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ПЕРЕДМОВА
Світові зміни системи вищої освіти сьогодні швидкі й радикальні. Сучасна епоха, передбачаючи величезну глобальну конкуренцію у сфері вищої освіти, з одного боку, пропонує усім учасникам світового освітнього простору нові, небачені досі можливості,
а з іншого, висуває нові, небачені досі вимоги. Як працювати у
цій новій світовій реальності вищої освіти?
Головний парадокс в означеному контексті полягає в тому,
що для того, щоб знайти своє місце у цій сьогоднішній реальності,
університети повинні одночасно і конкурувати, знаходячи свою
власну стратегію розвитку та свій “профіль”, і співпрацювати,
долаючи перешкоди та відповідаючи на сучасні суспільні запити
спільними зусиллями.
До цього варто додати факт зміни у трактуванні соціальної
ролі університету. Початкове трактування цієї ролі вбачаємо
як пошук істини в процесі досліджень, її збереження та поширення в процесі навчання. Сьогодні університет стає головним
постачальником кваліфікованого людського капіталу та наукових рішень, тобто ключовим елементом інноваційної системи
у новій економіці, заснованій на знаннях. Відповідно, до якості
діяльності університету, як ключового елементу інноваційної
системи, суспільство висуває нові вимоги.
Монографія колективу авторів представляє узагальнені результати досліджень, присвячених аналізу світового досвіду організації сучасного простору вищої освіти та питанню професійної
підготовки майбутніх фахівців, що здатні бути ефективними в
сучасних суспільних реаліях. Не зважаючи на широту поданої
в монографії тематики, матеріали цілісно поєднані між собою
та подані як спроба пошуку відповідей системи вищої освіти на
сучасні суспільні запити.
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Монографію підготовлено за результатами науково-дослідної тематики кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, а саме
роботи в рамках наукових тем, які виконували протягом 2013–
2017 рр.: “Професійна і соціально-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти України: історико-педагогічні
аспекти, дидактичні підходи, інноваційні технології” (наук. керівник к.п.н. доц. Герцюк Д. Д., № держреєстрації 0113U000878)
та “Динаміка сучасних освітніх процесів в Україні та за кордоном:
порівняльний аналіз” (наук. керівник к.п.н. доц. Заячук Ю. Д.,
№ держреєстрації 0113U000879).
Аналіз динаміки сучасних освітніх процесів розпочато з
представлення результатів дослідження головних чинників та
аспектів змін сучасної світової реальності вищої освіти, розгляду
питання формування світового ринку послуг вищої освіти через
аналіз специфіки “нових постачальників освіти”, дослідження нових можливостей та аналізу ризиків для всіх учасників освітнього
простору, спричинених появою нової реальності світової вищої
освіті. Робота авторки статті Юлії Заячук ґрунтується на результатах власних наукових досліджень, що виконувалися в Гумбольдтському університеті (м. Берлін, Німеччина) та Університеті Турку
(м. Турку, Фінляндія) за підтримки програми Erasmus.
Наступну статтю присвячено аналізу діяльності Центрів навчання та викладання при університетах США як осередків виникнення та апробації прогресивних педагогічних ідей у руслі
сучасних освітніх тенденцій. Вивчення у цьому контексті досвіду саме США є логічним, оскільки країною, університети якої
є світовими лідерами вищої освіти, які відомі своєю незмінною
відкритістю, інноваційністю та готовністю ділитися ідеями, є
саме ця країна. Авторка статті Наталія Долінська акцентує на
важливості Центрів навчання та викладання у підтримці та професійному розвитку викладачів на усіх рівнях академічної кар’єри
6
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й аналізує особливості діяльності таких центрів на прикладі провідних університетів США.
Логічним продовженням означеного напряму є дослідження,
присвячене розвитку академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США й, відповідно, аналізу
зв’язку вищої освіти з розвитком громадянського суспільства.
Авторка статті Ореста Клонцак узагальнює досвід діяльності університетів США, у яких практикується поєднання навчально-пізнавальної та громадської діяльності студента, що є актуальною
позицією для сьогодення і спонукатиме вітчизняні університети
до пошуку власних шляхів удосконалення системи вищої освіти у
відповідному напрямі, а також аналізує можливості застосування
різних форматів академічно-громадського навчання студентів.
Європейський континент представлено аналізом сучасних
особливостей підготовки вчителя / викладача мови та літератури / культури в університетах країн Вишеградської групи, що
відбувається на гуманітарних, філологічних та філософських факультетах означених країн. Авторка статті Галина П’ятакова на
основі ґрунтовного дослідження програм підготовки вчителя /
викладача в країнах Вишеградської групи презентує аспект впровадження в університетську освіту нових підходів до підготовки
філологів, удосконалення сучасних комп’ютерних та он-лайн методик для інноваційних спеціалізацій, які формують компетенції
випускника ХХІ ст., зосереджуючи увагу на комбінованих програмах педагогічної підготовки.
Звернення до вивчення наукової діяльності кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету імені
Івана Франка крізь призму діяльності одного із яскравих її педагогічних працівників та організаторів педагогічної освіти у
Львівському університеті Федора Науменка завершує перший
розділ монографічного дослідження. Авторка статті Христина Калагурка на основі наукового аналізу друкованих праць, вивчення
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архівних джерел та інтерв’ю з колегами Федора Науменка цілісно
демонструє його науково-педагогічну та організаторсько-управлінську діяльність, відображаючи внесок видатного педагога до
повоєнної відбудови Львівського університету, зокрема кафедри
педагогіки і психології.
Зважаючи на те, що ознакою сучасних освітніх змін є перехід від репродуктивного навчання до продуктивного, коли
особистість, щоб розвиватися і бути ефективною в сучасних
освітніх реаліях, замість одержання й запам’ятовування готових знань повинна вчитися конструювати власне розуміння й
бачення об’єктивних явищ та творити наукове знання, другий
розділ монографічного дослідження відкриває стаття, присвячена комплексному аналізу теоретичних засад організації процесу
навчання майбутніх фахівців у контексті концепції конструктивізму. Авторка статті Тетяна Равчина показує, що конструктивізм
спростовує директивне викладання, розглядає процес навчання
як організацію пізнавальної діяльності студента, у процесі якої
він не репродукує інформацію, а творить власні знання, а також
наголошує на відповідній зміні ролі та функцій викладача вищої
школи у цьому контексті.
Актуальній проблемі підготовки сучасного компетентного
фахівця, здатного до самовдосконалення, до вміння передбачити кінцевий результат виконання своїх професійних обов’язків,
якому притаманний сучасний тип мислення та високий рівень
самосвідомості й культури, присвячено статтю Володимири Федини-Дармохвал. На основі широкого спектра педагогічних досліджень авторка детально аналізує поняття компетентності,
виокремлюючи різні аспекти розуміння проблеми її формування,
а також поняття формування внутрішньої мотивації та аспект
індивідуально-психологічних особливостей студента.
Ґрунтовному вивченню інноваційних технологій, які передбачають підготовку майбутнього фахівця до сприймання но8
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вого, постійного розвитку відповідно до викликів сучасності,
присвячено роботу Романи Михайлишин. Авторка розкриває суть
інноваційних педагогічних технологій, що використовують для
підготовки майбутнього педагога, зокрема таких, як педагогічна технологія критичного мислення, навчання як дослідження,
розвивальне навчання, особистісно орієнтоване навчання, деференційоване навчання, проектна технологія. Авторка наголошує,
що педагогічна інноватика полягає у постійному пошуку і впровадженні нових ефективних технологій навчання, результатом
яких має стати формування високоадаптованої до змінних умов
активної, діяльної, творчої особистості.
Дослідження сучасних педагогічних технологій, які формують сучасного фахівця, ефективного в суспільстві, продовжується
ґрунтовним аналізом особливостей упровадження технології інтерактивного навчання як педагогічної технології у вищу школу,
визначенням його переваг для формування професійних компетентностей магістрів. Авторка статті Галина П’ятакова виділяє
два типи інноваційного підходу в освіті: інновацію-модернізацію
та інновацію-трансформацію, ретельно аналізуючи причини їх
впровадження, а також робить висновок щодо необхідності змін
у методиці викладання у вищій школі в плані поєднання інтерактивних з іншими інноваційними технологіями, наголошуючи на
тому, що це сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки
майбутніх педагогів, створить умови для розвитку самостійності,
активізує сучасних студентів як рівноправних суб’єктів навчання.
У контексті аналізу педагогічних технологій та інноваційного
освітнього досвіду важливим є вивчення ще однієї технології
навчальної діяльності й водночас міждисциплінарного наукового напряму – музейної педагогіки. Статтю Олексія Караманова
присвячено всебічному дослідженню теоретичних і практичних
засад застосування наративів у контексті музейної педагогіки,
презентації авторського бачення особливостей застосування різ9
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них форматів наративу у просторі музейного закладу в контексті
його педагогічної діяльності. Праця є актуальною з огляду на те,
що можливості впровадження цього підходу – це цікавий міждисциплінарний досвід педагогічної діяльності музеїв.
Насамкінець, монографічне дослідження презентує аналіз
аспекту адаптації студента університету до навчання та адаптації молодого педагога-випускника університету до педагогічної
діяльності. Авторка статті Ніна Лозинська наголошує на важливості етапу адаптації в житті випускника університету, визначає
структуру та час адаптації, досліджує показники адаптованості та
чинники, що впливають на процес адаптації молодого педагога.
Колектив авторів сподівається, що монографія зацікавить
широке коло науковців, студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
Дмитро Герцюк, Юлія Заячук
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СУЧАСНА СВІТОВА РЕАЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ
ЮЛІЯ ЗАЯЧУК

С

прийняття університету як соціальної інституції зазнало протягом останніх десятиліть суттєвих змін. Сьогодні університети є учасниками міжнародної команди з виробництва знань, а глобалізація започаткувала нову епоху в освіті,
пов’язану з інтеграцією освітніх систем різних країн.
Як зазначає у своїх дослідженнях професор Шютце, старий
ідеал університету – вільнодумний, просвітницький, суспільний
навчальний заклад – сьогодні стає ледь пізнаваним у сучасній
“реформованій” установі…, акцент змін змістився в площину
політичну і площину університетських навчальних планів, які
змінюють “профіль університету” [12, с. 3]. Сьогодні університет,
спираючись на інституційне підприємництво і конкурентну поведінку, покликаний забезпечити собі зовнішнє фінансування,
залучити міжнародних студентів і “зіркових” викладачів. Багато
сучасних відомих дослідників вищої освіти [2; 4; 7; 8; 10; 12] одно11
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голосні в тому, що система вищої освіти у всьому світі особливо
радикальних змін зазнала у період після Другої світової війни,
а зміни є безперервними щодо багатьох аспектів: організації,
управління, доступності, навчальних планів, фінансування.
У дослідників світової вищої освіти виникає слушне питання
[2; 7; 12]: хто управляє реформуванням університету? Чи може
університет, як раніше, вважатися автономним “гравцем” у світі?
Чи він стає “інтерпретатором” сценаріїв, що пишуться в мозкових
центрах чи політичних кабінетах? Чи він стає “підприємницькою
установою”, що шукає своє місце в суспільстві, змінюючись за
принципом корпоративного менеджеризму? Якщо університет
усе-таки підтримує автономію, то на яких механізмах, конкретних
формах і процедурах це ґрунтується? І загалом, як трансформується бачення суспільної місії університету протягом років?
Серед факторів, які штовхають сучасний університет до змін,
безперечно є фактори глобалізації, формування університетських
мереж, інтернаціоналізації, регіональної інтеграції, інформаційних технологій, конкурентоспроможності, корпоратизації, створення ринкових ніш.
Очевидним стає той факт, що для того, щоб розвиватися в
сучасних умовах, університети сьогодні повинні водночас конкурувати та співробітничати, долаючи перешкоди спільними зусиллями, відповідаючи на соціальні виклики й вимоги. З іншого
боку, надто домінуючими сьогодні стали особливі університети
– університети світового класу [2]. В цьому контексті хіба-що така
всесвітньо відома установа, як Оксфордський університет, не потребує створення особливо вибудуваної стратегії розвитку, проте
більшість університетів повинні знайти свою стратегію і системно
вибудувати співпрацю з іншими університетами.
Наші попередні дослідження присвячено детальному аналізу
питання сутності та концептуальної ролі й місця університету в
суспільстві у різні історичні періоди [21], окресленню й аналізу
12
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найбільш впливових тенденцій у сфері сучасної вищої освіти та
напрямів європейської стратегії реформування вищої освіти [20],
аналізу суті, рівнів та форм інтернаціоналізації вищої освіти як однієї з важливих складових діяльності сучасного університету [18].
Мета – узагальнення попередніх напрацювань та фокусування уваги на вивченні історичних “ідеологічних” змін в інтерпретації сутності університету як соціальної інституції, аналізі основних сил, чинників та аспектів, що впливають на зміни сучасної
світової реальності вищої освіти, розгляді питання формування
ринку послуг вищої освіти і появи “нових постачальників освіти”
з вивченням нових можливостей, які вони створюють, та аналізі
ризиків для всіх учасників освітнього простору, спричинених появою нової реальності сучасної світової вищої освіти.
Питання місця університету в суспільстві, тенденцій розвитку світової вищої освіти, сучасної університетської моделі та
аспектів сучасних реформ у галузі вищої освіти аналізують усесвітньо відомі дослідники вищої освіти, в тому числі B. Clark [7],
Ph. Altbach [2; 4], J. Knight [4], U. Teichler [8], B. Kehm [8], H. Schuetze
[12] та ін. Широкий спектр питань реформування світової вищої
освіти вивчають також дослідники з європейських університетів, зокрема, професори U. Teichler, J. Henze, A. Wolter, M. Caruso,
H. Kuper, J. van Buer, R. von Luede (Німеччина), R. Rinne, Arto Jauhiainen,
J. Kallo, Annukka Jauhiainen, A. Laiho, F. Dervin (Фінляндія), з якими
автор статті мала можливість обговорювати цю проблематику особисто. Робота ґрунтується також на результатах власних
наукових досліджень, розпочатих автором у Гумбольдтському
університеті (м. Берлін) та Університеті Турку (м. Турку, Фінляндія) за підтримки програми Erasmus. Дослідження проводилось
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, що займаються студентськими справами.
13
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Інтерпретація сутності університету
як соціальної інституції
Заснування перших європейських університетів припадає
на середні віки. З часів пізнього середньовіччя університетські
викладачі проголосили себе найбільш впливовою силою своїх
установ. Проте інші групи і діючі сили, особливо держава, церква,
студенти, заявляли свої права також. З часу промислової революції ці взаємні претензії обговорювали у владних кабінетах і в
самому університеті [12].
Класичні уявлення про університет пов’язані з ідеалом академічної свободи, самостійним пошуком істини в процесі наукового дослідження і поширенням її в процесі навчання, вільним
обміном інформацією та мобільністю окремих представників
вищої школи.
З самого початку університети як керівна соціальна інституція відігравали особливу роль у житті і розвитку суспільства. Протягом довгого часу дослідники визначали питання щодо місця
університету в суспільстві і його виключної соціальної функції,
яку виконує тільки університет і жодна соціальна інституція
більше. Нарешті, сформувалася думка, що головною соціальною
функцією університету є наукове дослідження [22].
Трактування сутності та концептуальної ролі університету в суспільстві не було однаковим в різні історичні періоди.
Історично воно зазнало значних “ідеологічних” змін. Початкове
трактування його як “світла знань, що бачить освічена людина
перед собою”, в середині ХХ ст. почало змінюватися поняттям
“великого бізнесу”, що створює певні блага для суспільства.
Відповідно до ідеї Вільгельма фон Гумбольдта, суттю університету було поєднання дослідження і викладання. Пошук істини
в процесі досліджень, її збереження, передання й поширення у
процесі навчання вважали головними завданнями університету.
Це поєднання наукових досліджень і викладання прийнято називати першою академічною революцією [23]. Сьогодні ми стаємо
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свідками другої академічної революціїї [23], яка передбачає, що
дві раніше самостійні складні системи “наука” і “виробництво”
об’єднуються в більшу систему “наука–виробництво”. Друга академічна революція сприяла появі концепції підприємницького
університету, автором якої є професор Каліфорнійського університету Бартон Кларк [7]. Підприємницький університет, за
Б. Кларком, є головним постачальником кваліфікованого людського капіталу, наукових і технологічних рішень, тобто головним елементом інноваційної системи у новій економіці, заснованій на знаннях.
Оскільки університет бачить своєю суспільною функцією, притаманною тільки йому, – саме дослідження, то тут маємо відповідну зміну: гумбольтівське поєднання “дослідження–викладання” і
сучасне – “дослідження–виробництво” [22].
Мабуть, уперше за весь період історії сучасної цивілізації
знання з феномену суто духовного життя перетворилося на дієвий інструмент досягнення високої економічної ефективності і підвищення якості життя. Університети ж, як його головні
джерела і розповсюджувачі, набувають функції інноваційного
університету, до якості діяльності якого суспільство пред’являє
нові вимоги [23].
Процес зростання впливу, поширення, урізноманітнення
систем вищої освіти, а також процес поширення нових комунікаційних технологій разом з модернізацією і глобалізацією
ринку праці привели до виникнення нового вигляду ландшафту
сучасної вищої освіти. Одним з базових елементів динаміки змін
світових систем вищої освіти є визнання її ролі як “головного героя” у підготовці продуктивних інтелектуальних ресурсів, тобто
людей з інтелектом, продуктивністю та раціональним споживчим
інтересом.
Нині університети тісно залучені до регіонального економічного розвитку, активно конкуруючи з іншими установами за
таланти, гроші та ринкову нішу та будуючи альянси з промисловістю та іншими зовнішніми партнерами. Вони посилюють свою
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конкурентоздатність за допомогою стратегічного маркетингу та
позиціонування себе в національних та міжнародних таблицяхрейтингах, щоб звернутися до широкого спектра реальних та потенційних зацікавлених сторін: споживачів, студентів, викладачів,
грантових агентств, промисловості, випускників та інших потенційних спонсорів [12, с. 9].
Чинники змін сучасної світової
реальності вищої освіти

Очевидно, що сфера реформування вищої освіти не може бути
ізольованою від інших суспільних сфер подією. У теперішній час
воно відбувається шляхом регіональної інтеграції (наприклад,
Болонський процес у Європейському Союзі), або шляхом відповідей на події і сили, зовнішні стосовно вищої освіти. Університети стають по суті “вузлом зв’язку” світової мережі знань, а
інтернаціоналізація вищої освіти – значною частиною глобальної
економіки, яка ґрунтується на знаннях [2].
Спробуємо проаналізувати фактори сучасних змін у світовій
вищій освіті. З цією метою умовно розділимо їх на дві групи [12]:
(і) “зовнішні” сили і чинники змін; (іі) “специфічно університетські” чинники змін.
До зовнішніх щодо університету чинників змін відносимо
такі: (і) глобалізація у її різних проявах; (іі) міжнародні університетські рейтинги; (ііі) створення концепції університету “світового класу”; (іv) економічні чинники; (v) корпоратизація та
маркетизація (так званий “академічний капіталізм”).
Дослідники визначають глобалізацію як економічні, політичні і соціальні сили, що підштовхують вищу освіту XXI ст. у бік
широкої міжнародної співпраці. Глобалізація у її різних проявах
забезпечує широкий контекст реформ. Результати глобалізації
охоплюють: інтеграцію наукових досліджень, збільшення кількості багатонаціональних публікацій, зростаючий міжнародний
ринок праці для академічних і наукових кадрів, стимулювання
16
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міжнародної академічної мобільності, використання англійської
мови як мови наукової комунікації, інтернаціоналізацію навчальних планів, використання сучасних інформаційних технологій [4].
Порівняльний аналіз систем освіти різних країн ілюструє
різні ефекти глобальної динаміки, у тому числі вплив таких
чинників, як: міжнародні університетські рейтинги, створення
концепції університету “світового класу”, керовані політикою
стратегічні зміни.
Два найбільші міжнародні університетські рейтинги, що
дають змогу зробити контрольні порівняння інституцій різних країн, – це Times Higher Education World University Ranking [13] і Academic Ranking of World Universities of Shanghai Jiao
Tong University, China [1]. Times Higher Education World University
Ranking засновано 2004 р., він забезпечує перелік найкращих
світових університетів, керуючись параметрами викладання,
досліджень, міжнародного світогляду, репутації тощо. Методика,
головно, зосереджується на міжнародній репутації у поєднанні з суб’єктивними результатами (такими як експертна оцінка
та опитування роботодавців), кількісними даними (охоплюючи
кількість міжнародних студентів та викладачів) та індексом цитування (якість дослідження). Academic Ranking of World Universities
of Shanghai Jiao Tong University засновано 2003 р., він використовує методологію, яка фокусується виключно на об’єктивних показниках, таких як академічні та дослідницькі результати роботи
викладачів, випускників та персоналу. Аспектом оцінювання є
також індекс цитування та ексклюзивні міжнародні нагороди
(наприклад, Нобелівські премії).
Сюди варто додати проект, який називається U-Multirank. Це
новий багатовимірний та орієнтований на користувачів підхід
до міжнародного рейтингу вищих навчальних закладів, який
дає можливість порівняти ефективність університетів у п’яти
аспектах діяльності: 1) викладання та навчання (teaching and
learning); 2) дослідження (research); 3) передання знань (knowledge transfer);
r 4) міжнародна орієнтація (international orientation);
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5) регіональне залучення (regional engagement).
t Веб-інструмент
U-Multirank дає змогу проводити порівняння на рівні університету
загалом та на рівні конкретних галузей навчання зокрема. На основі емпіричних даних U-Multirank порівнює установи з подібними
інституційними профілями й допомагає користувачам розробляти
персоналізовані рейтинги, вибираючи показники з урахуванням
власних уподобань. Першим рейтингом U-Multirank було видання
2014 р., яке охопило понад 850 вищих навчальних закладів з-понад
70 країн. U-Multirank – це незалежний рейтинг, підготовлений за
рахунок фінансування програми Erasmus+. Роботу консорціуму
U-Multirank контролює Консультативна рада [14].
Щодо створення концепції університету “світового класу”,
” то
зазначимо, що, за твердженням дослідників світової вищої освіти,
немає “універсального рецепта” його створення. Як зазначає професор Ф. Альтбах, “кожна країна хотіла б мати університет світового класу, кожна країна відчуває, що без нього не обійтися, але
проблема полягає в тому, що ніхто не знає, що таке університет
світового класу, і ніхто не придумав, як його зробити” [3, с. 5].
Міжнародний досвід надає кілька уроків щодо головних особливостей таких університетів: висока “концентрація” таланту
серед викладачів та студентів, фінансові ресурси, гнучкі механізми
управління [11]. Університети світового класу визнаються такими
за результатами своєї роботи: вони готують висококваліфікованих
випускників, які користуються великим попитом на ринку праці;
вони проводять передові дослідження, результати яких опубліковано у відомих наукових журналах; вони вносять вклад у технічні
інновації за допомогою патентів і ліцензій. Також є кілька “неписаних” характерних рис університету світового класу, які можна
виділити: світовий світогляд, можливості і створення мереж, дослідження (генерування знань), навчання (поширення знань),
поштовх до досконалості, злагодженість, видатні вчені, прагнення
до пошуку істини, наявність чіткої стратегії діяльності [9].
Економічні чинники (drivers), спричинені глобалізацією, можливо, сьогодні є основою впливу на вищу освіту. Забезпечення
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умов щодо підготовки кадрів для ринку праці, що постійно змінюється, розвиток “людських ресурсів” стали надважливими сьогодні, в сучасній “економіці, заснованій на знаннях”, – метафорі, що
робить “знання” головним чинником виробництва та двигуном
економічного розвитку. Відповідно, тенденція до корпоратизації
та маркетизації вищої освіти – так званий “академічний капіталізм” – стала впливовою рушійною силою сучасних університетських реформ.
До специфічно університетських чинників змін відносимо: (і)
приваблення на навчання міжнародних студентів; (іі) споживацтво; (ііі) зміну традиційної дослідницької парадигми.
Університети приваблюють на навчання міжнародних студентів завдяки реалізації довгострокових економічних та культурологічних цілей.
Щодо споживацтва (consumerism), яке, серед іншого, передбачає поводження студентів як споживачів освітніх послуг на ринку
послуг вищої освіти, то частково воно є наслідком “масифікації”
вищої освіти й зростаючої різноманітності інституцій. Крім того,
студенти беруть на себе частину або всі витрати на власну освіту
і, таким чином, стають більш самостійними й індивідуалістичними. Отже, в навчальній студентській аудиторії викладач повинен
реагувати на “споживацькі” очікування студентів такою мірою,
яка була немислима раніше. Відтак університети постають перед
вибором між підтримкою високих академічних стандартів та залученням достатньої кількості студентів і накопичення доходу.
Утім, діє й третій специфічно університетський чинник.
Унаслідок зростання очікувань та інвестицій у дослідження традиційна дослідницька парадигма змінилася: з досліджень, якими
рухає допитливість і бажання творити нове знання, до таких, які
трансформують результати дослідження в товарну продукцію.
Виникла траєкторія від університетської лабораторії до інноваційних промислових процесів. Традиційний код дослідницької
етики, відкритості, доступності до даних, а також відсутність
прямих грошових винагород змінено за допомогою системи при19
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ватної власності академічних досліджень, прав інтелектуальної
власності, юридичного захисту і конкурентоспроможності товарів [12, c. 6–8].
Формування ринку послуг вищої освіти

У контексті змін, які проходить система, відбувається формування ринку послуг вищої освіти (market of higher education services), в якому традиційні постачальники освітніх послуг (traditional
providers), якими є громадські (державні, національні) і приватні
університети, а також “нові постачальники освіти” (new providers),
конкурують або доповнюють пропозицію один одного. До “нових
постачальників освіти” належать: корпоративні університети;
“віртуальні” університети та on-line курси; системи сертифікації
компетентності в області комп’ютерних технологій; медіа-компанії; мережі професійних дослідницьких асоціацій; міжнародні
конгломерати і консорціуми; видавництва, які розробляють та
доставляють навчальні матеріали, іноді в партнерстві з університетами [7]. Тож, університети стають лише одним з гравців
у новому “бізнесі з виробництва знань” (“knowledge business”)
[6, с. 16; 10, с. 354].
Поняття “нові постачальники освіти” охоплює, з одного боку,
сектор бізнесу і корпорацій, які не є частиною приватного освітнього сектору і які зараз представляють заклади вищої освіти
“для отримання прибутку”, з іншого, – організації, що пропонують
дистанційну освіту через електронні засоби навчання.
Щодо появи моделі “підприємницької” вищої освіти (for profit
higher education institutions) та феномену так званих “корпоративних університетів”. Ціль таких університетів – пропонувати не
наукові ступені, а спеціальні програми і спеціальну підготовку
працівників для специфічної роботи в певній конкретній великій
корпорації. Список основних сучасних корпоративних університетів охоплює такі як General Motors, Land Rover, Shell, Coca Cola,
McDonalds. Зазначимо, що сьогодні вичерпної статистики таких
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університетів немає, та деякі індикатори показують величину
цього сектору вищої освіти. Відповідно до звіту Департаменту
освіти Сполучених Штатів, кількість “підприємницьких” інституцій вищої освіти перевищує кількість громадських і приватних
інституцій [10, с. 355]. Водночас зауважимо, що часом такі інституції можуть мати слабкі академічні якості.
“Віртуальні” університети й on-line курси масово з’явилися
через сучасний вибух нових інформаційних технологій. Вони
знайшли свою нішу на ринку – це дорослий студент із визначеними особистими і професійними цілями – і структурували
свою програму так, щоб освіта легко вписувалася в професійне
життя дорослого. У світі віртуальних університетів виділяється
Університет Фенікса (University of Phoenix).
x Він є одним з найбільш
швидко зростаючих дистанційних навчальних закладів у світі [6]
і має понад 100 кампусів у США, Канаді, Нідерландах та “віртуальні кампуси”, де працюють студенти з усього світу. “Віртуальні
кампуси” цього університету обслуговують понад 25 тис. студентів (чверть від загальної кількості студентів університету) і функціонують через “навчальні групи” – кластери, що складаються з
8–14 студентів. Отже, університет пропонує ступеневі програми
стаціонарно (Campus), через on-line курси, і шляхом нового “змішаного” режиму навчання, що називають Hybrid (FlexNet), який
поєднує навчання в класі та on-line навчання. Найбільш відомий
приклад університету, робота якого фокусується суто на дистанційному навчанні, – це канадський Athabaska University [10,
с. 358]. До цього можемо додати створену асоціацію канадських
університетів (до якої належить, зокрема, згаданий Athabaska
University), які спеціалізуються на on-line та дистанційній освіті.
Цю асоціацію сьогодні називають Канадським віртуальним університетом (Canadian Virtual University).
Сектор сертифікації компетентності в області комп’ютерних
технологій
й (та менеджменту в області комп’ютерних технологій),
головно, розроблений і контрольований великими корпораціями
комп’ютерного і програмного забезпечення (computer and soft21
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ware corporations). Сьогодні цей сектор активно поповнюється
сертифікацією компетентності в інших галузях. Згаданий сектор
працює практично без державного контролю, через Інтернет,
і ґрунтується на наданні сертифікатів замість дипломів, звань
і ступенів. Корпорації програмного забезпечення та асоціації у
комп’ютерній індустрії є не тільки основними “постачальниками”, а й визначають стандарти (competence norms) і діють як акредитаційні суб’єкти (accreditation groups), “уповноважені освітні
центри” або партнери офіційних навчальних закладів. Серед найновіших найбільш оплачуваних ІТ сертифікатів виокремимо такі:
в області комп’ютерної інфраструктури (Microsoft, Cisco, Oracle,
Redhat); програмування (Microsoft, Oracle тощо); менеджменту
комп’ютерних технологій (Project Management Professional, Certified
Scrum Master) [10, с. 361].
Ризики, спричинені змінами
у динаміці світової вищої освіти

Нова світова динаміка вищої освіти, поява нових “постачальників” освітніх послуг на ринку вищої освіти та транскордонні
ініціативи створили нові можливості, “виклики” і ризики для всіх
учасників світового освітнього простору.
У списку ризиків, спричинених змінами і реформами вищої
освіти, на нашу думку, є виклики щодо: фундаментальних наукових
досліджень; академічної професії й академічної свободи викладача
і студента; якості вищої освіти; звітності; проблеми інтелектуальної власності; приватної вищої освіти; фінансування; сучасних
технологій; управління вищим навчальним закладом [2].
Детально ці ризики розглянуто у праці [19]. Узагальнюючи
подану інформацію в контексті ризиків щодо фундаментальних
наукових досліджень, зазначимо, що університет у своїй суті та
концептуальній суспільній ролі завжди був і повинен залишатися місцем фундаментальних наукових досліджень. Сьогодні, коли ми стаємо свідками другої академічної революції, яка
22

Розділ І. Динаміка сучасних освітніх процесів
вУ
Україні та за кордоном: порівняльний аналіз



передбачає об’єднання науки і виробництва в одну систему [7]
та трактування суті університету як головного постачальника
кваліфікованого людського капіталу, наукових і технологічних
рішень на ринок, виникає концептуальне питання, як захистити
фундаментальні наукові дослідження в сучасну епоху звітності
та співпраці університету з промисловістю?
У списку ризиків сьогодні опинився й принцип академічної
свободи університетського викладача. З сучасною реформою вищої
освіти з’явився аспект оцінки їх наукової і викладацької роботи, а
все більше викладачів вищої школи відмічають збільшення тиску
звітів про виконану роботу. В руслі сучасних реформ у вищій освіті
також змінюється роль студента в навчальному процесі. Сьогоднішня реальність – це студент як незалежний учасникк процесу
навчання і споживач освітніх послуг на ринку послуг вищої освіти.
У списку ризиків та “викликів” для викладача вищої школи
бачимо зміни в процесі викладання, які можна означити так: 1) університетські професори повинні викладати не лише дисципліни,
що перебувають у руслі їхніх наукових досліджень, а пропонувати
лекції, керуючись навчальним планом; 2) університетський викладач повинен бути спроможним забезпечити навчальні курси
англійською мовою; 3) університетський викладач має відповідати різному досвіду та різним цілям студентів, а саме власним
студентам, іноземним студентам, які здобувають ступінь, студентам за обміном та студентам, які навчаються 1–2 семестри і не
здобувають ступінь.
У контексті сучасних реформ в галузі вищої освіти у зоні
ризику постало питання забезпечення якості освіти. На думку
професора Ф. Альтбаха, ризики щодо забезпечення якості вищої
освіти є частиною сучасної масифікації – розвитку масової системи
вищої освіти в світі. Він зазначає, що у всьому світі простежується
зниження якості вищої освіти, і що це зовсім не означає, що кращі
світові університети погіршують свою роботу, вони, ймовірно, покращують її, однак, на жаль, система вищої освіти загалом знижується у якості [2].
23

Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців
у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити



У списку ризиків як наслідку масифікації вищої освіти також
і ризик зростання приватного сектору вищої освіти через появу
приватних вищих навчальних закладів як “нових постачальників”
освітніх послуг на ринку послуг вищої освіти, і збільшення кількості студентів, що обирають приватні інституції вищої освіти.
За своїм характером приватний сектор вищої освіти працює “для
отримання прибутку”.
Ідеологічною основою ризику щодо фінансування вищої
освіти є конфлікт між концепцією університету як суспільного
блага та концепцією університету як приватного блага. У деяких
європейських країнах університети є суспільним благом – тож
держава повинна забезпечувати основні джерела фінансування.
Якщо університети є приватним благом, то самі студенти повинні
фінансувати свою освіту. Отже, фінансування – це спосіб, у який
ми характеризуємо саму природу вищої освіти.
Ризик щодо сучасних технологій
й полягає в тому, що сучасні
освітні технології теж трансформують саму природу вищої освіти.
Для цього є багато способів: дистанційна освіта, відкриті університети, “віртуальні” університети, on-line курси.
Список ризиків для всіх учасників світового освітнього простору продовжують сучасні зміни у питанні освітнього менеджменту та управління вищим навчальним закладом. Сьогодні від
університетів вимагають діяти більш стратегічно та ставати
орієнтованими на ринок освітніх послуг і пошук нових джерел
доходу. Йдеться про те, що потрібно сягати кращих результатів
з меншими затратами. Це повинно відбуватися насамперед за
допомогою вдосконалення університетської складової менеджменту – тобто через підвищення ефективності роботи завдяки
внутрішній раціоналізації, через нові процедури звітності та
оцінок. Інша причина, яка змушує університети впроваджувати
у свою діяльність оцінку якості освіти, – це висока конкуренція
на ринку послуг вищої освіти.
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Сьогодні відбуваються великі зміни в управлінській структурі університетуу – трансформація старої культури державної
управлінської моделіі у нову менеджерську модель, або, за визначенням професора Гумбольдтського університету А. Волтера,
перетворення “традиційної академічної республіки” (traditional
academic republic) в “управлінський університет нового типу”
(a new type of managerial university) [16].
Було декілька спроб систематизувати компоненти нової моделі
управління. За дослідженнями А. Волтера, нову модель управління
вищим навчальним закладом підтримують три компоненти нового
типу менеджменту: 1) перехід від прямого ієрархічного державного контролю до договірного (контрактного) виду управління;
2) перехід від державного контролю до загального управління, яке
обмежує вплив держави до відповідальності лише за формування
стратегічних цілей, за законодавчу і фінансову основу розвитку
вищої освіти; 3) вирішальна роль результатів та ефективності в
процедурах розподілу коштів і регулювання [15, с. 90].
Згідно з дослідженнями Е. Бушера [5], нова управлінська
модель охоплює такі елементи: дерегуляція від держави до інституції; висока конкуренція між інституціями; високий рівень
інституційної автономії у фінансових, організаційних та кадрових
справах; прийняття рішень особами, а не комітетами; управління,
орієнтоване на якість і стимулювання; постійна оцінка та акредитація; робота щодо здобуття міжнародних грантів з попередньо
заданими характеристиками; контракти з прописаними цілями і
витратами; прозорість моніторингу і фінансовий облік; гнучкість
умов праці й оплати праці співробітників.
Детальну характеристику нових стратегій, які окреслюють
нову концепцію управління – так звану “нову модель управління”,
можна знайти у [17].
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Висновки. Система вищої освіти у світі сьогодні змінюється
дуже швидко і досить радикально. Зрештою, ми перебуваємо в
часі епохи глобальної конкуренції у сфері вищої освіти. Як нам з
цим бути? Як працювати з рейтингами, які є головним елементом
глобальної конкуренції? Якою є роль Європейського Союзу та
Болонського процесу в контексті цієї тенденції? З одного боку,
це сучасні виклики, а з іншого, – час значних глобальних можливостей.
Сучасні світові тенденції глобалізації, регіональної інтеграції, формування університетських мереж, створення концепції
університету “світового класу”, інформатизації, корпоратизації та
маркетизації вищої освіти, а також появи аспекту споживацтва та
зміни традиційної дослідницької парадигми – це чинники сьогодення, які визначають сучасну світову реальність вищої освіти з
її новими можливостями й ризиками для всіх учасників світового
освітнього простору і показують найбільш реальний вектор її
розвитку у найближчому майбутньому. Поява нових дійових осіб і
“постачальників” освітніх послуг, до яких належать корпоративні
університети, “віртуальні” університети й on-line курси, системи
сертифікації компетентності в області комп’ютерних технологій,
медіа-компанії, мережі професійних дослідницьких асоціацій, міжнародні конгломерати і консорціуми, видавництва – це велике
зацікавлення у плані розуміння напряму розвитку вищої освіти.
Серед ризиків, спричинених новою світовою реальністю вищої
освіти, є ризики щодо фундаментальних наукових досліджень,
академічної професії й академічної свободи викладача і студента,
якості вищої освіти, звітності, проблеми інтелектуальної власності, приватної вищої освіти, фінансування, сучасних технологій,
управління вищим навчальним закладом. А як підтримувати
баланс між новими можливостями та новими ризиками, що характеризують сучасну світову освітню реальність, – це питання,
над яким нам ще потрібно працювати спільними зусиллями.
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ЦЕНТРИ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ПРИ
УНІВЕРСИТЕТАХ США ЯК ОСЕРЕДКИ ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ НАУКОВО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
НАТАЛІЯ ДОЛІНСЬКА

В

умовах міжнародного освітнього простору, що розвивається під впливом глобалізаційних соціально-економічних та організаційно-технологічних чинників, проблема забезпечення ефективності професійної педагогічної підготовки
викладачів закладів вищої освіти є головною темою освітніх
дебатів. Викладач сучасного університету є одним із суб’єктів
реформування вищої освіти, що відображено у нормативно-правовій документації (Національна стратегія розвитку освіти в
Україні до 2021 р. (2013), Закон України “Про вищу освіту” (2014),
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в
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Україні (2016)), покладеній в основу її розвитку в Україні. Таку ситуацію пояснюють кардинальними змінами у характері суспільних відносин та необхідністю гармонізації вітчизняної системи
вищої освіти зі світовими стандартами у контексті сучасних міжнародних освітніх тенденцій. Зокрема, актуалізується проблема
якості професійно-педагогічної підготовки та професійного розвитку викладацького корпусу, адже місією вищої школи є не тільки
забезпечити випускника університету необхідними професійними
знаннями, а й сприяти його подальшому формуванню як творчої
та цілісної особистості, готової жити і діяти в умовах ринкової економіки, суспільства знань, здатної на постійне самовдосконалення
і саморозвиток. У цьому зв’язку зростають вимоги до підготовки
та професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти, посилення як наукової, так і педагогічної їх складових.
Сучасний викладач вищої школи – це висококваліфікований
фахівець із глибокою науковою ерудицією, вмілий організатор
навчального процесу, пізнавальної діяльності студентів, добре
обізнаний із новітніми технологіями і методиками викладання,
особливостями молодіжної аудиторії, міжнародними освітніми
тенденціями.
Саме вивчення міжнародного позитивного досвіду у галузі
підготовки та професійного розвитку ефективного сучасного
викладача сприяє формуванню конструктивного бачення шляхів
підвищення якості вищої освіти в Україні, у тім числі через запровадження інституцій післядипломного навчання та професійного
розвитку педагогічних кадрів, зокрема за зразком центрів навчання та викладання, які протягом десятків років ефективно
працюють при університетах США.
Мета цього дослідження – охарактеризувати роль центрів
навчання та викладання (Learning and Teaching Center – LTC),
які працюють при університетах США, узагальнити специфіку та
напрями діяльності окремих центрів на прикладах Центру викладання та навчання (Certer for Teaching and Learning) при Університеті Міннесоти, Центру сприяння та підтримки освітніх ініціатив
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(the Center for Advancement and Support of Educational Initiatives)
при Університеті Ілінойса та Центру викладання та розвитку викладачів (the Center for Teaching and Faculty Development) при Університеті Массачусеттса Амгерст (the University of Massachusetts
Amherst) та окреслити основні напрями діяльності, які типово
проводять центри викладання та навчання у США.
Історія появи та сутність центрів навчання
та викладання при університетах США

Центри навчання та викладання (англ. Learning and Teaching
Centers – LTC), афілійовані до університетів США, мають різні назви, декларують різні цілі та реалізують різноманітні стратегії діяльності, проте поділяють головну місію – покращення навчання
та викладацької майстерності науково-педагогічних працівників
власних університетів.
Найдавніший центр для викладачів у США засновано 1962 р.
при Мічиганcькому університеті – Центр досліджень у галузі навчання та викладання (англ. Center for Research on Learning and
Teaching – CRLR, the University of Michigan). Місію цього центру
сформовано під впливом теорії біхевіоризму. Сьогодні – це один
з найбільших та найуспішніших центрів, який вбачає свою місію
у сприянні вдосконаленню та інновації викладання і співпрацює
з викладачами та адміністрацією усіх 19 факультетів та коледжів
університету з метою розвитку та збагачення університетської
культури підвищення цінності викладання, поваги та підтримки
індивідуальних особливостей студентів, а також створення сприятливого середовища для успішного розвитку усіх студентів та
викладачів (University of Michigan, 2018).
Після заснування центру в Мічиганcькому університеті наступною важливою віхою у створенні та популяризації діяльності
центрів для викладачів стало започаткування програм професійного розвитку викладачів та центрів викладання та навчання
за кошти приватних фондів (включно з фундацією Денфорт та
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Ліллі Індаумент) та федеральних грантів (таких як Фонд покращення післяшкільної освіти (англ. Fund for the Improvement of
Postsecondary Education). Поява цих програм та центрів у всій країні була стрімкою, однак багато з них припинили своє існування
після завершення грантового періоду. Наприклад, фундація Денфорт (англ. Danforth Foundation) надала гранти на створення центрів викладання та навчання п’яти університетам: Емпайр-СтейтКоледжу державного університету Нью-Йорка (англ. Empire
State College of the State University of New York), Гарварда (англ.
Harvard), Північно-Західному університетові (англ. Northwestern
University), коледжу Спелмана (англ. Spelman College) та Стенфордському університетові (англ. Stanford University) у 1975–1978 рр.
Однак лише Гарвард, Стенфорд та Північно-Західний університет
заснували відповідні центри (їхню історію та роль розглянемо
далі), а Емпайр-Стейт-Коледж та Спелман використали кошти
фонду на програми розвитку викладачів, але не створили центри
(Singer, 2002). Ці нові програми розвитку викладачів відрізнялися за структурою та місією. Здебільшого програми розробляли
для забезпечення потреб кожного кампусу, а не у відповідь на
загальнонаціональний рух за професійний розвиток викладачів.
Залежно від доступних ресурсів та потреб, університети започатковували формальні та неформальні програми розвитку викладачів; лише найкраще фінансованим університетам вдалося
створити офіційні центри викладання та навчання, які координували та забезпечували виконання програм професійного розвитку викладачів у цілому кампусі. Центри при дослідницьких
університетах часто зосереджувалися на підготовці магістрантів
та докторантів до викладацької діяльності. У багатогалузевих
університетах (англ. comprehensive university) та муніципальних
коледжах (англ. community college), які отримали значно менше
фінансування, діяли лише програми розвитку викладачів, метою
яких був розвиток навичок викладання.
Найдавніші центри навчання та викладання у США, засновані фундацією Денфорт, зіграли визначальну роль у розвитку
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американської вищої освіти, яка полягала передусім у забезпеченні якості викладання та професійного розвитку викладачів не
лише локально, а й у загальнонаціональному масштабі. Центр для
викладацьких професій Північно-Західного університету (англ.
Center for the Teaching Professions) заснований раніше, 1969 р.,
використав кошти фундації Денфорт на фінансування програми
професійного розвитку викладачів тринадцяти гуманітарних коледжів Середнього Заходу (англ. Middle West/Midwest). Цей Центр
існував протягом 1970–1980 рр. при факультеті освіти та суспільної політики (англ. School of Еducation and Social Policy). 1992 р.
за ініціативи тогочасного президента університету Арні Вебера
та загальноуніверситетського комітету під керівництвом професора Роберта Менґеса створено новий незалежний центр для
викладачів та студентів усього університету – Центр ефективного
викладання (англ. Center for Effective Teaching). Через рік новий
центр отримав фінансову пожертву від сім’ї Серл, на честь чого
його було перейменовано на Центр викладацької майстерності
імені Серл (англ. Searle Center for Teaching Excellence). З 2013 р.
й до сьогодні цей центр функціонує під назвою Центр сприяння навчанню та викладанню імені Серл (англ. Searle Center for
Advancing Learning and Teaching) та працює за чотирма головними
напрямами: професійний розвиток викладачів; професійний розвиток магістрантів, докторантів та здобувачів наукового ступеня;
академічна підтримка та допомога студентам; оцінювання та
дослідження у галузі освіти (Searle Center for Advancing Learning
and Teaching, 2017).
Гарвардський університет використав кошти фонду для
створення центру, який успішно працює дотепер. Денфортський
центр викладання та навчання (англ. Danforth Center for Teaching
and Learning) у Гарварді розпочав свою діяльність з організації семінарів та зустрічей з метою обговорення різних аспектів викладання, підтримки кафедральних освітніх програм і тренінгів для
викладачів вступних курсів та практичних занять. Вже у 70-х роках ХХ ст. при центрі успішно працював власний відеоцентр,
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завданням якого було забезпечення відеоматеріалів для аналізу
методів викладачів (Mcintosh, 1978). 1991 р. Центр перейменовано на честь колишнього президента Гарварда Дерека Бока, який
активно підтримував його діяльність під час свого президентства
та пізніше (The Derek Bok Center for Teaching and Learning, 2017).
Сьогодні Центр пропонує конфіденційно та безкоштовно усім
викладачам та асистентам, які викладають на рівні бакалаврату, різноманітні програми підвищення кваліфікації та ресурси з
метою покращення викладання. Центр не є загальноуніверситетським; він формально належить до факультету гуманітарних
та природничих наук (англ. Faculty of Arts and Sciences) (заснований 1890 р.) – найбільшої структурної одиниці Гарвардського
університету, якій належить близько половини усіх його ресурсів.
Цікаво те, що Центр не дотримується єдиної філософії викладання, а навпаки – бачить своїм завданням допомогти викладачам
розвивати власні уміння і навички у вибраному ними напрямі.
Центр також робить свій внесок у розвиток національної та міжнародної викладацької спільноти – публікує підручники та пропонує онлайн-матеріали, присвячені майстерності викладання.
Загалом Центр вбачає свою місію у покращенні якості викладання та навчання через:
– віднайдення нових та кращих способів викладання шляхом налагодження співпраці між викладачами та студентами з метою розвитку креативності, експериментування
та інновацій;
– забезпечення відмінного викладання шляхом ефективної
підготовки та підтримки викладачів та докторантів у викладанні та науковій комунікації;
– дослідження ефективності викладання шляхом оцінювання методів викладання та навчання.
Серед основних офіційних заходів Центру є такі: щорічна осіння та весняна конференції, присвячені викладанню; обідні зустрічі у форматі дискусії для викладачів, присвячені різним аспектам
навчання; мікро-викладання (англ. microteaching) (форма коорди34
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нованої практики викладання); індивідуальні консультації на
основі відеозаписів; воркшопи з викладання англійською для
міжнародних викладачів; тематичні методичні семінари; тренінги для викладачів-початківців; випуск навчальних методичних
DVD та ін. (The Derek Bok Center for Teaching and Learning, 2017).
Роль центрів навчання та викладання
у появі професійних організацій та підвищенні
кваліфікації викладачів університетів США

Повернімося до 70-80-х років ХХ ст., коли значне збільшення
кількості програм професійного розвитку та центрів навчання
та викладання відіграло визначальну роль у заснуванні професійних організацій. Вони створили сприятливе середовище для
появи професійних спільнот, у яких викладачі могли ділитися
досвідом та ідеями. Наприклад, Американська асоціація вищої
освіти (англ. American Association for Higher Education – AAHE)
ініціювала створення Національної асоціації освіти (англ. National
Education Association – NEA) 1969 р. У 1976 р. група вчених, які
досліджували професійний розвиток викладачів, створила мережу професійного та організаційного розвитку у вищій освіті
(англ. Professional and Organizational Development Network for
Higher Education – POD), а 1978 р. коштом приватних та державних грантів створено Національний інститут розвитку персоналу
та організацій (англ. National Institute for Staff and Organizational
Development – NISOD). Публікації, конференції та інші заходи цих
трьох організацій дали потужний поштовх вивченню практичного досвіду у галузі професійного розвитку викладачів та сприяли
зміцненню ролі викладання в університетах США.
Важливо зазначити, що центри навчання та викладання
стали осередками виникнення та апробації прогресивних
педагогічних ідей, які формували сприйняття викладання відповідно до сучасних освітніх тенденцій. Зокрема, у 80-х роках
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ХХ ст., коли виник так званий “рух за оцінювання” (англ. assessment
movement) і центр уваги педагогів та дослідників освіти змістився з викладання на навчання, діяльність центрів та програм
підвищення кваліфікації викладачів також змінили фокус своєї
уваги. Звісно, розвиток навичок викладання та покращення викладацької майстерності залишилися важливими компонентами
цих програм, проте все більше лунали заклики зосередити увагу
саме на навчанні студентів. Водночас центри відіграли важливу роль у поширенні методик регулярного та неформального
моніторингу навчання – технік оцінювання аудиторних занять
(англ. classroom assessment techniques – CATs) та популяризації
інформації серед викладачів про такі психолого-педагогічні категорії, як когнітивні процеси, стратегії мотивації студентів, а
також стилі навчання.
На початку 90-х років ХХ ст. Ернест Л. Буає (Ernest L. Boyer)
з фундації покращення викладання Карнегі (англ. Carnegie
Foundation for the Аdvancement of Teaching) з колегами виступив
зі значно переосмисленими ідеями щодо ролей та обов’язків
викладачів, зокрема стосовно викладання. Таке переосмислення
стало наслідком вищезгаданого “руху за оцінювання”, закликів
до посилення звітності університетів перед громадськістю (англ.
public accountability) та стрімкого розвитку точних наук. У цих
умовах жвавості педагогічних дискусій, природно, значно зросла
популярність програм професійного розвитку викладачів. Уже
1994 р. близько третини коледжів та університетів США мали
офіційні центри навчання та викладання, а ще третина мала
намір започаткувати такі центри. Центри існували при багатьох
(61 %) дослідницьких університетах та в значній кількості
університетів, що надавали ступінь магістра та доктора (41 %).
Центри на той час були відносною рідкістю в гуманітарних (англ.
liberal arts) та муніципальних (англ. community) коледжах, хоча
майже всі вони мали принаймні одну програму професійного
розвитку викладачів (Singer, 2002). Одним із перших центрів,
з тих, що з’явилися у гуманітарних коледжах, був, заснований
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1992 р. за підтримки Фундації Бушів (англ. Bush Foundation),
Центр навчання та викладання Перлмана при Карлтон-коледжі
(англ. Carleton College’s Perlman Center for Learning and Teaching).
Формалізація таких центрів в університетах усіх рівнів сприяла
розвитку як внутрішньої, так і міжуніверситетської освітньої
дискусії (Singer, 2002).
Першочерговою причиною появи центрів у багатьох
дослідницьких університетах до 90-х років ХХ ст. було поширення
асистентських програм підготовки викладачів-початківців.
1986 р. Університет штату Огайо провів першу національну
конференцію, присвячену підготовці асистентів з викладання.
1993 р. за ініціативи професійних організацій та приватних
фундацій у всій країні розпочалась масштабна національна
програма “Підготовка майбутніх викладачів”. Ця програма
та її аналоги швидко поширилися у країні та стали суттєвою
складовою діяльності центрів навчання та викладання. До
сьогодні менторські програми, орієнтаційні зустрічі, воркшопи
та майстер-класи для викладачів-початківців, які з’явилися у
рамках програми “Підготовка майбутніх викладачів”, полегшують
процес адаптації та початку академічної кар’єри, а також сприяють
успішному навчанню студентів, з якими працюють викладачіпочатківці.
Професійна діяльність викладача-початківця, зазвичай,
починається з ознайомлення з університетом-працедавцем,
його політикою, стратегією, пріоритетами, а також ресурсами
та навчальними засобами. В університетах США велику увагу
приділяють адаптації нових викладачів, створенню комфортних
та ефективних умов для їхнього самовдосконалення та постійного
професійного розвитку. Значною мірою до створення таких
умов залучені саме центри навчання та викладання, одним із
завдань яких є полегшити процес ознайомлення початківців з
особливостями їхньої роботи, а також забезпечити досвідчених
викладачів необхідними сучасними освітніми ресурсами та,
головно, забезпечити високу якість викладання у закладах
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вищої освіти. Важливість підтримки та професійного розвитку
викладачів на усіх рівнях академічної кар’єри стала ще одним
пріоритетним напрямом діяльності більшості центрів. На початку
2000-х набули популярності психолого-педагогічні дослідження
з питань професійного та кар’єрного росту викладачів на
середньому етапі кар’єри та викладачів, які отримали теньюр в
університетах США. Такі дослідження, поміж іншим, доклалися до
появи та розвитку програм та заходів, спрямованих на професійне
зростання досвідчених викладачів.
Пропонуємо детальніше розглянути діяльність окремих
центрів у вищезгаданих напрямах. Так, зокрема, Центр викладання
та навчання (англ. Certer for Teaching and Learning) при університеті
Міннесоти на початку навчального семестру організовує так звані
орієнтаційні зустрічі (англ. orientation) для асистентів, магістрантів
та докторантів, які розпочинають свою професійну кар’єру, а також
запрошених професорів (англ. guest professors). Центри часто
організовують семінари, проводять індивідуальні консультації,
налагоджують співпрацю між факультетами та університетами,
надають інформацію про нові технічні засоби, що з’являються
в університеті, а також нові підходи та методи навчання. Крім
того, центри виконують й важливу бібліографічну функцію:
вони систематизують та укомплектовують нові надходження
професійної літератури та періодики, а іноді навіть мають власні
друковані видання (University of Minnesota, 2016).
При університеті Іллінойса працює Центр сприяння та
підтримки освітніх ініціатив (англ. the Center for Advancement and
Support of Educational Initiatives), завданням якого є підтримка
освітніх ініціатив та співпраці на всіх рівнях. Цей центр сприяє
професійному розвитку викладачів, ініціює створення комітетів
та комісій, які працюють над розвитком та вдосконаленням
якості навчання та викладання, ведуть активну проектну та
інноваційну діяльність, а також підтримує дослідницьку та
науково-методичну роботу викладачів (College of Education,
Illinois State University, 2017).
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Завданням Центру викладання та розвитку викладачів (англ.
the Center for Teaching and Faculty Development) при Університеті
Массачусеттса Амгерст (англ. the University of Massachusetts
Amherst) є сприяння професійному розвитку викладачів різних
навчальних дисциплін на всіх етапах їх професійної кар’єри за
допомогою широкого кола програм та ресурсів, що стосуються
викладання, академічного письма, підготовки до отримання
постійної посади професора університету, лідерства, успішного
поєднання викладацької діяльності та особистого життя тощо.
Центр також займається організацією лекцій та семінарів
успішних та відомих лекторів, проводить орієнтаційні та
ознайомчі зустрічі, а також надає гранти (The University of Massachusetts Amherst, 2017).
За кілька останніх десятиліть центри викладання та навчання
стали важливими ресурсно-інформаційними осередками, які
знайомлять викладачів з невпинним розвитком технологій та
способами їх ефективного застосування у процесі навчання і
викладання. Сьогодні, коли комп’ютери та інтернет-технології
стали невід’ємним компонентом практично усіх аспектів
повсякденного та професійного життя, коледжі та університети
змушені шукати нові підходи до навчання та викладання, вивчати
можливості онлайн освіти та пропонувати технологічно нові
способи навчання для студентів, які фізично перебувають за
тисячі кілометрів від університету. Стрімкий розвиток технологій
також вплинув на демографію студентів, з якими працюють
викладачі. У цьому контексті центри викладання та навчання
значною мірою зосереджують свою діяльність на розширенні
комунікативної компетентності викладачів, особливо у напрямі
викладання у культурно-диверситивному середовищі. Сьогодні ці
два напрями стали пріоритетними у діяльності центрів навчання
та викладання при університетах США. Хоча центри декларують
досить різні цілі та місії своєї діяльності, більшість пропонує ту
чи іншу комбінацію послуг.
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Передусім, варто наголосити на консультаційних послугах,
які надає Центр. Такі послуги дають можливість викладачам,
докторантам та асистентам, а також кафедрам та факультетам
покращити і систематизувати процес викладання та налагодити
співпрацю з колегами. Консультації, зазвичай, охоплюють допомогу в укладанні освітніх програм та курсів дисциплін (англ.
curriculum design assisstance), розробку моделей студентського
та колегіального оцінювання викладання (англ. student and peer
evaluation models), запис занять для перегляду та індивідуального чи групового обговорення, спостереження заняття (англ.
classroom observation), проведення інтерв’ю зі студентами з метою отримання відгуків про/для викладача. Наприклад, Центр
дослідження навчання та викладання (англ. Center for Research
on Learning and Teaching), що працює при Мічиганcькому університеті (англ. the University of Michigan), пропонує консультаційні
послуги для викладачів, магістрантів та докторантів, а також
для адміністративного персоналу університету. У своєму звіті за
2015–2016 навчальний рік Центр повідомляє про 1 800 проведених індивідуальних консультацій (University of Michigan, 2017).
Короткі консультації Центру, зазвичай, відбуваються у формі
порад щодо наявних ресурсів з навчання та викладання та запитів щодо цих ресурсів. Більш об’ємні консультації стосуються
перелічених вище тем. Також Центр надає послуги забезпечення
зворотного зв’язку методом інтерв’ю студентів для викладачів,
які зацікавлені в отриманні відгуків від студентів з метою покращення власного викладання. У такому випадку консультант
Центру відвідує заняття, після чого обговорює зі студентами
ті зміни, які, на їхню думку, могли б покращити їхнє навчання.
Після проведення інтерв’ю зі студентами консультант Центру
опрацьовує отриману інформацію та зустрічається з викладачем
з метою обговорення отриманих результатів та стратегій втілення рекомендованих змін. Такі консультації можна отримати не
лише стосовно окремих коротких курсів, а й багаткомпонентних
навчальних курсів, а також цілих програм. За 2015–2016 акаде40
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мічний рік Центр провів сесії з отримання зворотного зв’язку
від студентів для 326 викладачів університету. Такі сесії забезпечили можливість для 11 422 студентів різних років навчання
висловитися щодо освітнього процесу ще протягом семестру,
коли можна внести необхідні зміни та вчасно відреагувати на
відгуки та потреби студентів (University of Michigan, 2017).
Центри пропонують програми з викладання, які мають широкий діапазон втілення залежно від аудиторії (від запрошення
професора для лекції про ефективне викладання для усіх викладачів університету до воркшопу про активне навчання для
асистентів-фізиків), тривалості (від семестрової дисципліни з
наданням кредитів з соціології викладання для докторантів до
годинної дискусії за обідом про демографічну неоднорідність
аудиторії для асистентів), обов’язковості участі (від обов’язкової
ознайомчої зустрічі для усіх нових асистентів до необов’язкових
групових дискусій про використання кейсів аж до стипендійних
програм). Наприклад, Центр дослідження навчання та викладання (англ. Center for Research on Learning and Teaching) при
Мічиганcькому університеті (англ. the University of Michigan) у
співпраці з адміністрацією університету – проректором та виконавчим віце-президентом з академічних справ – організовує та
проводить щорічну загальноуніверситетську ознайомчу зустріч
для нових викладачів (англ. New Faculty Orientation) (University of
Michigan, 2017). У вересні 2015 р. учасником цієї програми став
191 викладач. У рамках програми відбулися такі заходи: зустрічі
з керівництвом університету; панельна дискусія, присвячена особливостям професійної діяльності в Мічиганcькому університеті, обговорення щодо неоднорідності академічного середовища
(англ. diversity), адаптації до нових умов професійної діяльності
та, зокрема, про академічне життя викладачів; інформаційний
ярмарок, на якому презентували 45 університетських осередків
(англ. offices) та програм; навчальні сесії з організаційно-методичної роботи, наприклад, організація роботи студентів у групах,
неоднорідність студентського середовища, методика викладан41
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ня у вищій школі, навчання критичному мисленню тощо. Серед
інших типів програм з викладання варто виокремити курс, який
проводиться у співпраці з Інститутом англійської мови (англ.
English Language Institute), що теж діє при університеті. Цей курс
призначений для магістрантів та докторантів університету, які
отримали попередній освітній рівень не англійською мовою. Зазвичай, цей курс пропонують у зимовому семестрі, він триває 10
тижнів та передбачає вивчення не лише мови, а й культурних
аспектів та педагогічних стратегій Мічиганcького університету
та США загалом (University of Michigan, 2017).
Важливе значення має надання фінансової допомоги у
формі грантів, премій, нагород, які є передусім стимулом до покращення викладання та нагородою за успіхи у викладанні.
Фінансові гранти надають для участі у професійних конференціях;
стипендійні програми – для створення середовища прагнення до
покращення викладання серед викладачів та розбудови системи
реалізації такого середовища; гранти та відпустки – для розробки
нових освітніх програм та дисциплін. Зокрема, Центр дослідження навчання та викладання (англ. Center for Research on Learning
and Teaching) Мічиганcького університету (англ. the University of
Michigan) у співпраці з проректором та бібліотекою університету
створили та профінансували Премію за інновації у викладанні
(англ. Provost’s Teaching Innovation Prize – TIP). Цією премією нагороджують викладачів за розробку та втілення інноваційних
та креативних підходів до викладання. У 2016 р. п’ятеро з-поміж
43 номінованих викладачів отримали премію у сумі 5 000 американських доларів загалом (University of Michigan, 2017). Центр
також опікується загальноуніверситетським Фондом сприяння
покращенню викладання імені Ґілберта Вітейкера (англ. Gilbert
Whitaker Fund for the Improvement of Teaching) та має декілька власних фондів, які нагороджують викладачів за інноваційні проекти,
що сприяють покращенню викладання та навчання. Наприклад,
Фонд розвитку викладачів (англ. Faculty Development Fund) надає
індивідуальні та групові премії у сумі до 6 000 американських до42
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ларів за розробку інноваційних навчальних курсів та програм і
до 10 000 американських доларів для кафедр чи груп викладачів
за масштабні проекти з розробки навчальних курсів та програм,
оцінювання, інклюзивної освіти, нетрадиційних підходів до викладання та ін. (University of Michigan, 2017).
Одним із важливих напрямів діяльності центрів є підготовка та опублікування друкованих та електронних ресурсів.
Це традиційні та он-лайн-бібліотеки з матеріалами, що стосуються викладання та навчання у вищій освіті. Ресурси Центру
викладацької майстерності (англ. Center for Teaching Excellence)
Університету Канзасу (англ. University of Kansas), розміщені на
його офіційній веб-сторінці, надають вільний доступ до матеріалів п’яти категорій:
– документи, форми та бланки – стандартизована документація університету, яка полегшує роботу викладача;
– матеріали, що стосуються внутрішньої політики університету – правила поведінки для викладачів та студентів,
поради щодо поведінки та висловлювань у нестандартних
ситуаціях, політика університету щодо дискримінації та
інших суспільно-політичних проблем, технологічна інформація щодо правил використання загальноуніверситетської бази даних – так званої “блекборд” та ін.;
– ресурси для викладачів-початківців – організаційно-методичні матеріали щодо розробки програм курсів, підходів
до навчання та викладання, інклюзивної освіти, а також
правила академічної поведінки тощо;
– матеріали для викладачів – інформація про оцінювання,
аудиторну роботу та ін.;
– матеріали для асистентів з викладання – здебільшого,
інформація про воркшопи та семінари (The University of
Kansas, 2017).
Також більшість центрів публікує власний інформаційний
бюлетень з метою ознайомлення викладачів університету зі своєю діяльністю та анонсування заходів.
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Зважаючи на поширення центрів навчання та викладання,
різноманітність місій та заходів, які вони проводять, а також
широке залучення викладачів на усіх етапах академічної кар’єри,
виникає питання, наскільки ефективною є така діяльність, і чи
має вона практичну користь. У своєму дослідженні 2000 р. Райс з
колегами провели опитування 350 викладачів, які підтвердили, що
найкращими та найдієвішими рекомендаціями для викладачівпочатківців є саме заходи та ресурси, які пропонують центри
навчання та викладання, а також їхні менторські та асистентські
програми (Rice et al., 2000).
З іншого боку, зважаючи на необов’язковість участі у заходах,
які проводять центри, відвідування таких заходів є часто низьким
та, як стверджує у своєму дослідженні Муррей, “ті, хто найбільше
потребує професійного розвитку, є найменш схильними до
участі у заходах центрів”, і саме через це “складно визначити, чи
ініціативи центрів справді сприяють значним та тривалим змінам
у навчанні та викладанні” (Murray, 1999). Однак результати
опитування викладачів Делаверського університету (англ. University of Delaware) показали, що 73 % викладачів університету, що
брали участь у заходах університетського Центру ефективності
викладання (англ. Center for Teaching Effectiveness), змінили свої
підходи до викладання та навчання (Bakutes, 1998, р. 170).
Роль центрів навчання та викладання у підвищенні кваліфікації університетського викладача США зокрема та у вищій
освіті США загалом важко перебільшити. Їх масове заснування
та невпинне поширення вважають найбільш масштабним
загальнонаціональним підходом до покращення викладання
та навчання (Cross, 2001). Веб-сторінка Центру викладацької
майстерності (англ. Center for Teaching Excellence) Університету
Канзасу (англ. University of Kansas) сьогодні містить посилання
на більш ніж 244 сайтах центрів навчання та викладання у США
(The University of Kansas, 2017). Це – широкий список, однак, не
повний.
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Висновки. Багатогранність ролей, які відіграють центри
навчання та викладання, які працюють при університетах США, а
саме як осередків появи та розвитку прогресивних педагогічних
ідей, становлення професійних організацій, а також ресурсноконсультаційна діяльність центрів, першочергово спрямована
на промоцію та сприяння підвищенню професійно-педагогічної
кваліфікації викладачів. Тож загалом бачимо, що головним
завданням діяльності центрів навчання та викладання при
університетах є покращення якості викладання та сприяння
ефективній діяльності викладача. Виконання цього завдання
забезпечується через різноманітні форми підвищення кваліфікації:
семінари, лекції, індивідуальні консультації, зустрічі, дискусії,
гранти та ін. Хоча участь у багатьох заходах таких центрів не є
обов’язковою для всіх викладачів, а є радше зорієнтована на тих
фахівців, які зацікавлені у підвищенні своєї кваліфікації, вважаємо,
що їх діяльність, як однієї з форм підготовки ефективного та
успішного викладача, є позитивною та важливою.
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ІСТОРИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО ПЕДАГОГІЧНІ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНО ГРОМАДСЬКОГО
НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
ОСВІТИ США
ОРЕСТА КЛОНЦАК

У

системі університетської освіти США набула широкої
популярності освітня стратегія академічно-громадського навчання, спрямована на оволодіння науковими, професійними знаннями, уміннями й навичками у процесі виконання
соціально значущої діяльності. Застосування академічно-громадського навчання сприяє забезпеченню ефективності освітнього
процесу, а також підготовці майбутніх фахівців різних галузей
економіки, формуванню їхньої професійної компетентності.
Мета статті – узагальнити підходи до трактування поняття
“академічно-громадське навчання” на підставі аналізу американських наукових джерел, виокремити та охарактеризувати періоди
розвитку академічно-громадського навчання у хронологічних
межах від другої половини ХХ ст. дотепер, проаналізувати особливості організації академічно-громадського навчання у системі
університетської освіти США на початку ХХІ ст.
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Підходи до трактування поняття
“академічно-громадське навчання”
Поняття “академічно-громадське навчання” походить від
англійського терміна “academic service-learning”” (ASL) й означає
навчання, що обслуговує суспільство. В американській педагогічній науці поряд із цим терміном також часто трапляються
терміни “community service learning”” (CSL) або “service learning”
(SL), що перекладаються як “громадське навчання” та означають
взаємозв’язок навчально-пізнавальної та суспільно корисної діяльності у системі вищої освіти США.
Дж. Ейлер (J. Eyler) та Д. Джайлз (D. Giles) стверджують, що в
американській науковій літературі налічують майже 150 визначень поняття “академічно-громадське навчання” [16]. Відповідно
до міркувань Р. Брінгла (R. Bringle) та Дж. Хатчер (J. Hatcher), академічно-громадське навчання – це активна навчальна стратегія,
яку застосовують у процесі вивчення навчальної дисципліни та
яка передбачає одержання академічного кредиту, сприяє залученню студентів до громадської діяльності з метою задоволення
потреб громади, а також глибшого розуміння студентами змісту
навчального курсу, підвищення рівня громадської відповідальності. Завдяки набутому досвіду студенти мають змогу брати
участь у ретельно організованій громадській діяльності, яка задовольняє конкретні потреби суспільства, а також допомагає
краще усвідомити суть навчальної дисципліни, зрозуміти наукові
поняття, теорії й опанувати уміння, навички, що становлять зміст
вивченого курсу, а також підвищити рівень громадської відповідальності. Оскільки суть академічно-громадського навчання
полягає у поєднанні суспільно корисної діяльності з освітньою
метою певної навчальної дисципліни, то для ефективної організації програм академічно-громадського навчання потрібно брати
до уваги як мету та завдання навчальної дисципліни, так і потреби громади [8; 10].
48

Розділ І. Динаміка сучасних освітніх процесів
вУ
Україні та за кордоном: порівняльний аналіз



Значна частина зарубіжних науковців, серед яких Р. Брінгл
(R. Bringle), Г. Голм (G. Holm), А. Мун (A. Moon), Дж. Хатчер
(J. Hatcher), відстоює думку, що академічно-громадське навчання –
це сучасна освітня стратегія, спосіб навчання та складова частина
навчального плану підготовки фахівців у закладах вищої освіти.
Дидактична мета застосування такого підходу до освітнього процесу у вищій школі – надати студентам змогу застосовувати наукові знання у різних видах громадської діяльності, що водночас
визначається соціальною значущістю, та набувати практичний
досвід для ефективного, продуктивного оволодіння навчальним
матеріалом. Оскільки академічно-громадське навчання поєднує
теоретичні знання з реальним життєвим досвідом студентів,
його вважають ланкою, що з’єднує процес наукового пізнання із
зовнішнім світом і розширює його до рівня задоволення потреб
громад [1; 10; 25].
К. Бартоломій (K. Bartholomew), Н. Бесінгер (N. Basinger),
Д. Джайлз (D. Giles), Б. Джейкобі (B. Jacoby), Дж. Ейлер (J. Eyler),
К. Флекі (K. Flecky) розглядають академічно-громадське навчання як форму експериментальної освіти, що допомагає залучити
молодь до соціально значущої діяльності з метою задоволення
потреб громади, а також сприяє навчанню та різнобічному розвитку студента [17; 18; 23; 7].
Е. Ейбс (E. Abes), Г. Джексон (G. Jackson), С. Джоунз (S. Jones)
розглядають академічно-громадське навчання як “навчальну
стратегію, що ґрунтується на взаємних стосунках між університетом та громадською організацією, а також як інноваційний
педагогічний підхід, який дає змогу усвідомити студентам особисті громадянські обов’язки під час навчання у закладах вищої
освіти” [3, c. 5].
На підставі аналізу результатів американських наукових
досліджень можемо визначити, що академічно-громадське навчання – це сучасна стратегія у системі освіти США, зокрема
університетської, що передбачає активне залучення студентів
до виконання навчального плану через служіння громадам й
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цілеспрямоване поєднання освітнього процесу з громадською
діяльністю відповідно до мети і завдань вищої освіти; забезпечує
формування професійно компетентних фахівців з критичним,
творчим мисленням і виховання активних громадян держави;
слугує розвитку демократичного суспільства.
Періодизація розвитку академічно-громадського
навчання у системі університетської освіти США

Розвиток вищої освіти США охоплює три головні напрями
діяльності університетів – освітню, дослідницьку та громадську.
Співпраця університетів з громадами в США має тривалу історію.
Однією з функцій співробітництва є залучення студентів до суспільно корисної роботи з метою задоволення потреб, інтересів
громади. Важливо наголосити на тому, що незважаючи на те, що
активний розвиток академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США починається з другої половини
ХХ ст., зародження та формування головних ідей цієї освітньої
стратегії відбувалося протягом тривалого часу, а саме з 1862
до 1960 рр. У цей час простежуємо перші практичні спроби налагодження взаємозв’язку освітнього процесу в закладах вищої
освіти та діяльності громад, про що свідчить підписання відповідних законів (Закону Моррілла “Про пожалування земельних
ділянок для заснування коледжів” (англ. Morrill Land-Grant College
Act of 1862) [4], Закону “Про права військовослужбовців” (англ.
Servicemen’s Readjustment Act) [5]); функціонування освітнього
закладу “Халл Хаусу” (англ. Hull House), метою діяльності якого
було залучення студентів до різних видів суспільно корисної
роботи [14]; запровадження кооперативної освіти, що передбачала поєднання навчання з діяльністю студентів на виробництві,
а також наближення вищої освіти до громад [6]; впровадження проекту “Вісконсинська ідея” (англ. Wisconsin Idea) з метою
залучення студентів та кваліфікованих фахівців до вирішення
проблем суспільства [29]. Вагомий вплив на зародження та фор50
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мування головних ідей, принципів академічно-громадського навчання має діяльність відомих освітян та громадських діячів США
Дж. Аддамс (J. Addams) та Дж. Дьюї (J. Dewey), педагогічні ідеї яких
стали підґрунтям сучасної освітньої стратегії [14]. Головна ідея
академічно-громадського навчання, а саме навчання на підставі
набуття студентами особистого досвіду, співзвучна з філософією
Дж. Дьюї. На розвиток університетської освіти, зокрема академічно-громадського навчання, вплинув також післявоєнний період в
історії США, оскільки у цей час завдання університетів полягало
у вихованні патріотичних національно зорієнтованих молодих
американців, які б усвідомлювали істинне значення демократії.
З цієї причини після 1945 р. федеральний уряд США спрямував
державні кошти на підтримку програм, що передбачали поєднання навчальної та суспільно корисної діяльності у системі вищої
освіти [5]. Отож з 1862 до 1960 рр. простежуємо тенденцію поєднання навчальної та суспільно корисної діяльності студентів;
наближення університетів до громад; організацію навчання студентів шляхом здобуття власного досвіду, що вагомо вплинуло
на подальший розвиток академічно-громадського навчання у
системі університетської освіти США.
На підставі аналізу історії становлення та розвитку академічно-громадського навчання відповідно до історичного контексту,
законодавчих змін у системі вищої освіти США, налагодження
взаємодії університетів і громад, взаємозв’язку освітнього процесу з суспільно корисною діяльністю студентів, а також результатів дослідження теоретико-методологічних основ академічногромадського навчання виокремлюємо чотири періоди розвитку
академічно-громадського навчання у системі університетської
освіти США у хронологічних межах від другої половини ХХ ст. й
дотепер: період І (1961–1969) – налагодження співпраці між університетами та громадами міст; період ІІІ (1970–1983) – стагнації
у розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США; період IІІІ (1983–1993) – впровадження
академічно-громадського навчання як нової стратегії у систему
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університетської освіти США; період ІV
V (1994 р. й дотепер) – удосконалення системи академічно-громадського навчання в університетах США.
Нижня хронологічна межа розвитку академічно-громадського навчання відповідає 1961 р., коли було засновано організацію “Корпус миру” (англ. The Peace Corps), метою діяльності якої
було пропагування суспільно корисної діяльності серед молоді,
що дало початок співпраці закладів вищої освіти з громадами в
США. У 60-х роках ХХ ст. у США відбувся політичний та суспільний
переворот, наслідком якого було налагодження взаємозв’язку
навчальної та громадської діяльності в системі університетської
освіти. Важливу роль відіграв Рух за громадянські права. Протягом 60-х років федеральний уряд США спрямовує свої сили на
боротьбу з бідністю у світі, а також на захист прав громадян. У
межах національної кампанії боротьби з бідністю значна роль належала університетам. 1 березня 1961 р. Президент США Дж. Кеннеді заснував урядове агентство “Корпус миру”, а згодом також
відповідні програми, що передбачали взаємозв’язок університетів з громадськими організаціями, які організовували суспільно
корисну діяльність. Учасниками цих програм були студенти-волонтери, які відвідували бідні країни з метою надання допомоги мешканцям у будівництві житла та шкіл, ознайомлення їх зі
способами очищення води, надання фермерам консультації щодо
питань сільського господарства тощо. В університетах почали
застосовувати експериментальні форми організації освітнього
процесу з метою створення демократичного навчального середовища [6; 20].
З метою ефективної організації громадської діяльності для
досягнення навчальних цілей також створено такі організації,
як “Початкова перевага” (англ. Head Start, 1965), “Громадська
діяльність волонтерів Америки” (англ. Volunteers in Service to
America – VISTA, 1965), “Корпус волонтерів старшого віку” (англ.
The Retired Senior Volunteer Corps – RSVC, 1969). Завдяки організації “Громадська діяльність волонтерів Америки” тисячам молодих
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американців було надано змогу виконувати громадські роботи
повний робочий день [30]. Отож протягом 1961–1969 рр. у США
створено чимало громадських організацій, які підтримували розробку та реалізацію програм організації взаємозв’язку навчальної та громадської діяльності майбутніх фахівців.
У цей період ініціатори руху за академічно-громадське навчання спробували поєднати громадську і навчальну діяльність у безпосередній та ефективний спосіб. 1967 р. уперше запропоновано
термін “академічно-громадське навчання” для позначення проекту, що передбачав співпрацю студентів та педагогів з громадськими організаціями, розташованими поблизу закладів вищої освіти.
У 1969 р. проведено конференцію в м. Атланта, під час якої обговорювали переваги та недоліки академічно-громадського навчання, а також важливість упровадження відповідних програм академічно-громадського навчання в коледжах та університетах США
[6; 17; 20; 23; 29].
Отже, нижня межа першого періоду розвитку академічногромадського навчання починається з 1961 р. – року заснування
урядового агентства “Корпус миру”, метою якого було пропагування суспільно значущої діяльності серед молоді. Верхня межа
цього періоду відповідає 1969 р., коли було проведено першу
конференцію у м. Атланта, присвячену обговоренню позитивних та негативних аспектів академічно-громадського навчання
і важливості введення цієї стратегії в освітній процес у системі
університетської освіти США. Перший період розвитку академічно-громадського навчання в системі університетської освіти
США характеризується налагодженням співпраці університетів і
громад з метою покращення якості вищої освіти та задоволення
потреб громади внаслідок активного залучення студентів до
вирішення соціальних проблем під час виконання суспільно значущих справ. Проте в цей час відповідні програми діяли на волонтерських засадах і не входили до навчального плану й програм
дисциплін вищої школи. У цей період простежуємо тенденцію
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визнання і відстоювання ідеї впровадження академічно-громадського навчання у практику діяльності університетів.
У 70-х – на початку 80-х років ХХ ст. в історії США відбулася
чергова економічна криза, зростав дефіцит федерального бюджету, збільшувалося безробіття. Як наслідок, у кінці 70-х – початку 80-х років у системі освіти США виникла кризова ситуація.
Зниження рівня конкурентоспроможності вищої освіти у країні
погіршує стан самої Америки на світовому ринку. У системі вищої освіти США простежується зниження інтересу до поєднання
навчальної та громадської діяльності. Цей період визначається
тенденцією до розмежування навчальних потреб закладів вищої освіти та соціальних потреб громадських організацій, що, зі
свого боку, призвело до зменшення підтримки програм академічно-громадського навчання, скорочення бюджетних коштів
на їхню реалізацію. В університетській освіті повернулись до
застосування традиційних методів навчання. Значна кількість
студентів не усвідомлювала значущість академічно-громадського
навчання, що могло б привести до успіху в майбутній кар’єрі, подальшому працевлаштуванні чи одержанні матеріальних винагород. Педагоги не вважали ефективним поєднання навчальної
та громадської діяльності в освітньому процесі [27].
На думку американського уряду, виходом з цієї кризової ситуації було проведення національної освітньої реформи. У 1983 р.
опубліковано звіт Національної комісії з удосконалення освіти
часів президентства Р. Рейгана (R. Reagan) “Нація в небезпеці:
імператив освітньої реформи” (англ. Nation at Risk: The Imperative
for Educational Reform), висновки якого отримали широкий розголос в американському суспільстві. Констатуючи низьку якість
національної освіти, комісія запропонувала 38 рекомендацій,
структурованих за п’ятьма категоріями: зміст освіти, стандарти
й очікування, час, викладання, лідерство і фіскальна підтримка
[2, с. 74]. Звіт спонукав освітян до пошуку інноваційних підходів
до організації освітнього процесу.
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Отож у 70-х – на початку 80-х років минулого століття у системі вищої освіти США простежуємо зниження інтересу до поєднання навчальної та громадської діяльності, що призвело до
зменшення підтримки урядом програм академічно-громадського
навчання, скорочення бюджетних коштів на їхню реалізацію. У
розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США відбувається стагнація.
Після опублікування звіту Національної комісії з удосконалення освіти “Нація в небезпеці: імператив освітньої реформи”
(1983) у 80-х роках поширився Рух за проведення освітніх реформ, пошук ефективних шляхів підвищення якості освітнього
процесу у системі освіти США, зокрема університетської. Один
із таких шляхів освітяни вбачали у поєднанні навчальної та громадської діяльності студентів.
У 80-х роках термін “громадське навчання” (англ. service
learning) з’являється в освітньому просторі США на позначення
зв’язку академічних досягнень студентів і результатів їхньої громадської діяльності та волонтерської роботи. Уряд сприяє та надає фінансову підтримку розвитку партнерських взаємовідносин
між громадськими організаціями та закладами вищої освіти [27].
Цей період вирізняється створенням численних громадських
організацій у різних штатах США, що співпрацюють з університетами та сприяють активному застосуванню академічно-громадського навчання в системі вищої освіти. До таких організацій належать: “Спілка розширення можливостей кампусу” (англ.
Сampus Outreach Opportunity League, 1984), “Національна асоціація з надання послуг та збереження навколишнього середовища”
(англ. National Association of Service and Conservation Corps, 1985),
“Національна рада молодіжного лідерства” (англ. National Youth
Leadership Council, 1982), “Молодіжна служба Америки” (англ.
Youth Service America, 1985), а також “Кампус Компакт” (англ.
Campus Compact, 1985) [20; 23].
Ознакою поширення академічно-громадського навчання у
системі університетської освіти США є постійне зростання кіль55
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кості представників національної організації “Кампус компакт”,
заснованої 1985 р. ректорами трьох університетів: Браунського
(англ. Brown University), Джорджтаунського (англ. Georgetown
University) і Стенфордського (англ. Stanford University). Метою
цієї організації було залучити ректорів інших університетів до
співпраці у напрямі організації громадської діяльності за участю
педагогів та студентів. З часу створення цієї організації відбулося різке зростання кількості університетів, які долучились до
організації “Кампус Компакт” і взяли зобов’язання налагоджувати зв’язки з громадами. У 2009 р. до цієї організації долучилося
більш ніж 1 100 закладів вищої освіти США [26, c. 19; 30, c. 43].
У 90-х роках ХХ ст. відбулися значні позитивні зрушення у
розвитку академічно-громадського навчання як освітньої стратегії на законодавчому рівні. Відповідно до Законів “Про національну та суспільно корисну діяльність”, що були прийняті у
1990 та 1993 рр. (англ. National and Community Service Act of 1990;
National and Community Service Trust Act of 1993), виділено кошти
на реалізацію програм академічно-громадського навчання, що
входять до навчального плану та програм різних дисциплін у
системі університетської освіти США [23].
Організації “Корпус літніх людей” (англ. Senior Corps), “АмеріКорпус” (англ. AmeriCorps), “Громадська діяльність волонтерів
Америки” (англ. VISTA), “Служи Америці” (англ. Serve America) на
законодавчому рівні було об’єднано в одне незалежне федеральне
агентство “Навчайся та служи Америці” (англ. Learn and Serve
America), яке займалось підтримкою співпраці університетів та
громад [6; 29; 30].
Отож характерною рисою третього періоду розвитку академічно-громадського навчання є підписання законодавчих документів, відповідно до яких програми академічно-громадського
навчання входять до формальної системи університетської освіти
США.
У сучасній системі університетської освіти США простежуємо
активне зацікавлення програмами академічно-громадського на56
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вчання. У період демократичних освітніх змін зростає кількість
університетів, які застосовують академічно-громадське навчання. У 2007 р. у США 12 % коледжів та університетів упроваджували академічно-громадське навчання у систему професійної
підготовки фахівців. У 2008 р. академічно-громадське навчання
застосовували в педагогічній практиці 42 % коледжів та університетів США [24, c. 36]. У 2010 р. цей показник зріс до 64 %, а 2012 р.
становив 68 % (у дослідженні брали участь 557 коледжів та університетів США) [12, c. 3].
Зазначений період також визначається створенням нових
організацій, що займаються підтримкою програм академічногромадського навчання, а також залученням нових університетів
до участі в організації “Кампус компакт”. У 2007 р. до цієї організації долучилось 950 освітніх закладів з-понад 30 штатів [17, c. 6].
Результати наукових досліджень засвідчують, що 2012 р. відбулись зміни в організації академічно-громадського навчання в
університетах США: збільшено фінансування зазначених освітніх
програм; покращено умови перевезення студентів університетів до місць виконання громадської роботи; налагоджено контроль обов’язків студентів під час виконання суспільно корисної
діяльності; продовжено час, необхідний для підготовки й виконання громадської роботи; зріс показник додаткових винагород
студентів за участь в академічно-громадському навчанні [12].
У цей період простежуємо зростання інтересу американських та зарубіжних науковців до питань академічно-громадського навчання. Зазначене засвідчує участь учених у наукових
конференціях, зокрема у Щорічній національній конференції з
проблематики академічно-громадського навчання (англ. Annual
National Service-Learning Conference), Міжнародній конференції з
сучасних досліджень академічно-громадського навчання (англ.
International Conference on Advances in Service-Learning Research)
тощо, на яких обговорюються теоретико-методологічні засади й
підходи до практичної реалізації цієї стратегії.
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У США публікують спеціалізовані журнали, присвячені дослідженням різних аспектів академічно-громадського навчання.
До таких журналів належать: “Мічиганський журнал академічно-громадського навчання” (англ. Michigan Journal of Community
Service Learning), що видається з 1994 р. і налічує 22 випуски до
кінця 2015 р.; “Журнал з питань вищої освіти” (англ. Journal of
Higher Education), що видається з 1930 р.; “Лідерство в освіті”
(англ. Educational Leadership), що видається з 1943 р. і має 73
випуски до 2015–2016 рр.; “Навчання та освіта педагога” (англ.
Teaching and Teacher Education), видається з 1985 р. та охоплює
55 випусків до 2015–2016 рр. Сучасні наукові дослідження спрямовані на вивчення таких аспектів академічно-громадського навчання, як: методів впровадження зазначеної стратегії в освітній
процес вищої школи; шляхів організації співробітництва між
університетами та громадами; переваг застосування академічно-громадського навчання для студентів, факультетів, закладів
вищої освіти, громад; формування інтересу викладачів і студентів
до участі у програмах академічно-громадського навчання; особливостей та результатів навчання студентів у громадах тощо.
З метою виявлення рівня популярності застосування академічно-громадського навчання в університетах США, станом
на 2017 рік, ми опрацювали офіційні веб-сайти університетів,
розташованих у різних територіальних частинах США. Загалом
ми дослідили сайти 307 університетів, які розташовані у 16 штатах на північному сході (штати Коннектикут, Массачусетс, Мен,
Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Пенсильванія), півдні
(штати Алабама, Вашингтон, Флорида), заході (штати Арізона,
Каліфорнія, Невада) та середньому заході США (штати Індіана,
Міннесота, Мічиган). Виявлено, що програми академічно-громадського навчання активно застосовують у 270 університетах із
307 досліджених, що становить 88 %. Важливо зазначити, що із
37 університетів, які не застосовують програми академічно-громадського навчання, 34 університети належать до приватної форми власності (11 %) та три – до державної форми власності (1 %).
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У більшості університетів (а саме в 171 (63 %)), діють спеціалізовані відділи, які відповідають за належний рівень організації програм академічно-громадського навчання, підготовку
та інформаційну підтримку педагогічних кадрів для реалізації
цих програм та виконують роль посередника між університетом
та громадськими організаціями. Прикладами таких відділів є:
“Центр залучення до громад та громадської діяльності” (англ.
Center for Community Engagement and Service) в Американському
університеті (англ. American University); “Центр лідерства та громадської діяльності” (англ. The Center for Leadership and Service)
в Університеті Флориди (англ. University of Florida); “Центр громадського навчання та громадянської активності” (англ. Center
for Service-Learning and Civic Engagement) в Університеті штату
Мічиган (англ. Michigan State University) тощо.
Особливості організації
академічно-громадського навчання
в університетах США на початку ХІХ ст.

У системі сучасної університетської освіти США стратегію
академічно-громадського навчання активно застосовують у процесі академічної діяльності (англ. curricular activity), оскільки вона
спрямована на оволодіння науковими, професійними знаннями й
уміннями у процесі виконання соціально значущої діяльності та є
вагомою складовою професійної підготовки студентів. Академічно-громадське навчання входить до навчальної програми різноманітних дисциплін: антропології, біології, комп’ютерних наук,
економіки, історії, педагогіки, психології, соціології, медицини,
літератури тощо для усіх ступенів підготовки майбутніх фахівців,
зокрема молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів. Майбутніх
фахівців активно залучають до виконання важливої громадської
діяльності, внаслідок чого вони опановують, вдосконалюють
професійні, соціальні знання, уміння, а також здобувають досвід
пізнання, розв’язання навчальних, суспільних проблем [23; 28].
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Програми академічно-громадського навчання відрізняються залежно від мети та особливостей діяльності того чи іншого
університету, їх застосовують як у державних, так й у приватних
університетах США. З метою ефективної організації та реалізації
цих програм у системі вищої освіти США створено спеціалізовані
відділи, які функціонують як структурні підрозділи закладу вищої освіти. Працівники цих відділів разом із педагогічним персоналом різних факультетів розробляють програми академічногромадського навчання відповідно до потреб громад. Зокрема,
у Стенфордському університеті (англ. Stanford University) таку
функцію виконує “Гаазький центр з питань громадських робіт”
(англ. Haas Center for Public Service). Щоквартально кожна з кафедр
Стенфордського університету пропонує студентам курс академічно-громадського навчання, надаючи їм змогу співпрацювати з
місцевими школами, територіальними громадськими організаціями та державними органами [18]. У Мічиганському університеті
(англ. University of Michigan) за належне проведення програм академічно-громадського навчання відповідає “Центр громадського
навчання Едварда Гінсберга” (англ. The Edward Ginsberg Center for
Community Service and Learning), який допомагає студентам здобути професійні уміння та навички у процесі виконання громадських
доручень у відповідних галузях [14]. У Західномічиганському університеті (англ. Western Michigan University) працює відповідний
“Відділ громадського навчання” (англ. Office of Service Learning)
[27]. Отже, у системі університетської освіти США студенти мають
змогу обирати програму академічно-громадського навчання,
інтегровану до тієї чи іншої навчальної дисципліни, що входить
у навчальний план професійної підготовки майбутніх фахівців.
Аналіз наукової літератури, а також навчальних програм університетів США засвідчує, що академічно-громадське навчання
має чітку структуру й охоплює виконання послідовних дій, що
відповідають структурним елементам цілісної організації. Початковим елементом є планування, що передує виконанню певної
громадської діяльності та визначає її структуру, мету, конкретні
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дії на кожному етапі для підвищення рівня розуміння студентами
загальної суті й процедури організації академічно-громадського
навчання. На етапі планування визначають мету та очікувані результати для усіх учасників програми академічно-громадського
навчання, а саме студентів, представників громади та закладу
вищої освіти. Очікування студентів охоплюють глибше розуміння навчального матеріалу, розвиток професійного критичного
мислення, вдосконалення лідерських навичок, формування вмінь
прийняття професійних рішень, розуміння потреб громади, виховання громадської та соціальної відповідальності. Очікувані
результати для громади передбачають пошук шляхів задоволення потреб громади, розширення можливостей її діяльності,
надання якісних послуг населенню, одержання доступу до ресурсів освітнього закладу, надання допомоги менш захищеним
групам населення тощо. Очікувані результати для закладів вищої
освіти: налагодження і розвиток взаємин з громадами, визнання
громадою цінності вищої освіти, розвиток навчально-пізнавальної та дослідної діяльностей на факультетах, покращення якості
навчання студентів [16; 23].
Працівники педагогічного колективу закладу вищої освіти
організовують належне планування програм академічно-громадського навчання, контролюють за виконанням цілісної програми
та окремих елементів на початку та під час курсу, а також оцінюють досягнення студентів у кінці пройденого курсу. Для того,
щоб об’єктивно оцінити здобуті особою знання, уміння під час
виконання громадської діяльності, викладач разом зі студентами
на початку курсу визначає конкретні цілі й етапи дій учасників
навчання під час виконання громадської роботи, умови проходження програми академічно-громадського навчання (виділена
кількість годин, планування, очікувані знання, вміння) [8; 23].
Відділ з питань організації академічно-громадського навчання займається збором ресурсів та підготовкою діяльності студентів у громадах. Цей відділ також забезпечує належне виконання
академічно-громадського навчання засобами моніторингу та
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оцінювання одержаних результатів з метою удосконалення цього
процесу. Результати виконання програм академічно-громадського навчання повинні набути розголосу завдяки засобам масової
інформації, публікацією статей студентів у наукових журналах,
а також наданням їм стипендій [9].
Протягом семестру та в кінці пройденого курсу академічногромадського навчання викладач оцінює зміни у рівні професійного розвитку студента та якість дослідницької роботи, виконаної
у процесі громадської діяльності. Для належного оцінювання студент повинен представити портфоліо з відповідними навчальними
матеріалами, зокрема, навчальним планом, списком опрацьованої
літератури, вимогами, розробленими для курсу, методами оцінювання, інформацією про виконання громадської роботи тощо.
Портфоліо містить цінну інформацію про проходження курсу академічно-громадського навчання: документує професійний ріст та
розвиток студента; демонструє результати навчання; показує, як
курс академічно-громадського навчання вплинув на якість навчання в університеті [8]. Оцінювання проводять відповідно до
численних аспектів, а саме: рівень обізнаності у проблематиці
громадськості; розуміння змісту курсу навчальної дисципліни та
професійний розвиток; підвищення самосвідомості, відчуття особистої значущості. Американські науковці визначають такі методи
оцінювання програм академічно-громадського навчання: опитування; інтерв’ю; групові дискусії; спостереження; огляд наявної
документації; звітування про критичні випадки; оцінювання журналів. Належне оцінювання потребує високого рівня комунікації
та тісної співпраці викладачів і членів громадських організації,
вміння досягати консенсусу щодо навчального процесу, знання
критеріїв оцінювання. Власне оцінювання демонструє демократичність в освітньому процесі під час програм академічно-громадського навчання та є своєрідним викликом для представників
академічної спільноти та громади [23].
Вивчення документів, пов’язаних з організацією академічно-громадського навчання в університетах США, засвідчує, що
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оволодіння теоретичним матеріалом шляхом виконання соціально значущої діяльності становить вагомий внесок у підвищення ефективності освітнього процесу та професійного розвитку
студентів як майбутніх фахівців. На підставі аналізу досліджень
американських наукових джерел та досвіду діяльності деяких
університетів виокремимо чотири головні етапи організації
академічно-громадського навчання у системі університетської
освіти США:
– планування (детальна розробка програми громадської діяльності студента, що передбачає визначення чіткої мети,
завдань, очікуваних результатів, конкретних дій студентів
на кожному етапі, критеріїв поточного та кінцевого оцінювання);
– виконання певної громадської діяльності відповідно до
визначених навчальних, соціальних, професійних цілей
(охоплює також спостереження студентами впливу програми академічно-громадського навчання на всіх учасників освітнього процесу, обмін думками з членами громадських об’єднань, аналіз студентами значимості власної
діяльності тощо);
– рефлексія студентами навчально-громадської діяльності
(письмовий опис чи усне обговорення проектів навчальногромадської діяльності з критичною оцінкою одержаних
результатів);
– оцінювання освоєних професійних і соціальних знань,
умінь і навичок студента (відображає результат навчання, а не кількість чи якість виконаних громадських робіт.
Часто оцінювання є доволі суб’єктивним та обмежується
перевіркою ведення студентами рефлексивних журналів
чи іншої документації. Б. Холланд (B. Holland) пропонує застосовувати комплексну модель оцінювання, що включає
рівень опанування навчального матеріалу; зростання суспільної відповідальності студента; вплив таких програм
на розвиток особистості та громади тощо) [22; 28].
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Американські науковці (викладачі вищої школи) звертають
значну увагу на роль рефлексії студентів у процесі організації
академічно-громадського навчання. Вони розглядають рефлексію як процес осмислення студентами досвіду роботи в громадах;
постійне проникливе обдумування кожного етапу виконаної громадської діяльності відповідно до конкретних цілей навчання.
На їхню думку, рефлексія є інструментом організації академічногромадського навчання; розвиває творче й критичне мислення;
дає змогу студентам зрозуміти й оцінити, що вони зробили, чому
навчилися, і як їхня діяльність вплинула на розвиток суспільства
загалом. У процесі осмислення та обговорення власного досвіду
студенти вчаться заглиблюватися у сутність проблеми, окреслювати її зміст у ширшому соціальному контексті. Результати
досліджень засвідчують, що рефлексія позитивно впливає на
моральний розвиток студентів, стимулює до критичного мислення під час виконання комплексних завдань, сприяє глибшому
усвідомленню покликання служіння на користь суспільства [0;
10; 16].
У сучасній системі університетської освіти США простежуємо
також тенденцію до виконання програм академічно-громадського навчання на міжнародному рівні завдяки співпраці університетів та громадських організацій різних держав. Зокрема, такі
американські ЗВО, як Університет штату Пенсильванія (англ.
Pennsylvania State University), Ратгерський університет штату
Нью-Джерсі (англ. Rutgers University, New Jersey), Університет
Флориди (англ. University of Florida), Університет Каліфорнії
(англ. University of California), Університет Мічигану – Флінт (англ.
University of Michigan – Flint), Північномічиганський університет
(англ. Northern Michigan University) та інші пропонують студентам програми академічно-громадського навчання за кордоном
(англ. service-learning abroad). Міжнародне академічно-громадське навчання (англ. international service-learning) організовують
з метою інтернаціоналізації вищої освіти в умовах глобалізації;
передбачає поєднання освітнього процесу з громадською діяль64

Розділ І. Динаміка сучасних освітніх процесів
вУ
Україні та за кордоном: порівняльний аналіз



ністю 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 [12; 20]. Дж. Хатчер та Р. Брінгл стверджують, що саме
“міжнародне академічно-громадське навчання має перспективи
сприяти підготовці майбутніх випускників як активних громадян
світу (англ. global citizens) у ХХІ ст.” [11, c. 3]. Крім того, науковці
вважають, що досвід міжнародного академічно-громадського
навчання сприятиме розвитку міжкультурних умінь, усвідомленню глобальних питань, підвищить рівень зацікавленості глобальними проблемами протягом усього життя, а також матиме
позитивний вплив на життя студентів та їх подальшу професійну
діяльність [11].

Висновки. З другої половини ХХ ст. й до сьогодні відбувається
процес розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США. З’ясовано, що зародження та
формування головних ідей цієї освітньої стратегії відбувалося
протягом тривалого часу, а саме з 1862 до 1960 рр. Виокремлено
чотири періоди розвитку академічно-громадського навчання у
хронологічних межах від 1961р. й дотепер: І період (1961–1969) –
налагодження співпраці між університетами та громадами міст;
ІІ період (1970–1983) – стагнації у розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США; IІІ період
(1983–1993) – впровадження академічно-громадського навчання як нової стратегії у систему університетської освіти США;
ІV період (1994 р. й дотепер) – удосконалення системи академічно-громадського навчання в університетах США.
На підставі аналізу американських наукових джерел та офіційних веб-сайтів університетів США зроблено висновок, що в
сучасній системі університетської освіти США програми академічно-громадського навчання активно застосовують у процесі
підготовки майбутніх фахівців різних галузей; програми акаде65
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мічно-громадського навчання застосовують в американських
державних та приватних закладах вищої освіти, хоча більш активно цю освітню стратегію використовують у державних університетах. Поширенню академічно-громадського навчання у закладах
вищої освіти США сприяло проведення наукових досліджень,
науково-методичних і практичних конференцій. Застосування
практичних методів навчання, різних форм експериментальної
освіти також вплинуло на розвиток академічно-громадського
навчання в університетах. Важливу роль відіграло поширення
волонтерства, добровільної участі молоді у громадській діяльності. Варто відмітити зростання інтересу університетів до поєднання академічного навчання майбутніх фахівців з соціально
значущими справами, їхньою участю в роботі громад. Розвитку
академічного навчання шляхом організації відповідних громадських справ сприяло також переконання викладачів в ефективності застосування такої стратегії у системі вищої освіти.
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ТЕНДЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ
КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ
ГАЛИНА П’ЯТАКО ВА

П

ідготовка вчителя мови та літератури в університетах
України відбувається на філологічних факультетах та
факультетах іноземних мов як у класичних, так і в педагогічних
університетах. На відміну від України підготовка педагога в університетах країн Вишеградської групи відбувається на педагогічних факультетах або педагогічних відділеннях гуманітарних
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та філософських факультетів. На гуманітарних та філологічних
факультетах, де традиційно навчаються філологи, магістрантам
дають 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 для
отримання спеціальності вчителя старшої школи або викладача
в закладах вищої освіти. Студент також зобов’язаний пройти
педагогічну практику у школі або вищому закладі у зазначений
термін.
Мета статті – аналіз досвіду педагогічної підготовки магістрів-філологів в університетах країн Вишеградської групи.
Уважаємо, що для її виконання потрібно вивчити магістерські
програми педагогічної підготовки майбутніх учителів мови/літератури, які розроблені в університетах Польщі, Чехії, Угорщини
та Словаччини.
Аналіз магістерських програм підготовки вчителя
мови/літератури/культури в університетах країн В 4

Документ з акредитації допоміг ознайомитися з 20 програмами педагогічної підготовки магістрів-філологів у Чехії.ї З
2011 по 2020 рр. на філософському факультеті педагогічного
відділення Університету Масарика акредитовано п’ять програм: “Підготовка вчителів англійської мови та літератури для
середньої школи”, “Підготовка вчителів англійської мови для
початкової школи”, “Підготовка вчителів англійської мови для
початкових та спеціалізованих мовних шкіл”, на яких два роки
можуть навчатися студенти, які отримали ступінь бакалавра.
Програмa “Підготовка вчителів англійської мови та літератури
для початкової школи” (два роки) акредитована також з 2012 по
2019 рр. на педагогічному факультеті Університету Евангеліста
Яна Пуркине в Усті-над-Лабем, Університеті Південної Чехії в
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м.Чеське Будейовице (два і п’ять років), Університеті Пардубіце
(2010–2019), Західночеському Університеті в Плзені (2016–2020),
на факультеті природничо-гуманітарних та педагогічних наук
Технічного університету в м. Ліберець (2014–2020). П’ятирічна
програма “Підготовка вчителів чеської мови та літератури для
середньої школи” діє на педагогічному факультеті Університету Евангеліста Яна Пуркине в Усті-над-Лабем (2012–2019) та у
Західночеському Університеті в Плзені (2016–2020); програми
дворічної підготовки – на педагогічному факультеті Університету
Південної Чехії в м. Чеське Будейовице (2012–2019) та на філософському факультеті Остравського університету (2011–2020).
У Карловому університеті на педагогічному факультеті з 2012 по
2019 рр. розроблено програму “Підготовка вчителя російської
мови та літератури” (п’ять років) [4].
У Польщіі існує достатньо закладів, які організовують підготовку вчителів для усіх рівнів шкіл. Розглядаємо лише підготовку
в Педагогічному університеті імені Комісії народної освіти та Жешівському університеті, програми яких було представлено у документі з акредитації “База даних одиниць напрямків та оцінки”.
У Педагогічному університеті розроблено п’ять магістерських
програм підготовки вчителя: англійської, німецької, іспанської,
польської, французької мови та літератури. Програми розраховані на два роки навчання для студентів з бакалаврським ступенем підготовки на відділенні Неофілології (з конкретної мови
та літератури), які володіють кваліфікацією вчителя початкової
школи (конкретної мови) [3].
У Жешівському університеті магістри можуть отримати спеціальність учителя англійської, польської та російської мови та
літератури [3].
В університетах Словаччини відбувається дво- або трирічна
(екстернат) підготовка вчителя на рівні магістра. На педагогічних факультетах університетів Я. Коменського в Братиславі розроблено дві програми “Викладання англійської/німецької мови
і літератури”, Трнавському – “Викладання англійської мови”. В
71

Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців
у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити



Університеті імені Костянтина Філософа в Нітрі розроблено по
дві програми для денної та екстернатної форм навчання – “Викладання англійської мови/літератури” на педагогічному факультеті, “Підготовка вчителів для початкової школи з навчанням угорською мовою” на факультеті центральноєвропейських
досліджень. Популярними серед магістрів є програми підготовки
“Викладання словацької мови і літератури”, які існують на філософських факультетах Університету Я. Коменського в Братиславі
та Пряшівського університету [2].
В університеті Яна Коменського на кафедрах педагогічного
факультету розроблено як однопредметні, так і комбінованіі програми підготовки бакалаврів та магістрів екстернатної та денної
форм навчання. У 2018 навчальному році на ступені бакалавра і
магістра до програми “Викладання англійської мови та літератури” розроблено комбіновані програми: викладання англійської
мови та літератури і викладання іспанської/німецької/словацької/французької мови та літератури; викладання психології і викладання англійської мови та літератури. На ступені бакалавра
відбувалася також підготовка магістра до викладання англійської
мови та літератури у комбінації з викладанням історії, педагогіки, образотворчого мистецтва, музики, релігійного виховання,
громадянського виховання.
Уважаємо, що досвід Угорщини у підготовці вчителя також
буде корисним для університетів України. У країні протягом
останнього десятиліття відбулися значні зміни у сфері підготовки вчителів: педагогічна підготовка була рівномірно розподілена, внутрішні пропорції змісту навчання трансформовані,
частка педагогічної теорії та практики збільшилася в рамках
навчання. Проте дослідники звертають увагу на суттєві недоліки
у підготовці магістра-педагога за Болонською системою, вважають її фрагментарною, не “двоступеневою”, а “півтораступеневою
підготовкою”, заперечують щодо переважання психолого-педагогічного модуля (Chernus and Forgács, 2010). Аналіз тенденцій
європейської підготовки вчителів свідчить про те, що збільшення
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частки педагогічної та практичної підготовки магістрів усе ще
не відповідає європейському рівню, нижче середнього показника в Європі (Stéger, 2012). Дво- або чотиритижнева практика не
може підготувати вчителя до роботи у шкільних закладах, не дає
можливості ознайомитися зі специфікою предмета викладання.
Також критикували програми підготовки, у яких немає зв’язку
теорії з практикою, масовість підготовки вчителів, що не відповідає кількості місць праці у національній освіті, соціальним
потребам (Iker, 2011) [1, с.151].
Міністерством Освіти Угорщини розроблено Положення
№ 4 Закону №15/2006 (IV. 3.), у якому визначено мету професійної підготовки вчителя: “надання практичних навичок, які
пов’язані з кваліфікацією (години навчання, підготовка до занять, планування роботи, ролі вчителя, педагогічні вимірювання
та експерименти); ознайомлення з діяльністю (шкільне життя,
управління школою, виховання дітей, спілкування); набуття студентами досвіду оцінювання та розвитку навчально-виховних та
навчальних процесів і дослідження. У документі також виділено
завдання та форми стажування: а) ознайомлення з педагогічним
середовищем, розвиток загальнопедагогічних навичок: педагогічна діяльність, дитина та самопізнання, методи управління
конфліктами, відвідування школи, спостереження та аналіз, а
також мікро-тренінги (30 год); б) у галузі цієї професійної кваліфікації педагогічна практика охоплює відвідування та проведення занять, мінімум 15 самостійних уроків (у 5–8 класах та 9–12)
(60 год); в) у державному навчальному закладі, навчальному закладі для дорослих (безперервна освіта) індивідуальна практика
професійної підготовки викладачів відбувається під постійним
керівництвом, виконуються усі інші вимоги до магістра для накопичення кредитів, потрібних для завершення навчання. Сама
практика охоплює: відвідування занять, викладання 2–5 год на
день (до 10 год на тиждень), поза аудиторні заняття та проведення залікового семінару, професійне оформлення документації
[1, с.152].
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Попередня 30-годинна навчально-педагогічна практика є
невід’ємною частиною модуля педагогіки-психології, частиною
програми модуля за спеціальністю (40 кредитів) та вміщує мінімум три кредити. Курс розрахований на 60 год. Така структура
також полягає в забезпеченні усіх рівнів педагогічної підготовки
викладачів на магістерському ступені (модуль з педагогіки-психології та модуль з певної спеціальності), включенні усіх аспектів
підготовки до практики (Schroth, 2009). Розробники програм
підготовки педагога наголошували, що з моменту впровадження
магістерських програм поступово розвиватимуться навички та
компетенції вчителя. Для цієї мети варто долучити у професійну
практику більш складні завдання, які магістранти повинні виконувати протягом наступних семестрів. Особливістю такої моделі
є поступове вивчення шкільної освіти, виконання різноманітних
ролей педагога [1, с. 152].
Для єдиної підготовки вчителів створено правову базу: Закон про національну вищу освіту, 283/2012. (Х.4), Укази Уряду,
8/2013. (I.30) та Постанова EMMI (Міністерство освіти) щодо
загальних вимог до підготовки та перепідготовки вчителів для
потреб окремих професій.
Загальна підготовка вчителів передбачає здобуття магістерського ступеня, тому отримати кваліфікацію вчителя можна за
умови виконання програми дворічної підготовки; чотирирічної
підготовки плюс однорічної підготовки для здобуття кваліфікації
вчителя початкової школи; п’ятирічної плюс однорічної підготовки для вчителя середньої школи. Для підготовки фахівця за комбінованою програмою – вчителя початкової школи і спеціаліста
у середній школі – час навчання становить чотири з половиною
роки плюс ще рік. Учителі з комбінованою спеціальністю, тобто
вчитель початкової школи і вчитель середньої школи з обраною
кваліфікацією філолога навчаються чотири з половиною плюс ще
рік. З підготовкою вчителя також пов’язані особисті однорічні
стажування [1, с. 151].
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На гуманітарному факультеті Будапештського університету
розроблено магістерські програми підготовки вчителя мови,
етнічної мови та літератури/культури: болгарської, грецької, хорватської, німецької, словацької, словенської, української. Окрему
групу становлять програми підготовки вчителя мови/культури: англійської, китайської, італійської, іспанської, латинської,
польської, португальської, російської, румунської, французької,
японської. Підготовка вчителя відбувається також за програмами
“Угорська мова як іноземна”, “Угорська мова і література”, “Угорська культура і цивілізації”.
В Університеті м. Мішкольц магістри навчаються за двома
спеціальностями на дванадцятьох комбінованих програмах. Ця
підготовка є нероздільною і дає можливість отримати спеціальність учителя англійської мови і культури та вчителя моралі та
етики; англійської мови і культури – вчителя географії; англійської мови і культури – вчителя угорської мови; англійської мови
і культури – вчителя німецької мови і культури; англійської мови
і культури – вчителя історії та суспільствознавства; вчителя
географії – вчителя угорської мови; вчителя географії – вчителя
німецької мови і культури; вчителя угорської мови і викладача
етики; вчителя угорської мови – викладача німецької мови і культури; викладача угорської мови – вчителя історії та суспільствознавства; викладача німецької мови і культури – вчителя історії
та суспільствознавства.
Для того, щоб отримати ступінь магістра в Університеті
м. Мішкольц (МЕ) на факультеті мистецтв (відділення гуманітарних і математичних наук) за комбінованими програмами з
подвійною спеціальністю, потрібно навчатися від 10–12-ти семестрів. Відмінність у навчанні залежить від кількості кредитів до
спеціальностей. Якщо студент обирає дві спеціальності вчителя
початкових класів, наприклад, вчителя англійської та угорської
мови та культури, англійської мови та історії тощо, він повинен
за десять семестрів набрати 300 кредитів. Для отримання спеціальності вчителя англійської мови і культури та вчителя моралі
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та етики для початкової та середньої школи потрібно завершити
програму одинадцятьох семестрів та набрати 330 кредитів. Зазначимо, що цю магістерську програму розроблено й на десять семестрів. Вибір залишається за студентом. Навчання за програмою
зі спеціальностей вчитель німецької мови та культури – вчитель
історії та суспільствознавства надає змогу отримати рівень магістра за умови навчання 10–12-ти семестрів. Магістрант набирає
330 кредитів за дванадцять семестрів та отримує кваліфікацію
вчителя середньої школи з німецької мови й культури та історії
й суспільствознавства.
Особливості компетентнісного підходу
в програмах підготовки вчителя
в університетах країн В 4

Аналіз акредитаційних програм підготовки магістра-педагога мови/літератури/культури в університетах країн Вишеградської групи дає змогу їх класифікувати. Програму “Викладання
мови (словацької та європейської) і літератури для середніх
шкіл” відносимо до першої групи акредитованих програм. 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. До четвертоїї віднесемо комбіновані програми
підготовки вчителя, які розроблені в Університеті Мішкольца в
Угорщині та Університеті Яна Коменського в Братиславі.
Розглянемо програми кожної групи, щоб знайти спільне та
відмінне у підготовці педагога на ступені магістра-філолога в
університетах Вишеградської групи.
Для випускників бакалаврської програми “Чеська мови та
література” розроблено магістерську програму “Викладання
чеської мови та літератури для загальноосвітніх шкіл” (Універ76
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ситеті Масарика, Чехія). Метою навчання є підготовка 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 лінгвістичної та літературознавчої наук, а також
з психолого-педагогічного та дидактичного компонента, який
формує та розвиває у студентів важливі знання основ педагогічної теорії та дидактичні навички для ефективної праці на посаді
вчителя середньої школи. Магістрам запропоновано поєднати
навчання на програмах “Викладання у середній школі німецької/
російської/французької мови та літератури”; “Викладання історії/суспільних наук”. У Карловому університеті магістранти програми “Чеська мова і література” можуть засвоїти спеціалізації
“Викладання чеської мови та літератури для вищих навчальних
закладів”, “Підготовка вчителів чеської мови як іноземної та для
середньої школи”, “Викладання латинської мови та літератури”.
У кваліфікаціях випускників програм зазначено, що вони мають
змогу працювати в середніх школах та професійних закладах
різних типів і спеціалізацій. Вони також готові навчати чеської
мови іноземців в інших навчальних закладах. Крім того, здатні
посісти професії, які потребують умінь працювати з текстом і
культивувати мову.
У Постанові Міністерства освіти (ЕММІ) приділено велику
увагу підготовці магістрів – учителів мови як іноземної в університетах Угорщини – та зроблено розподіл основних результатів
навчання магістрів на шість сфер.
У сфері знання та використання мови випускник має сформований з відчуттям мови і культури світогляд; здатний пояснювати мовні явища, користується усною та письмовою літературною
мовою та знає діалекти, здатний до міжкультурної медіації та
розвитку міжкультурної компетенції.
У сфері професійної науки та методології магістр розвиває
навички, потрібні для застосування отриманих знань учнів, забезпечує сучасні мовні та культурні міждисциплінарні знання
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для викладання предмета, володіє спеціальними знаннями з
методики мови.
У сфері планування навчального процесуу він уміє створювати
ефективне навчальне середовище, координує процес навчання
в школі та позашкільній освіті як ефективний, творчий та інтегрований із застосуванням різних методів та інструментів для
навчання іноземній мові: засоби підтримки мовної комунікації,
механізми зворотного зв’язку у вивченні іноземної мови, індивідуальні та групові методи розвитку сучасного мовлення, вдосконалення навичок читання учнів.
У сфері оцінки учнів у навчальному процесіі випускник здатний оцінювати процеси розвитку учнів, навчальні досягнення
та розвиток особистості, впроваджувати різні форми та інструменти оцінки, ефективно застосовувати результати оцінювання
та розвитку самооцінки; знає процедури вимірювання та оцінки
мовних компетенцій, вимірювання міжнародних результатів, а
також рекомендацій Загальноєвропейської бази знань.
У сфері підтримки, організації та управління навчальним процесом він здатний викликати та постійно підтримувати інтерес
та увагу до вивчення мови, розвивати, підтримувати саморегулююче навчання, розпізнавати і вирішувати труднощі в навчанні; вміє оцінювати чинники, що впливають на успіх і невдачу
вивчення мови, збирати дані про них, критично їх аналізувати.
Уміє розпізнавати, характеризувати, діагностувати і виправляти
ознаки та дефекти усної і письмової виразності мови.
У сфері професійної відповідальності і саморозвитку магістр
вміє отримувати знання, інтегрувати особистий досвід у науковій галузі, застосовувати найважливіші методи й аналітичні
процедури як педагогічної науки, так й прикладної лінгвістики;
оцінювати власну роботу з використанням науково обґрунтованих інструментів; прагне до роботи вчителя, безперервного
самоспостереження та самовдосконалення, самоосвіти; до постійного моніторингу результатів професійних і методологічних
досліджень, а також адекватної та адаптивної інтеграції в процес
викладання мови [7].
78

Розділ І. Динаміка сучасних освітніх процесів
вУ
Україні та за кордоном: порівняльний аналіз



Результати навчання магістрів за програмою “Викладач англійської мови як іноземної” у Будапештському університеті традиційно виокремлені через дескриптори знань, умінь, ставлення,
автономності і відповідальності. Більшість компетенцій, які потрібні вчителю, віднесені до дескриптора знань: знає особливості
вивчення мови та методологічні підходи до її викладання; різні
методики читання, письма, мовлення та слухання, а також розвитку, прийому, взаємодії та посередництва у процесі мовлення;
найважливіші принципи та методику викладання мови на основі
змісту (наприклад, двомовне навчання); методи навчання мови
і комунікації (спеціалізовані, інтегровані) з посиленням автономії студентів, включенням інтерактивної дошки, віртуальних
навчальних інтерфейсів; найважливіші результати досліджень
з вимірювання та оцінки мовних навичок, спільні європейські
рамки вимірювання мови та принципи експертизи; теоретичний
та практичний підхід до розробки навчальних програм; сучасні
книги та навчальні посібники з англійської мови.
Майбутній учитель також повинен уміти: використовувати інформаційні засоби навчання, аудіовізуальні засоби для досягнення відповідних цілей навчання; здатний застосовувати
критичні та дослідницькі підходи до навчання та викладання;
використовувати дидактичний інструментарій для належного
застосування навчальних цілей учнів з різними здібностями,
інтересами та соціальними навичками (учні з особливими потребами), навчальні матеріали на заняттях, професійне використання мови; здатність, використовувати методи навчання для
управління часом, виявлення більш слабких і сильних областей
методики навчання; вміє виконувати завдання, пов’язані з вимірюванням мовних навичок, виробляти засоби для вимірювання
та оцінювання мовних навичок та процедур оцінки розвитку
учнів; уміння використовувати рефлексивні практики та методи
самооцінки (цілі навчання та їх досягнення, використовуючи
оцінку як інструмент розвитку, спостереження та оцінювання
учнів); здатність оцінювати навчальні програми, інтегрувати
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та адаптувати свої власні навчальні цілі й навчальні плани, що
існують; здатність передавати знання, необхідні для міжкультурної комунікативної компетентності, розвивати міжкультурні
навички та відносини. Як бачимо, у програмі підготовки вчителя
мови приділено увагу формуванню дидактичних знань та вмінь
щодо специфіки навчально-виховного процесу, психолого-педагогічних особливостей майбутніх учнів; уміння впроваджувати
методи, засоби та інноваційні технології у педагогічній діяльності, виконувати різні ролі вчителя. Відповідно, для майбутнього
філолога у підготовці важливо поєднати їх з професійними філологічними компетенціями. Тому два блоки компетенцій поєднано
у програмах підготовки [7].
Програму підготовки магістра “Вчитель англійської мови” в
Педагогічному університеті імені Комісії народної освіти (Польща) розроблено у компетентнісному полі для магістрів, які готові
працювати вчителями усіх типів шкіл та інших навчальних закладів. Концепція освіти передбачає досягнення випускником
як загальних, так і професійних компетенцій. Проте ретельно
прописані компетенції більше стосуються знань, умінь, соціальних компетенцій філолога англійської мови. Отже, працювати
вчителем у всіх навчальних закладах випускник зможе після засвоєння модуля “Методика викладання англійської мови”. Саме
програма цього модуля формує поглиблене та розширене знання
про предмет та методологічну специфіку викладання іноземної
мови, здатної розвиватися і творчо застосовуватися у професійній діяльності; термінологію і теорію вивчення іноземної мови
на розширеному рівні; поглиблює знання та розуміння методів
аналізу, інтерпретації, оцінки та проблематизації дослідницьких
проектів у сфері вивчення мови [6].
До другої групи належать програми підготовки “Вчитель мови
і культури для початкової та середньої школи”. В університетах Угорщини у Постанові ЕММІ Загальні вимоги до підготовки
вчителів та результати навчання 2012 р. розроблено нероздільні програми підготовки вчителя мови (англійська, голандська,
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італійська, китайська, латинська, німецька, російська, угорська,
фінська, французька, іспанська, португальська, японська) та культури. Ці програми вважають двопредметними, оскільки поєднані
мовознавчі, літературознавчі, культурологічні та педагогічні спеціальності. Отримати ступінь магістра (англ.
(
Master of Education,
MEd) та розпочати професійну діяльність у закладах освіти можна
лише за умови завершення 10–12-ти семестрів навчання, проходження майже річної педагогічної практики та складання державних іспитів [5 с. 15–124].
У Постанові ЕММІ розроблено програму десятисеместрової
підготовки вчителя угорської мови і літератури для початкової
школи та програму дванадцятисеместрової підготовки вчителя
угорської мови і літератури для середньої школи (англ. Hungarian
teacher and literature). Результати навчання студентів двох програм сформовано у дескрипторах восьми сфер. Аналіз та порівняння цих компетенцій дає право стверджувати про їхню відповідність шістьом сферам, розробленим у Постанові, які вже
було розглянуто. Вчитель угорської мови та культури здатний
розвивати в учнів знання угорської мови та літератури, різнобічно формувати грамотну особистість; знає адаптивні способи
та застосовує основні принципи та засоби мовної та літературної
освіти; уміє й адекватно викладає предмет, розпізнає та бере до
уваги особливості неблагополучних учнів; здатний виховувати
читача, мотивований до індивідуальної роботи з учнями; здатний
розвивати інтелектуальну, емоційну, фізичну, соціальну і моральну особистість в умовах налагодження гуманістичних стосунків,
взаєморозуміння з учнями; розуміє і використовує ідеї угорської
мови та культури (розвиток особистості учня, забезпечення індивідуального ставлення).
У сфері допомога та розвиток учнівських груп та громад виділено уміння викладати предмет, проводити позакласні заходи,
групові заняття для учнівських громад з урахуванням міжособистісних відмінностей учнів; здатність у процесі інтерпретації
мови/культури виконувати роль мотиватора, учасника, лідера,
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координатора; уміння розробляти у навчальній діяльності компетенції індивідуальної та групової діяльності з метою формування
відданості учнів рідній мові (проектна робота, парна та групова
робота, методи спільного навчання, неформальні методи). Вчитель залучений до проведення відкритих уроків, мовних та літературних конкурсів угорською мовою, організовує та проводить
навчальні екскурсії-подорожі; шкільні радіоновини, сайти школи
та спільноти, роботи в гуртках угорської мови та літератури,
гуртках самопідготовки для сприяння самоорганізації учнів.
У сфері спеціалізована наука, методологія та спеціалізовані
знання вчитель уміє впроваджувати знання у навчально-виховний процес у культурному контексті; сприяє розвитку наукових
концепцій; ознайомлений з підходами, цінностями та дослідницькими процесами дисципліни; має навички, необхідні для
розвитку та застосування отриманих учнями знань. Важливим
для вчителя як початкової, так і середньої школи є знання сучасної літературної та розмовної мови, які потрібні для викладання
угорської мови та літератури; знання цілей, змісту та завдань
вітчизняної культурної освіти; вміння адаптивно і творчо застосовувати методичні компетенції до рідної мови, літературної
освіти; вміння індивідуально сприймати та розуміти особливості
мистецтва для інтерпретації його напрямів спільноті з метою
розвитку усної та письмової угорської мови, розширення знань
з угорської культури.
Компетенції трьох сфер пов’язані з навчальним процесом.
Вчитель усебічно і детально знає педагогічну роботу, умови її
аналізу, вміє аналізувати й рефлексивно оцінювати досвід; ознайомлений з відповідними вимогами базових, рамкових та місцевих навчальних планів, освітніми планами угорської мови та
культури (навчальний план, тематичні плани уроків); здатний
адаптуватися до здібностей, можливостей та інтересів певної
учнівської групи; може брати до уваги вимоги до розвитку компетенцій відповідних галузей, здатний пристосувати особистість
учня (спільноту) до вимог культурного матеріалу, що підлягає
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засвоєнню; здатний викладати і вести позакласну роботу; має
досвід у творчому та адаптивному застосуванні інформаційнокомунікативних засобів (планування навчального процесу). Важливими для вчителя є вміння створити ефективне навчальне
середовище, організувати навчальний процес у школі; тісно координувати позашкільні компоненти, мовні та літературні методи,
дидактичні інструменти для навчання учнів. Він здатний виховувати читача, підтримувати домашнє читання, мотивувати учнів,
формувати навички читачів та самостійної діяльності учнів; може
застосовувати в мовній і літературній освіті методи для мотивації
особистості учня (спільноти), інструменти підтримки для спілкування учнів, механізми зворотного зв’язку; вміє впроваджувати на заняттях індивідуальні та групові методи для розвитку
вдосконаленого мовлення, процесно-орієнтованого читання та
письма; знає і застосовує сучасні стратегії обробки інформації,
методики для мови та літератури в процесі підвищення знань
(підтримка, організація та управління навчальним процесом).
У сфері навчання та оцінювання учнів він здатний розвивати
особистість, навчальні досягнення учнів; знає різні форми та методи оцінювання, ефективно застосовує результати оцінки для
розвитку самооцінки учнів; знає вимірювання знань та навичок
рідної мови та літератури, процедуру оцінювання, результати
та наслідки, які винесені з центральних замірів знань; прагне до
різноманітних форм оцінювання; здатний змінювати критерії
оцінки в процесі літературної освіти, організувати спільні обговорення уроків з учнями, індивідуальних труднощів, оцінювання письмових перекладів; застосовує процедуру оцінювання
в процесі засвоєння знань, яка позитивно впливає на мовний та
особистісний розвиток та самооцінку учнів; здатний створювати
адаптивні програми вивчення мови/літератури. Для вчителя
важливо також підтримувати мотивацію учня, самостійну та громадську діяльність, ефективно та адаптивно передавати знання
з рідної мови і літератури/культури; прагнути до педагогічного
спілкування, проведення занять та позакласних заходів, вивча83
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ти особливості шкільного спілкування: ролей інтерпретатора,
інтерв’юера, інструктора, організатора; засвоїти культуру співробітництва; бути здатним до роботи у школах та у сферах народної освіти (державні навчальні заклади, музеї тощо); брати до
уваги навчальні аспекти суміжних галузей літературної та мовної
освіти; професійно знати свій предмет; прагнути підтримувати
свою педагогічну діяльність; підтримувати зв’язок з батьками,
шкільними спільнотами, партнерськими організаціями (професійне співробітництво та комунікації).
Програми підготовки “Вчитель мови (англійська, голандська,
італійська, китайська, латинська, німецька, російська, фінська,
французька, іспанська, португальська, японська) та культури”
відрізняються від програми підготовки “Вчителя угорської мови
та культури”. Розглянемо результати навчання за програмами
“Вчитель англійської мови та культутри у початковій та середній школі”, які повністю збігаються. Компетенції подано у восьми
сферах. Випускник з високим рівнем мови (не нижче С1) володіє
мовними навичками та міжкультурними комунікативними компетенціями, які сформовані, вільно володіє англійською мовою
з використанням культурологічного контексту; знає правила і
реєстри розмовної та письмової англійської мови того регіону, в
якому перебуває, може ефективно використовувати їх у контексті
викладання мови; знає синхронний фонетико-фонологічний,
морфологічний, синтаксичний, семантичний та прагматичний
стан мови, а також характеристики дискурсу та контексту; має
поглиблені знання використання та викладання цільової мови,
які правильно застосовує до контексту своєї діяльності (знання
англійської мови, використання мови). У сфері міжкультурне посередництво в цільовій мові мабутній учитель мови і культури
повинен знати англомовні культури, їхні збіги та відмінності,
типові інтелектуальні та художні тенденції англомовних культур; бути здатним до міжкультурного посередництва та розвитку міжкультурної компетенції; вміти ефективно застосовувати їх для розвитку мотивації учнів для навчання мові та куль84
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турі (англійській, американській, австралійській, ірландській,
канадській, шотландській); знати сучасні тенденції мистецтва
(література, образотворче мистецтво, кіно, музика); культурномистецькі течії, форми і твори; вміти продемонструвати сучасні
літературні твори, інші форми вираження в культурі цільової
мови, переглядати, інтерпретувати та критично оцінювати відповідну літературу, орієнтуватися в літературних та культурних
тенденціях. У сфері професійної науки та методології перелічено
головні науки професійних дисциплін, якими оволодіває випускник за час навчання. У сфері планування педагогічного процесу
вчитель знає правову базу та вимоги до вивчення англійської
мови; ознайомлений з підручниками, навчальними посібниками, допоміжними матеріалами, дидактичним інструментарієм,
освітніми технологіями; здатний планувати свою педагогічну
роботу за державним навчальним планом, навчальним планом
школи та планом уроку; вміє визначати, конструювати, структурувати за логікою зміст, що викладається; навчальні матеріали,
навчальні посібники, інформаційні ресурси для учнів, носії знань
та альтернативні методи навчання, відповідні змісту та формі
організації навчання. Важливими у роботі вчителя є компетенції з оцінювання учнів у навчальному процесі. Вчитель мови і
культури знає і може перевірити знання сучасними методами
для оцінювання результатів та можливостей учнів; інформувати
про різні варіанти завдань, уміле їх використання; знає форми
оцінювання, які відповідають різним цілям; методи оформлення
документів та їх оцінювання (наприклад, у вигляді портфоліо);
контролює навички та розвиток самооцінки учнів; може брати
до уваги диференціацію, індивідуалізацію під час оцінювання
й заохочувати учнів до участі в оцінюванні власного розвитку;
правильно обирає методи оцінювання учнів згідно з навчальними цілями; забезпечує можливості зворотного зв’язку (сфера
навчання та оцінювання учнів). У сфері підтримки, організації
та управління навчальним процесом учитель початкової та середньої школи знає: культурну та освітню особливості вивчення
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мови, трактування соціальних впливів, індивідуальних потреб;
зовнішнє (тип школи, методологічна концепція) або індивідуальне (мовна компетентність та мотивація учнів) значення вивчення
мови; педагогічні цілі та освітні стратегії їх досягнення, розробку
та впровадження; різні процедури організації навчання; методи і
засоби навчання та диференційовані форми роботи (урахування
віку, індивідуальності і групи застосування); стратегії, відповідно, різних цілей, мотивації, диференціації; особливості мислення
учнів, вирішення проблем, методів та організаційних форм, які
допомагають підвищити оперативну сумісність вибору; різноманітні здібності та рівень попередніх знань учнів, щоб обрати
відповідні методи вивчення мови для саморегуляції; чинники,
що впливають на ефективність/неефективність вивчення мови.
Він також уміє: створювати педагогічні ситуації, які сприяють
розумовому, емоційному, соціальному і моральному розвитку
учнів; упроваджувати традиційне та інформаційне спілкування,
інструменти для ефективного та професійного використання
цифрових навчальних матеріалів; безперервно підтримувати
інтерес та увагу для саморегулювання, визнання труднощів у навчанні; визначити та підтримати розробку індивідуальних стратегій навчання; аналізувати помилки в усному та письмовому
вираженні, діагностувати й виправляти їх; учитися, заохочувати
самоконтроль; мотивувати та допомагати обдарованим учням,
розвивати таланти; проводити уроки та позакласні й позашкільні
заходи. Вчитель є підготовленим до життя у сучасному суспільстві, вміє включати проблеми та приклади повсякденного життя
у навчально-виховний процес та відображати їх на цільовій мові;
заохочує студентів до використання ІТ для вивчення мови.
У процесі навчання за програмами підготовки вчителя мови
і культури у випускника також формуються професійна відповідальність і саморозвитокк як компетенції, які характеризують фахівця, який здатний до самопізнання й саморозвитку; знаходити,
переглядати, інтерпретувати, розробляти шляхи професійного
розвитку, постійно лінгвістично оновлюватися; бути дослідни86
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ком педагогічних проблем, відкритим до інноваційної діяльності.
Описані у восьми дескрипторах компетенції зазначених програм
порівняно з програмами підготовки “Вчитель мови (голандська,
італійська, китайська, латинська, німецька, російська, фінська,
французька, іспанська, португальська, японська) та культури”.
Можемо стверджувати, що компетенції загалом збігаються у всіх
програмах, оскільки характеризують фахівця, який викладає іноземну мову/культуру. Розбіжність, уточнення є у дескрипторах:
знання мови, використання мови та міжкультурне посередництво
у цільовій мові, де зазначено особливості викладання конкретної
мови/культури за спеціальністю, що є важливим для вчителя.
Наголосимо також, що лише у програмах “Вчитель угорської/
німецької/латинської мови та культури” уточнено компетенції
дескриптора професійне співробітництво та комунікації.ї У програмі “Вчитель японської мови та культури” компетенції дескриптора міжкультурне посередництво у цільовій мовіі не конкретизовано. Опис результатів знань програми “Вчитель латинської мови
та культури” наближений до програми “Вчитель угорської мови
та культури”, де прописано компетенції дескрипторів розвиток
особистості учня та забезпечення індивідуального ставлення та
допомога й розвиток учнівських груп та громад [5].
Особливості підготовки магістрів-філологів
за програмами“Вчитель мови і культури, мови
та культури національних меншин”

В університетах країн В 4 популярними є програми підготовки вчителя мови і культури, мови та культури національних
меншин. Ці програми ми зачислюємо до третьої групи. У Постанові ЕММІ за 2012 рік розроблено програми підготовки Вчителя мови (німецька, болгарська, польська, румунська, словацька,
словенська, сербська, сучасна грецька, українська, хорватська,
циганська) і культури та мови і культури національних меншин
(англ. Teacher of German language and culture and German as a mi87
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nority language and culture), які є популярними в Угорщині. Програма підготовки вчителя зі статусом магістра розрахована на
дванадцять семестрів і є нероздільною програмою підготовки [5].
Розглянемо у програмі підготовки “Вчитель української мови
і культури та мови і культури національних меншин” лише ті
результати навчання, які не збігаються з компетенціями в інших програмах підготовки. Вчитель за цією спеціальністю знає
українську культуру, її особливість; мову меншин та культурно-мистецькі течії, їхні твори і форми культур; здатний до міжкультурної медіації та розвитку міжкультурної компетенції; приділяє особливу увагу сучасній українській літературі, включає
елементи народної культури, ефективно застосовує їх для розвитку мотивації учнів для навчання мови. Він також умієє продемонструвати сучасні літературні твори, інші форми вираження
в культурі цільової мови, переглядати, критично та розумно інтерпретувати літературу з питань культурних тенденцій (між(
культурне посередництво в цільовій мові). До цього дескриптора
у програмі “Вчитель німецької мови і культури та мови і культури
національних меншин” ще додано, що випускник ознайомлений
з інтелектуальною цінністю німецької культури в угорському
регіоні; знає німецьку літературу, результати останніх досліджень, що вивчають історію меншини; здатний розвивати національні мовні навички учнів та їхню національну ідентичність.
У дескрипторі підтримка, організація та управління навчальним
процесом окреслено вміння учителя української мови і культури
безперервно підтримувати інтерес та увагу до саморегулювання,
визнання труднощів у навчанні; знати чинники, що впливають на
ефективність/неефективність вивчення мови; вміння визначити
та підтримати розроблення індивідуальних стратегій навчання;
здатність до характеристики помилок у словесному та письмовому вираженні, їх діагностики і виправлення; мотивувати та
допомагати обдарованим учням, розвивати таланти; проводити
уроки та позакласні й позашкільні заходи. Майбутній учитель,
який обізнаний у сучасному суспільстві, наводить приклади по88
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всякденного життя у навчально-виховний процес та відображає
їх на цільовій мові; заохочує учнів до використання ІТ для вивчення мови. У програмі підготовки “Вчитель німецької мови і
культури, мови та культури національних меншин” компетенції
цього дескриптора розширено, вони повністю збігаються з результатами навчання у програмах підготовки “Вчитель німецької/англійської мови і культури”, які описані вище.
Компетенції дескриптора знання української мови та використання мови, сфери спеціалізованих наук, методологічних і
фахових знань, планування педагогічного процесу,
у сфери навчання
та оцінювання учнів, професійна відповідальність і саморозвиток
збігаються з описаними вже компетенціями для всіх учителів
мови і культури, уточнюється лише спеціальність. Лише для програми “Вчитель німецької мови і культури, мови та культури
національних меншин” конкретизовано також компетенції дескриптора сфери професійного співробітництва та комунікації,
які формують уміння співпрацювати з учнями, з викладачами
іноземної мови та іншими колегами-філологами, адміністрацією
школи, з учнівським урядом, батьками, установами та організаціями в Угорщині; співпрацювати з різними педагогічними закладами, державними навчальними закладами, ЗМІ, соціальними
та громадськими організаціями, які стосуються національних
меншин, німецькою мовою.
Як бачимо, більшість дескрипторів та комптенцій, описаних
у програмах як результати навчання, збігаються, оскільки вони
становлять основу підготовки філолога вчителя/викладача мови.
Виділення та порівняння результатів навчання у програмах підготовки вчителів для початкової та середньої школи можуть
свідчити про єдиний підхід у підготовці філологів-магістрів.
Після закінчення магістерських програм підготовки вчителя/
викладача випускник має змогу працювати в усіх типах шкіл і
вищих навчальних закладах та має сформовані компетентності
до виконання наукової діяльності на рівні докторанта.
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Отже, в університетах Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини ступінь магістра за філологічними спеціальностями можна
отримати, навчаючись за п’ятирічними нероздільними програмами, три роки на рівні бакалавра та два – на рівні магістра,
на комбінованих та двопредметних п’ятирічних програмах, на
трирічних екстернатних магістерських програмах, на дворічних
магістерських програмах після рівня бакалавра з гуманітарних
суміжних спеціальностей, а також на магістерських програмах
післядипломної освіти.
Огляд програм підготовки магістрів показав також відсутність педагогічної спеціалізації, відповідно, й дисциплін педагогічного та методичного циклу. Прикладом може бути підготовка
в Інституті східнослов’янської філології у Вроцлавському університеті, який випускає магістрів зі спеціальностями: українська,
російська, чеська, сербська, хорватська, словацька філологія І та
ІІ ступенів. У кваліфікації цих випускників не зазначено можливості працювати у закладах освіти. Проте є досвід, коли кращі
випускники відділення залишаються працювати на посаді асистента, щоб з часом отримати ступінь PhD та повністю виконувати
обов’язки викладача. Робота на посаді асистента відбувається під
керівництвом наставника-викладача і дає змогу працювати за
його програмою, наслідувати його стиль у проведенні практичних, семінарських занять, обирати зазначені методи та засоби,
інноваційні підходи до викладання мови/літератури тощо. Ми
навели приклад Інституту східнослов’янської філології Вроцлавського університету, оскільки мали змогу простежувати за діяльністю закладів Україністика, Русистика впродовж п’яти років
на педагогічній практиці україністів Львівського університету,
та 2013 р. проводили емпіричне дослідження серед магістрів усіх
Інститутів філологічного факультету. У багатьох університетах,
магістерські програми яких ми розглядаємо, бачимо відсутність
педагогічного компонента у підготовці, а також педагогічної спеціалізації. Наприклад, у програмах “Французька мова, література
і культура”, “Німецька мова і культура” Будапештського універ90
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ситету також немає педагогічного та методичного компонента,
а також модуля педагогічної спеціалізації, відповідно, випускник
не може посісти місце вчителя у середніх освітніх закладах. Виділимо причини такої підготовки магістрів, та, відповідно, недостатню дидактичну підготовку випускників.
Першою серед таких причин уважаємо ґрунтовну підготовку
вчителя для всіх освітніх закладів у педагогічних університетах/
інститутах, яких є достатньо у країнах Вишеградської групи. Ті
студенти, які бажають отримати професію педагога, вступають у
педагогічні заклади, де навчаються на магістерських програмах.
Другою причиною, на наш погляд, є те, що програми підготовки магістрів-філологів мають третій рівень освіти – докторантуру, випускники якого після захисту дисертації та набуття
ступеня PhD мають змогу працювати на кафедрах/відділеннях і
виконувати роль викладача філологічної галузі.
Третя причина пов’язана з тим, що у країнах Вишеградської
групи у початкових та середніх школах, крім спеціалізованих,
немає таких предметів, як українська, російська, сербська, хорватська мова і література/культура та ін. Відповідно, немає потреби
викладати учням з інших країн словацьку, угорську, польську,
чеську мову/літературу. Зазначимо, що ми широко розглядаємо
підготовку магістрів зі спеціалізаціями східнослов’янські мови/
літератури/культури, угорська мова/культура/мова етнічних
меншин в університетах країн Вишеградської групи, що дає змогу
зробити такий висновок.
Отже, вважаємо, що функцію дидактичної підготовки магістра-філолога непедагогічної спеціальності беруть на себе усі
предмети професійного циклу. Викладачі цих предметів на своїх
заняттях формують у студентів вищої школи знання і вміння
щодо дидактичного інструментарію, стилю та особливостей
суб’єкт-суб’єктної взаємодії зі студентами на лекціях та практичних заняттях, основи методик викладання предметів. За новими
умовами розвитку вищої освіти викладачі також привчають студентів до впровадження інноваційних інтерактивних методик,
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ІТ технологій, елементів електронного навчання, моделей дистанційного навчання – он-лайн лекцій, консультацій тощо.
У різномантних програмах університетів країн Вишеградської групи простежується єдиний підхід до підготовки магістрів
філологічних спеціальностей:
1. Метою навчання магістрів є підготовка фахівця зі знанням
високого рівня (С1) мови за фахом та другої іноземної мови
на рівні В2, який здатний використовувати ці компетенції
в будь-якому секторі суспільства, задовольняти та вирішувати соціальні потреби, сприяти потоку інформації та
надавати доступ до неї на соціальному рівні. Випускники
включаються у процес навчання мови/ літератури/ культури у навчальних закладах та на курсах підготовки дорослих. Магістри-філологи готові до навчання у докторантурі
для продовження дослідження.
2. У програмах підготовки простежується уподібнення виділених результатів знань у дескрипторах знань, умінь,
ставлення, автономії та відповідальності.
3. Зміст освіти у програмах підготовки структурований, дисципліни розподілено на два блоки: основні дисципліни,
відповідно до кваліфікації та дисципліни за вибором, професійний модуль. Для педагогічної спеціалізації додаються дисципліни педагогічного та методичного циклів, які
формують знання про навчання у початковій/середній
школі.
4. Дисципліни всіх блоків розподілено на мовознавчий і літературознавчий цикли, до змісту освіти додаються також
культуро- та перекладознавчі курси, відповідно до спеціалізації магістранта.
5. Сформовано єдиний підхід у програмах підготовки вчителя за філологічними спеціалізаціями у початковій та
середній школі та програмах педагогічної спеціалізації,
виокремлено предметно-педагогічні (методичні) компетенції.
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6. За вимогами до кваліфікації випускники програм підготовки
магістрів-філологів мають змогу застосовувати отримані
знання в закладах державного управління, культури як перекладачі у міжнародних центрах, видавництвах, ЗМІ, у сфері
туризму, бізнесу, викладати у загально-освітніх закладах.
7. Простежуємо спільні тенденції до розробки й впровадження в університетську освіту нових підходів до підготовки
філологів, засвоєння сучасних комп’ютерних та он-лайн
методик для інноваційних спеціалізацій, які здатні сформувати компетенції випускника ХХІ ст.
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НАПРЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ
ТА ПСИХОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НА ПРИКЛАДІ Ф. І. НАУМЕНКА
ХРИСТИНА КАЛАГУРКА

О

дним з яскравих організаторів педагогічної освіти у
Львівському університеті був Федір Іванович Науменко
(1901–1991) – видатний український педагог і вчений, автор багатьох праць з історії педагогіки та макаренкознавства. Учений
пройшов складний житєвий шлях на різних педагогічних, адміністративних і науково-педагогінчих посадах (учитель, вихователь, аспірант, доцент, завідувач кафедри, директор/заступник
директора інституту, проректор університету) у багатьох містах
колишнього СРСР (Ромни, Донецьк, Київ, Зарайськ, Москва, Сталінград, Астрахань, Ставрополь, Чимкент, Львів). Свого найвищого педагогічного і наукового успіху Ф. Науменко досягнув під час
роботи у Львівському університеті, де яскраво розкрився його
талант організатора університетської науки і освіти, ученогодослідника, викладача.
Мета дослідження – цілісно проаналізувати напрями та особливості наукової діяльності педагогічних працівників кафедри
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педагогіки та психології Львівського державного університету
імені Івана Франка на прикладі Ф. Науменка.
Ф. Науменко як організатор
педагогічної освіти і науки

Початок науково-педагогічної праці Ф. Науменка у Львівському державному університеті ордена Леніна ім. І. Франка
(далі – Львівський університет) припав на початок 1944 р. Він
погодився з пропозицією Міністерства освіти УРСР долучитися
до повоєнної відбудови Львівського університету, який за намірами радянської влади мав перетворитися в “оплот української
науки, в навчальний світоч культури волелюбного українського
народу” [25, c. 83].
У контексті завдань радянізації західних областей України
владні структури надавали великого значення поновленню викладацького складу Львівського університету науково-педагогічними кадрами зі східних областей України, а також інших
радянських республік. Серед близько 60 вчених, які прибули до
цього закладу й спричинилися до його становлення як важливого
осередку української освіти, науки і культури, був і Ф. Науменко,
який 1 жовтня 1944 р. посів посаду завідувача кафедри педагогіки
та психології [1, арк. 5].
Саме у стінах Львівського навчального закладу Ф. Науменко вповні зреалізував себе як організатор педагогічної освіти і
науки, здобув ім’я відомого вченого-дослідника, проявив себе
справжнім громадянином- патріотом. “Ви упродовж всього свого
життя працювали в ім’я людини та виховання. А час був важкий!
Реконструкції, п’ятирічки, війни і знову розруха. І Вас вислали
туди, де найбільше було потреби – в університет”, – так згодом
скаже про цей життєвий етап Ф. Науменка його пряшівський
колега А. Шлепецький [22, арк. 11]. Маючи великий досвід організаційно-управлінської роботи, Ф. Науменко за короткий час зумів
вибудувати чітку й системну діяльність структурного підрозділу,
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який він очолював. Кафедра зміцнила кадровий потенціал, до її
перших працівників М. Години і Г. Паперної на початку 50-х років ХХ ст. долучилися нові члени – Л. Александрова, Г. Бикова,
І. Донець, О. Неровня та В. Савинець. Суттєво поповнено фонди кафедральної бібліотеки навчально-науковою літературою,
створено лабораторію технічних засобів навчання та психологічну лабораторію, згодом організовано психолого-педагогічні
семінари для викладачів вищих навчальних закладів м. Львова
і психолого-педагогічне відділення обласної учнівської Малої
академії наук [4, c. 20]. Його праця не обмежувалася виконанням
адміністративних функцій, педагог активно долучався до громадської роботи як член Ради при обласному відділі народної
освіти, певний час виконував обов’язки головного бібліотекаря
відділу комплектування наукової бібліотеки при Львівському
державному університеті ордена Леніна імені Івана Франка та
ін. [2, арк. 57].
З огляду на те, що у повоєнний час відчувався брак дитячої літератури, Ф. Науменко разом з Г. Паперною упорядкували
і видали для позакласного читання “Українські народні казки”
(1949) [32] та “Слов’янські народні казки” (1955) [29]. У рукописному варіанті залишився, на жаль, незавершений педагогом
1949 р. “Буквар” [12]. До сьогодні збереглася значна частина джерел, які засвідчують, що Ф. Науменко разом із педагогом однієї
з львівських шкіл М. Керницькою брав активну участь у підготовці шкільних підручників – був головою редакційної колегії
ради видавництва у підготовці польськомовних підручників для
І–VII класів. “Читанка” (“Czytanka”), “Буквар” (“Elementarz”),
“Польська мова”, (“Jçzyk polskі”) стали популярними у 50–60-х роках минулого століття і перевидавалися по декілька разів. Згадки
про такі підручники також містяться в епістолярній спадщині
ученого, рукописних та опублікованих звітах про наукову роботу
дослідника [14, арк. 2; 23].
У другій половині 40-х років Ф. Науменко проводив жваву
просвітницьку діяльність: активно виступав з доповідями на
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освітню тематику на районних зборах колективу учителів та
батьків [9, арк. 4], читав лекції національно-патріотичної тематики на запрошення товариства “Знання”. Очолювана Ф. Науменком
кафедра педагогіки і психології у розрізі педагогічної підготовки майбутніх учителів налагодила тісну співпрацю зі середніми
школами м. Львова й області, куди студентів скеровували для
проходження педагогічної практики. Усебічна робота підрозділу
із закладами народної освіти, управлінськими структурами залишалася в числі головних кафедральних пріоритетів. Свідченням
особистого внеску Ф. Науменка у розбудову педагогічної освіти
було оголошення подяки від керівництва університету за “кращі результати в науковій праці та підвищення якості навчання”
[2, арк. 22].
Про наукову сміливість Ф. Науменка як керівника кафедри
виразно свідчить факт обрання колективом кафедри тематики
для проведення науково-пошукової роботи. Крім наукового розроблення питань інтенсифікації навчально-виховного процесу
у середній та вищій школі, науковці кафедри сприяли ґрунтовному дослідженню проблем історії освіти та педагогічної думки в Україні [11, арк. 1]. “Історія українського народу, – писав
Ф. Науменко, – це історія дуже тривалої, хоч і драматичної, але
активної самостійної боротьби за своє соціальне й національне
визволення, за возз’єднання. Саме на показі таких історичних
традицій ми зможемо виховати з поколінь нашого народу людей блискучих поривань у майбутнє, які впишуться в майбутню
історію […] своєю неповторною чарівною мовою, блискучою на
різних ділянках культурою, чудесними нашими традиціями” [15,
арк. 34]. Дослідник схилявся до думки, що через знання історії,
ідей видатних українців, які жили і творили на благо українського народу, можна виховати національно свідому націю, ідейних
українців, охочих до саморозвитку й самоосвіти.
Власне під керівництвом Ф. Науменка започатковано дослідження педагогічної складової спадщини видатного українського письменника, мислителя, громадсько-політичного діяча
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І. Франка. Наприкінці 40-х років зусиллями науковців кафедри
Ф. Науменка, Г. Паперної, М. Години педагогічна франкіана поповнилася новими розвідками, які доповнювали образ І. Франка як
борця за демократичну й національну освіту. Згодом цей українознавчий напрям кафедральних наукових досліджень перетворився в об’єктивне вивчення таких яскравих сторінок історії
української культури і освіти, як шкільництво Київської Русі,
феномен братських шкіл, життя і діяльність багатьох українських
педагогів і культурно-освітніх діячів. Можна стверджувати, що
на тлі тодішньої ідеологічної спрямованості навчально-наукового процесу в академічному середовищі звернення Ф. Науменка
до наукового аналізу витоків української національної школи,
маловідомих освітніх фактів і подій є свідченням його високої
громадянської позиції і патріотизму.
Окреслений ученим україноцентричний підхід до вивчення
історико- педагогічної минувшини, його змістовні та науково
вартісні дослідження стали передумовою до розширення як кафедральних, так й особистих наукових контактів. На запрошення
професора С. Чавдарова Ф. Науменко став позаштатним науковим
співробітником Українського науково-дослідного інституту педагогіки у м. Києві [10, арк. 2], йому було запропоновано взяти
участь у підготовці авторських розділів до колективної праці
“Історія освіти на Україні”, що, безпосередньо, поглибило коло
наукових інтересів ученого-педагога.
Вже 1949 р., як і у випадку із Львівським державним університетом ордена Леніна ім. І. Франка, Ф. Науменку судилось долучитися до відновлення діяльності Чернівецького державного
університету. На роботу до цього вищого навчального закладу
Міністерство освіти УРСР скерувало багатьох учених з провідних навчальних закладів, зокрема відомих діячів науки С. Ковалевського, О. Малахова, М. Фатова, А. Синявського та ін. [34,
с. 51]. Хоча український історик освіти С. Сухорський у такому
переміщенні Ф. Науменка вбачав іншу причину. На його думку,
активність, переконлива українськість ученого-педагога була не
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до вподоби тодішньому керівництву Львівського університету,
навколо нього “почала створюватися нестерпна морально-психологічна атмосфера і він був змушений залишити Львів” [30, c. 4].
До 1953 р. у Чернівецькому державному університеті
Ф. Науменко працював на посаді завідувача кафедри педагогіки
і психології, певний час виконував й обов’язки проректора з навчально-виховної роботи цього закладу. Чернівецький період
життя Ф. Науменка виявився для нього продуктивним у професійно-науковій царині. Крім безпосередньої аудиторної роботи зі
студентами, він залишився вірним собі щодо широкого аспекту
громадської діяльності у середовищі батьків та вчителів. Учений проводив постійно діючі навчально-методичні семінари для
педагогів загальноосвітніх шкіл, виступав з лекціями, вносив
пропозиції щодо удосконалення функціонування управлінських
органів освіти.
Перебування Ф. Науменка на Буковині було сприятливим
чинником для роботи педагога в місцевих архівах, опрацювання
історичної літератури, періодичних видань з питань розвитку
українського шкільництва на цій частині західноукраїнських
земель. Особливим об’єктом наукового зацікавлення вченого
стала діяльність провісника національного відродження буковинських українців Ю. Федьковича. Старанно зібрані та узагальнені численні документальні матеріали, опрацьовані твори
Ю. Федьковича, його інспекторські звіти тощо лягли згодом в
основу низки опублікованих (“Буквар Юрія Федьковича”, “Талановитий український письменник і прогресивний педагог” та ін.)
і, на жаль, неопублікованих статей і заміток ученого-педагога.
У 1953 р. Ф. Науменко знову повернувся до викладацької роботи у Львівському університеті. Цьому значною мірою сприяв
той факт, що на початку 50-х років ХХ ст. ректорську посаду у
цьому закладі посів відомий учений Є. Лазаренко, якого історія
згодом оцінить як справжнього українського Ректора, великого
патріота-державника. Доба нового керівника університету харак99
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теризувалася духом національного та культурного піднесення
університету, значним пожвавленням усього навчально-виховного й наукового процесу, а це ще більше стимулювало Ф. Науменка
до національно-зорієнтованої діяльності. Педагогічна кафедра
університету почала активно пропагувати ідею національного виховання та рідномовного навчання. При вході на кафедру
Ф. Науменко розмістив панно з віршем українського письменника
з Буковини, композитора, педагога С. Воробкевича “Мова рідна”,
в якій оспівується українська мова, її значущість для української
людності. “Навчання рідною мовою, – писав Ф. Науменко, – це
невичерпне джерело інтелектуального й морального розвитку
дітей, усього народу” [27, с. 28].
Для Ф. Науменка цей період виявився багатим на творчі здобутки. До числа його нових цікавих досліджень увійшли статті,
підготовлені до “Української радянської енциклопедії” (УРЕ).
До видання у 1958–1962 рр. 16-ти томів УРЕ редакційна колегія залучила відомих науковців та викладачів вищої школи. За
його прізвищем надруковано статті “Львівська братська школа”, “Львівський інститут Оссолінських”, “Львівський таємний
університет”, періодичне видання “Ластівка” та ін. [24, арк. 7].
Ф. Науменко допомагав з матеріалами до публікацій, а також брав
участь у консультуванні щодо окремих статей. Робота над цими
енциклопедичними розвідками наштовхнула вченого на думку
ґрунтовніше дослідити педагогічні процеси, що переважали на
західноукраїнських землях в історичному часі.
У 60–70-х роках ХХ ст. опубліковано ґрунтовні наукові праці вченого з історії української школи і педагогічної думки, зокрема, “Школа Київської Русі”, “Педагог-гуманіст і просвітитель
І. М. Борецький”, низка наукових статей і розвідок, присвячених
діяльності культурно-освітніх осередків у Львові та Острозі, педагогічним поглядам окремих прогресивних українських діячів –
Г. Сковороди, К. Ушинського та ін. У 1959 р. до 125-річчя від дня
народження К. Ушинського,
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Ф. Науменко був ініціатором підготовки збірника “Педагогдемократ К. Д. Ушинський”, що отримав схвальні відгуки серед
освітньо-наукового загалу. Поміщені у ньому статті відстоювали
ідею українського походження К. Ушинського. Ф. Науменко писав: “Студенти – майбутні вчителі – тепер мають дізнатись, що
видатний педагог К. Д. Ушинський є видатним представником
української педагогічної думки середини минулого століття”
[13, арк. 6].
Історико-педагогічні праці Ф. Науменка вирізнялися актуальністю, високим рівнем наукової новизни, про що свідчать відгуки
та рецензії у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях
того часу. “Ви, мабуть, – писав відомий дослідник княжої доби
С. Бабишин, – в СРСР є маршал, а я – Ваш послідовник в галузі
розробки питань педагогіки Давньої Русі” [19, арк. 1]. Колеги та
однодумці убачали вміння Ф. Науменка відшукати проблемне
поле в історико-педагогічних дослідженнях, вибудовувати суспільно-політичний і соціокультурний контекст, робити сміливі
висновки, незважаючи на тогочасні ідеологічні установки.
Історико-педагогічна карпатистика
та макаренкознавство в науковій рецепції
ученого-педагога

Завдяки старанням Ф. Науменка на кафедрі педагогіки та
психології Львівського університету утворився ще один напрям
наукових досліджень – історико-педагогічна карпатистика [6].
Увагу дослідника привернули події національно-культурного
життя Закарпаття у ХVІІІ–ХІХ ст. і діяльність закарпатських просвітителів тощо. Учений підготував близько двох десятків досліджень з цієї проблематики, які отримали широкий розголос.
“Радянський педагог В. Сухомлинський, – писав у листі до Ф. Науменка А. Шлепецький, – зробив велику справу, відкрив двері в
істинну педагогіку, а Ви, дорогий Федоре Івановичу, відкрили ще
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більш ширші двері у всі області педагогіки, в область менше всього досліджену – карпатистику” [22, арк. 11]. На особливу увагу
заслуговує внесок Ф. Науменка у вивчення життя і педагогічної
діяльності О. Духновича та О. Павловича – праці “Матеріалістичні
основи дидактики О. Духновича”, “Основи педагогіки О. В. Духновича”, “Олександр Духнович і якобінський рух в Угорщині”,
“О. І. Павлович – народний поет і будитель” та ін. Досліджуючи витоки будительського руху на Закарпатті, Ф. Науменко намагався
донести до тогочасного наукового загалу, що прогресивне духовенство багато зробило для розвитку шкільництва, народного
просвітництва.
Плідна пошукова робота Ф. Науменка у вивченні видатних
карпатських будителів слугувала налагодженню міцних наукових зв’язків з відомими дослідниками-карпатистами Чехословаччини. У 1957 р. на одній з наукових конференцій у Львові
Ф. Науменко познайомився з молодим, на той час вже відомим
пряшівським дослідником Ю. Бачою, який виступав з доповіддю
про стан українського літературного життя у Чехословаччині.
Згодом, наприкінці 1990 р., він, уже як український письменник
і публіцист, науковець-україніст, професор кафедри української
мови та літератури Пряшівського університету імені П. Шафарика, у спогадах про своє знайомство з львівськими науковцями,
зокрема з Ф. Науменком, писав, що україністом він став у Києві
(там закінчив аспірантуру Київського університету ім. Тараса
Шевченка і 1960 р. захистив кандидатську дисертацію), а українцем – саме у Львові.
На початку 60-х років Ф. Науменко налагодив наукові зв’язки
з іншими пряшівськими дослідниками, які в цей час активно
вивчали спадщину закарпатських просвітителів. Епістолярна
спадщина Ф. Науменка привідкриває важливу сторінку його
особистісних взаємин та наукової співпраці з чехословацькими
дослідниками – Ф. Ковачем, М. Мушинкою, М. Ричалкою, О. Рудловчак, А. Чумою, А. Шлепецьким та іншими, з якими учений провадив активну переписку, співпрацював, видавав спільні наукові
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праці. “Доцент Ф. І. Науменко, – писав А. Шлепецький, – співпрацює з науковцями ЧССР, Румунії, Угорщини. Особливо плідна та
багатогранна праця з науковцями Пряшівщини. Більша частина
викладачів педагогіки, психології, російської та української літератури, історії філософського та педагогічного факультетів
Університету імені П. Шафарика в Кошицях знають цього визначного педагога-вченого особисто” [35, с. 5].
З іменем Ф. Науменка пов’язано створення у Львівському державному університеті потужного макаренкознавчого осередку,
який згодом став відомим далеко за межами України. Ініціювання
цього наукового напряму у Франковому виші є свідченням наполегливості і сміливості вченого-педагога. “Це було, – згадувала
відомий науковець професор Н. Ничкало, – на західноукраїнських
землях, де радянська влада робила свої перші кроки. І не всі тут
знали педагогічні твори Антона Семеновича, не всі розуміли значущість його спадщини для розвитку освіти, виховання молоді.
Йдеться і про інтелігенцію, і про органи державної влади. А тому
не можна стверджувати, що ініціативна діяльність Ф. Науменка,
його колеги В. Савинця та інших мала широку підтримку. Мені
не раз довелося зустрічатися з ним і чути розповіді про те, як не
легко було прокладати науково-педагогічну стежину, що стала
надзвичайно важливим вітчизняним і міжнародним напрямом –
макаренкознавством” [8, с. 195]. Започаткування макаренкознавчих студій у Львівському університеті передусім було пов’язано із
виданням збірників наукових праць під назвою “А. С. Макаренко”.
У 1949 р. Ф. Науменко у 10-ту річницю смерті педагога-новатора
став ініціатором підготовки колективної праці, де у низці наукових публікацій (Г. Паперної, Ф. Науменка “Великий педагог
сучасності”, “Стягнення і заохочення як метод виховання свідомої
дисципліни в працях і в практиці А. С. Макаренка”, В. Дмитрука
“Видатний радянський педагог”, М. Години “Про психологічні
основи виховного досвіду А. С. Макаренка”) було розкрито передумови формування А. Макаренка як педагога-новатора, його
підходи до організації дитячого колективу, показано психологічні
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основи його виховного досвіду тощо. Цілком новим на той час
для наукового висвітлення стала ідея Ф. Науменка надрукувати у
збірнику спогади про А. Макаренка та неопубліковані матеріали
з його архіву. Цьому почину він приклав чимало зусиль й у зміст
книги було вміщено спогади дружини А. Макаренка – Г. Макаренко, його однокурсника О. Ведмецького, колишніх вихованців
колонії ім. М. Горького та комуни ім. Є. Дзержинського – С. Калабаліна і О. Шведа, співробітників Т. Татарінова і Т. Гайдамакіної,
а також колеги Ф. Науменка по кафедрі, доцента Г. Паперної, яка
у березні 1939 р., будучи аспірантом в Харківському педагогічному інституті, слухала виступ А. Макаренка перед студентами
та аспірантами цього навчального закладу. До 1985 р. за його
науковою редакцією побачило світ одинадцять серійних випусків
такого збірника. Основну частину збірників становили наукові
статті, присвячені всебічному вивченню діяльності А. Макаренка та аналізу його педагогічної системи. Теоретико-практична
значимість цих праць полягає насамперед у тому, що в науковий
обіг були введені нові факти і події із життя педагога-новатора,
висвітлено актуальні питання творчого використання його педагогічної спадщини у вихованні молоді, акцентовано увагу на
доцільності глибокого аналізу його психологічних поглядів, значенні його ідей для розвитку педагогічної думки в зарубіжних
країнах тощо [7].
Навколо підготовки і видання збірників згуртувалася плеяда
відомих радянських науковців-макаренкознавців. Свою лепту
у цю наукову справу вносили передусім львівські дослідники.
Їх внесок у вивчення імені та спадщини А. Макаренка відмітив
В. Проценко, автор статті “Видано з любов’ю”. “[…] Найперше
всього бачиш, – писав він, – що серед авторів статей […] Г. Паперна,
Ф. Науменко, Г. Алєксєєвич, М. Година, Ю. Львова […]. Це свідчить про те, що для всіх них тема, пов’язана з життям і творчістю
А. С. Макаренка, не є випадковою, скороминучою” [28, с. 111]. Не
менш науково представницькою була й аудиторія із числа інших
знаних на той час педагогів-дослідників, з якими Ф. Науменко
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співпрацював упродовж тривалого часу – Н. Абашкіна, М. Гетманець, Ф. Брюховецький, В. Гмурман, М. Грищенко, Ю. Лазуркіна,
М. Лялін, Н. Ничкало, І. Одінцов, І. Тимошук та ін. Левову частку
публікацій у збірнику становлять власне наукові розвідки Ф. Науменка. У низці наукових статей (“Трудове політехнічне навчання
в педагогічному досвіді А. С. Макаренка”, “А. С. Макаренко про
роль педагога у вихованні”, „Радянська педагогіка – педагогіка
паралельної дії”, “Педагогічна концепція А. С. Макаренка і актуальні питання радянської педагогічної науки”, “А. С. Макаренко –
учитель”, “Велика увага до педагогічної спадщини А. С. Макаренка”, “А. С. Макаренко про роль знань у вихованні”, “Макаренко в
біографіях вихованців”, “А. С. Макаренко про роль педагога у вихованні”, “А. С. Макаренко – основоположник педагогічної концепції
попередження і подолання моральної та інтелектуальної глухоти”, “Вихователь людини комуністичних переконань і практики
поведінки”, “Обмін передовим педагогічним досвідом – справа
державна”, “Про природньонаукові основи педагогічного досвіду А. С. Макаренка”, “Філософія сучасної буржуазної педагогіки
(Соціологічний нарис)” та ін.), він розкрив педагогічну вартість
макаренківських новацій, аргументовано довів універсальність
його методів у роботі з дітьми в сім’ї, школі, спеціальних виправних закладах.
У контексті видань макаренкознавчого збірника цікавим є
біографічний факт щодо його псевдонімів. Оскільки за тодішніми
вимогами друку у радянських наукових виданнях не було прийнято публікувати в одному збірнику більше однієї статті того
ж автора, Ф. Науменко з метою збільшення кількості свої авторських публікацій вдавався до підпису їх під придбаними прізвищами [16, арк. 28]. Найчастіше виходили праці під псевдонімами
Б. І. Фін (Богдан – з грецької Федір, а Фін – скорочення в українській транскрипції – Федір Іванович Науменко), Ф. І. Горобець
або Ф. І. Андронович (так називали його родичів у рідному селі),
а також Фурс (таке прізвище мала його донька після одруження).
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Багаторічна праця над вивченням педагогічної системи
А. Макаренка спонукала Ф. Науменка до практичної реалізації
його засадничих ідей та підходів. Він уважав, що перед ним та
іншими вченими-макаренкознавцями стоїть завдання розкрити
внутрішню логіку педагогічної спадщини А. Макаренка, яку можна було б успішно використовувати у вихованні. “[…] Поважаючи
пам’ять видатного педагога, – стверджував Ф. Науменко, – ми повинні вивчати і розробляти його педагогічну спадщину творчо
не на словах, а на ділі” [33, с. 168].
На початку 60-х років кафедра педагогіки і психології Львівського університету взяла головування над дитячою виховною
колонією (ДВК) № 1 м. Львова. Проведення керівної роботи було
доручено викладачу кафедри О. Неровні, яка на той час разом з
Ф. Науменком була членом Методичної ради з роботи неповнолітніми правопорушниками при Міністерстві охорони громадського порядку УРСР. Львівська ДВК на час головування кафедри
налічувала чотирнадцять класів, у яких навчалися безпритульні
або неповнолітні дівчата-правопорушниці віком до вісімнадцяти
років з усієї України. Основою виховної роботи з цією категорією
молоді у закладі стала макаренківська педагогіка перевиховання
з важкими підлітками – виховувати особистість, здатну працювати і жити в колективі, в інтересах колективу, а звідси реалізувати
й особисті потреби та інтереси.
Активну участь у житті виправної установи брали викладачі кафедри та студенти університету, які залучалися до волонтерської діяльності – читання лекцій на морально-етичні теми,
організації тематичних вечорів, зустрічей з діячами літератури і
мистецтва, надання допомоги відстаючим учням у навчанні тощо.
Підсумовуючи довголітню науково-пошукову працю Ф. Науменка в галузі макаренкознавства, можна ствердно позиціонувати його як одного із видатних українських дослідників ідей
А. Макаренка. Створений ним у другій половині минулого століття
у Львівському університеті макаренкознавчий осередок став
підгрунтям для розгортання потужного наукового руху, спрямо106
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ваного на вивчення життя і творчості видатного українського
педагога-новатора.
Ф. Науменко та його вихованці

Як учений і педагог Ф. Науменко зумів об’єднати навколо
себе багатьох колег-однодумців, долучити до наукових пошуків талановиту молодь, створивши тим самим продуктивне
новаторське середовище, творчу наукову лабораторію. Своїм
завданням Ф. Науменко також бачив виховання динамічного
покоління львівських педагогів. Ю. Бача залишив згадку про
моменти праці Ф. Науменка зі своїми аспірантами: “У нього я
майже завжди заставав аспірантів чи близьких йому людей,
яким він давав завдання: те прочитай, те опрацюй, це перепиши, це я прочитав […], над цим варто подумати (у тому дусі),
що свідчило про його активне та наповнене працею життя„ [5].
Під його керівництвом підготували дисертаційні дослідження
Є. Приступа (Є. Сявавко) (“Українська народна педагогіка в її історичному розвитку”), Н. Дідух, М. Закалюжний (“Антична педагогіка і розвиток педагогічної думки на Україні в XVI–XIX ст.”,
О. Валяєва (“Молдавські народно-педагогічні традиції в комуністичному вихованні дітей молодшого віку (від 5-ти до 11 років”),
І. Долгош (“Розвиток передової педагогічної думки на Закарпатті”, В. Лаврів (“Просвітницька діяльність і педагогічні погляди
Ю. Федьковича”), В. Савинець (“І. Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині”). Серед відомих його вихованців варто
назвати і М. Євтуха, професора, доктора педагогічних наук, дійсного члена НАПН України, Заслуженого працівника народної
освіти України, автора понад 400 досліджень з історії та теорії
педагогіки. Тематика майже усіх кандидатських дисертацій,
якими керував Ф. Науменко, була спрямована на висвітлення
призабутих українських персоналій або розкриття суперечливих
наукових проблем. З огляду на це, не всі теми підопічних ученого
проходили “наукову ревізію”. Зокрема, тему дисертації аспірантки
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Є. Сявавко не затверджували впродовж року, апелюючи тим, що
вона не відповідає “актуальності”, а дисертаційне дослідження
М. Закалюжного декілька років не допускали до захисту. В одному з листів до Ф. Науменка він написав: “Коли передрукую
автореферат та вставлю в дисертацію ідеї XXV з’їзду КПРС, то
поїду на розвідку […]. Від моєї дисертації наука не збагатиться,
бо її не пускають, а якщо писати так, щоб пускали, то я вже не
маю ніякого бажання” [20, арк. 5–7]. Зважаючи на хід усіх подій,
більшість дисертантів Ф. Науменка захистили свої роботи, коли
він уже був на пенсії. “Я Вам безмежно вдячний, – писав у листі
до наукового керівника В. Лаврів, – за все. Дуже жалію, що Ви не
могли бути на захисті й не чули тих оплесків, не бачили тої уваги,
яка весь час панувала в залі. Адже все це Ваша заслуга” [21].
Своєю наполегливою працею Ф. Науменко був прикладом
для студентів та молодих науковців. “ […] Його вплив на мене, –
згадувала Є. Сявавко, – на моє життя, на мою роботу в галузі
педагогіки і взагалі у підходах до цінностей був надзвичайно
великий. І не тільки на мене. На десятки, сотні людей, які знали
Ф. Науменка і вчились у нього” [31, с. 50]. У часі активної співпраці
з молоддю активізується роль ученого як наукового консультанта. “Особисто мене, – згадував В. Моторний, – Федір Іванович
навчив працювати з науковими джерелами, бути акуратним і
уважним у дослідницькій роботі, звертати увагу на факти, які
іноді здаються другорядними, але котрі врешті можуть стати
основою для важливих наукових висновків” [26]. Крім своїх аспірантів, Ф. Науменко допомагав молодим зарубіжним ученим
І. Удварі з Угорщини (консультував щодо персоналії А. Бачинського) та А. Бохняжу з Любліна (консультував у справах написання
магістерської роботи на тему дидактики вищої школи, а також
надсилав йому власні дослідження). У 1974 р. Ф. Науменко переніс три складні операції, його стан здоров’я значно погіршився,
що стало передумовою виходу на пенсію. Після виходу на пенсію
Ф. Науменко не покинув займатися науково-дослідною роботою.
Жвавою залишалася його діяльність у макаренкознавстві. Уче108
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ний залишився провідним фахівцем у цій справі серед львівських
макаренкознавців: продовжував редагувати збірники “А. С. Макаренко” (книга 10, 11, серед планів був й 12-й збірник) [18]; брав
активну участь в організації макаренкознавчих конференцій і
тематичних вечорів, складав для них програми і визначав тематику виступів.
Серед опублікованих чотирнадцяти досліджень цього періоду
Ф. Науменко підготував нові й цікаві праці з макаренкознавства –
“Макаренко – учитель” (1978); “А. С. Макаренко у біографіях
вихованців” (1978); “«Автобіографія». А. С. Макаренко. Коментарій” (1978, співавтор І. Козуб). У час своєї наукової зрілості
Ф. Науменко продовжував підтримувати зв’язки із зарубіжними
макаренкознавцями. “Мені вже 76 років, – писав дослідник, –
незрячий, але я не припиняю підтримувати зв’язки з колегами
в Чехословаччині, Польщі, Румунії, Угорщині” [17, арк. 2]. В той
час його квартира перетворилася на наукову міні-лабораторію,
де відбувалися зустрічі вченого з Ю. Бачою, М. Оксою, Г. Хіллігом,
налагоджено наукові діалоги з російськими вченими Н. Абашкіною, В. Афанасовим, А. Фроловим.
У плідній співпраці з чехословацькими дослідниками
з’являються спільні дослідження про О. Павловича, що є цілком
новим напрямом зацікавлення серед українських дослідників.
У співавторстві з А. Шлепецьким педагог друкує спільні статті
у тогочасному україномовному чехословацькому періодичному
виданні “Наукові записки КСУТ”.
У цей період життя Ф. Науменко завершив науково вартісні
монографії “Розвиток школи і передової української педагогічної
думки і антична педагогіка” (1977, співавтор М. Закалюжний),
“Студії з питань історії української педагогіки” (70-ті роки), статті
(співавтор М. Рігер) – “Сторінки з історії вивчення і методики
навчання іноземних мов на західноукраїнських землях” (1981),
“Основні дати з біографії Г. С. Макаренко” (80-ті роки), “Літописець Нестор – вчений і педагог Київської Русі” (1981), які через
проблеми зі здоров’ям так і залишилися в рукописному варіанті.
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До останніх днів життя Ф. Науменко натхненно і віддано продовжував займатися науково-пошуковою діяльністю. “Буває: іде
на пенсію, – писав А. Кухта, доцент кафедри педагогіки і психології Львівського університету, – тобто лишає колектив людина – і
відчувається її відсутність. А буває так: відчувається її присутність. Так з Ф. І. Науменком. Присутність у постійній співпраці,
творчій роботі, стилі роботи і взаємин” [3, c. 3]. 13 січня 1991 р.
Ф. Науменка не стало.

Висновки. Багаторічна праця Ф. Науменка у Львівському
університеті найпомітніше виокреслилася в науковуу діяльність
(постійна праця з фаховою літературою, періодичними виданнями, інтерпритаційна робота щодо наукових текстів), видавничу (ініціював підготовку науково-методичних збірників
“А. С. Макаренко” та “Педагог-демократ К. Д. Ушинський”, а також
статей і розвідок про І. Борецького, О. Духновича, А. Макаренка,
Г. Сковороду, К. Ушинського, Ю. Федьковича, що вирізнялися високим рівнем новизни та актуальності), громадсько-просвітницьку
(робота у середовищі батьків та вчителів, проведення національно-виховної роботи зі студентами та ін.), викладацькуу (створення середовища для молоді щодо наукової діяльності, постійна
консультативна робота). Багаторічна діяльність Ф. Науменка
свідчить про його високу професійно-наукову компетентність
і високі людські якості.
Ф. Науменко належить до когорти відомих українських учених-педагогів, які зробили вагомий внесок у дослідження історії
освіти і педагогічної думки в Україні. Зокрема, праці Ф. Науменка
поширювали та поглиблювали тематику та проблематику дослідження історії та культури Закарпаття, давали спрямування
тогочасним дослідникам до нових пошуків і наукових дискусій
щодо окремих історико-педагогічних процесів і явищ.
Багатолітня праця ученого у ділянці вивчення життя і діяльності педагога-новатора А. Макаренка стала підґрунтям для
створення і функціонування у стінах Львівського університету
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потужного наукового макаренкознавчого осередку, зусиллями
якого впродовж 1950–1980 рр. суттєво розширено спектр макаренкознавчих досліджень, започатковано видання унікального
наукового збірника, навколо якого об’єдналося велике гроно вітчизняних та зарубіжних учених-дослідників, збагачено історико-педагогічне знання новими фактами, положеннями та висновками щодо науково-педагогічної діяльності педагога-новатора.
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РОЗДІЛ ІІ
ПРОФЕСІЙНА І СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ
ТЕОРІЇ КОНСТРУКТИВІЗМУ
ТЕТЯНА РАВЧИНА

Р

еформування вищої школи на сучасному етапі розвитку
демократичної державності в Україні зумовлене світовими трансформаційними процесами у сфері освіти й відповідає
вимогам інноваційних змін. Сьогодні освіта стає головною продуктивною силою розвитку соціально-економічного й духовного
потенціалу суспільства, а також професійного й особистісного
самовизначення молодої людини. Вагомою тенденцією розвитку
сучасної освіти є перетворення навчально-пізнавальної діяльності у безперервний процес, що дає змогу особистості функціонувати як суб’єкт власного життя, саморозвитку. Її значущість
для кожної людини викликана інформатизацією суспільства, що
потребує від неї володіння уміннями критичного ставлення до
різносторонньої інформації, пошуку та користування нею для виконання соціальних, професійних завдань. В умовах глобалізації
та інтеграції світового суспільства зростає роль освіти для зміцнення міжкультурної взаємодії людей з різними політичними,
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релігійними орієнтаціями, національною своєрідністю з метою
їхнього об’єднання у світову співдружню спільноту, а також для
збереження самобутності національних культур, національної
самоідентифікації кожної особистості.
Головною ознакою трансформаційних змін у сучасній системі
освіти є перехід від репродуктивного навчання до продуктивного, у процесі якого кожна особистість замість одержання й
запам’ятовування готових знань “відкриває” їх для себе, конструює власне розуміння й бачення об’єктивних явищ, самостійно
творить наукові поняття, концепції. Зміна освітньої парадигми
означає перехід від трансформації знань до процесу пізнання;
відтворювального навчання до пошукового; запам’ятовування
до власного розуміння й “відкриття” знань для себе; репродуктивного мислення до продуктивного, критичного й творчого;
поєднання індивідуальної та кооперативної форм навчальнопізнавальної діяльності. Філософію позитивізму й психологічну
теорію біхевіоризму як визначальних для традиційного навчання
змінює концепція конструктивізму як головна складова сучасної
філософії освіти.
Мета дослідження – обґрунтувати концептуальні ідеї теорії
конструктивізму як підґрунтя організації навчання майбутніх
фахівців, окреслити суть, мету, дидактичні принципи, функції
педагогічної діяльності, ролі викладача в організації освітнього
процесу в контексті сучасних освітніх змін.
Концептуальні ідеї теорії конструктивізму
як підґрунтя організації процесу
навчання майбутніх фахівців

Теорія конструктивізму не виникла на пустому місці, а розвивалась на підставі досягнень видатних педагогів і психологів
минулого. Головні положення цієї концепції є втіленням ідей
вільного розвитку особистості (Ж. Ж. Руссо), її природовідповідного й активного навчання (Я. А. Коменський), навчання у
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різних видах практичної, трудової діяльності (І. Г. Песталоцці),
опори на особистий досвід у процесі пізнання (І. Г. Гербарт), свідомого, осмисленого й системного навчання (К. Д. Ушинський).
Конструктивізм є розвитком ідей прогресивної освіти, пов’язаної
з іменем Дж. Дьюї. Вагомі положення цієї концепції щодо навчально-пізнавальної діяльності виявлено у науковій спадщині
Г. Ващенка. Її ключові позиції обґрунтовані на підставі концепцій
психологічного розвитку особистості Ж. Піаже й Л. Виготського,
перегукуються з когнітивною теорією Д. Брунера та теорією діяльності О. Н. Леонтьєва.
Теорія конструктивізму як складова сучасної філософії освіти нерозривно пов’язана з гуманістичною психологією, теорією постмодернізму, є виявом людиноцентрованого підходу до
організації освітнього процесу у закладах середньої та вищої
освіти. ЇЇ концептуальні положення відповідають особистісно зорієнтованій парадигмі як визначальній у вітчизняній педагогіці.
Головні ідеї особистісно зорієнтованої освіти, зокрема – організація навчання як набуття суб’єктного досвіду, налагодження
взаємозв’язку нової наукової інформації з цим досвідом, обґрунтовані у працях І. Д. Беха, І. О. Зимної, В. В. Рибалки, О. Я. Савченко,
В. В. Сєрикова, І. С. Якиманської.
Теорія конструктивізму важлива для сучасної філософської
інтерпретації освіти, зокрема вищої, оскільки вона обґрунтовує
природу процесу пізнання, у якому студент виконує функції активного суб’єкта і замість запам’ятовування готової інформації
вибудовує власні знання на підставі набутого досвіду у процесі
різних видів діяльності та взаємодії із середовищем. Конструктивізм розглядають як епістемологію, що пропонує власне пояснення природи знань, процесу пізнання і навчання, під час
якого особистість конструює власне розуміння світу, шукає сенс
нової інформації для себе шляхом узгодження її з набутими ідеями та віруваннями [5, с. 75]. Аналіз концептуальних ідей теорії
конструктивізму дає змогу виокремити її головні положення у
контексті навчання студентів у вищій школі [6, с. 6–8]:
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• знання не можна повністю передати іншій людині або відтворити, оскільки вона набуває їх у процесі пізнавальної
діяльності;
• особистість самостійно творить суб’єктивний образ
об’єктивної реальності, конструює знання шляхом пошуку власного розуміння, визначення значення реальних
об’єктів, надання їм особистісного сенсу;
• особистість конструює знання на підставі набутого досвіду, власних когнітивних схем;
• особистість пізнає реальні, а не абстрактні об’єкти унаслідок взаємодії з ними, а також вирішення автентичних
проблем, пов’язаних з реальним життям;
• особистість конструює власні знання у процесі взаємодії
з іншими, обміну власним досвідом, своїми інтерпретаціями.
Отож конструктивізм, що протягом двох десятиліть не втрачає своєї актуальності, спростовує директивне викладання, розглядає процес навчання як організацію пізнавальної діяльності
студентів, у процесі якої вони не репродукують отриману інформацію, а творять власні знання шляхом узгодження нових
вражень, нової інформації з набутим досвідом – знаннями, переживаннями, уміннями [1, с. 158, 159]. Відповідно до сучасних
підходів, таке навчання центроване на особистості студента, а не
на педагогові та набуває сенс для нього, якщо він інтерпретує наукову інформацію, осмислює навчальні дії через призму власного
досвіду, поглядів, культури. Вихідною позицією у навчальному
процесі є не дидактичні матеріали та зміст навчального матеріалу, а суб’єктний досвід студентів, що забезпечує індивідуальний характер пізнавальної діяльності, постійно збагачується під
впливом нової інформації, становить основу, відповідно до якої
постійно узгоджується суспільно-історичний досвід.
Відповідно до зазначеного розуміння суті процесу пізнавальної діяльності змінюється роль викладача вищої школи. Вона
набуває іншого сенсу у контексті сучасної філософії освіти порів118
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няно з традиційною системою. Практика педагогічної діяльності
багатьох викладачів засвідчує, що у системі сучасної середньої та
вищої освіти України можна простежувати традиційний, стереотипний підхід до організації навчально-виховного процесу як
одностороннього впливу у формі подання готових знань й оцінювання рівня їхнього засвоєння студентами; переважає недостатня
готовність багатьох викладачів до зміни власних педагогічних
позицій, поглядів, застосування технологічних інновацій відповідно до нових освітніх викликів. Насамперед, деяким викладачам важко змінити усталені установки на суть процесів навчання
й виховання студентів, виробити власне розуміння їхньої ролі
як суб’єктів саморозвитку, які внаслідок внутрішньої активності
формують особистісні наукові й соціальні знання, змінюють чи
вдосконалюють власну поведінку.
Однак сучасна педагогічна наука, зокрема теорія конструктивізму, неухильно стверджує, що педагог не передає, не “вкладає” знання в голови учнів, студентів, а лише організовує процес
досягнення ними особистого розуміння об’єктивних процесів,
наукової інформації, допомагає їм “відкривати” для себе нові
теоретичні правила, закони, пізнавати суть предметів, явищ, що
вивчаються [3, с. 86]. Викладач знімає акцент зі статистичних
цілей, що пов’язані зі змістом та якісним поясненням як підґрунтям викладання, та переносить на організацію процесу пізнання.
Головне завдання викладача у цьому значенні – організувати
процес, але не як підготовку навчальних матеріалів і викладання наукової інформації, а як застосування різноманітних видів
навчально-пізнавальної діяльності, до яких залучений кожен
студент, у процесі яких він має змогу виконувати для себе наукові відкриття, доходити самостійних висновків, набувати пізнавальний досвід. У сучасній психолого-педагогічній літературі виокремлюють різні дефініції викладача як організатора навчального процесу: менеджер, режисер, посередник, фасилітатор,
психотерапевт. Не зважаючи на певні відмінності у значеннях,
ці поняття розглядають суть діяльності викладача в організації
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системи, процесу, в якому студенти мають змогу вільно й активно
пізнавати, виробляти власне розуміння наукових теорій, особистісне бачення й вирішення професійних проблем тощо.
Отож у контексті сучасних освітніх змін призначення та зміст
діяльності викладача вищої школи функціонально змінюються.
Викладач:
• перестає бути єдиним джерелом і транслятором знань,
стає носієм наукової інформації;
• організовує процес конструювання студентами нових
знань, пошуку власного розуміння, формування власних
суджень, висновків, поглядів;
• залучає кожного студента до процесу навчання, стимулює
його активність, підтримує постановку нових проблем, повідомлення власної думки, оригінальних ідей, не потребує
“правильних” відповідей;
• захоплює процесом навчання, розвиває внутрішню мотивацію діяльності студентів, сприяє задоволенню їхніх
освітніх потреб та інтересів.
Зміна пріоритетів педагогічної діяльності сучасного викладача вищої школи обґрунтована його новими цінностями, на
відміну від традиційних (директивних, педагогоцентристських).
Головними цінностями педагога з огляду конструктивізму є демократія, демократичний процес формування й реалізації змісту
освіти, особистість учня чи студента, її право на вибір [2, с. 93].
Демократичні цінності викладача визначають його орієнтацію
на учасника педагогічної взаємодії як цінності, а не засобу. Цей
підхід визнає за партнером право бути таким, яким він є, мати
власну думку й позицію. Відповідно, викладач керується установками на співробітництво, створення й підтримку рівноправних
стосунків, ведення діалогу у міжособистісній взаємодії [4, с. 53].
Систематизуючи наукову інформацію, виокремимо цінності викладача вищої школи у контексті сучасної філософії освіти:
• особистість студента, його досвід, потреби, інтереси;
• право студента на власну думку, власний вибір;
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• плюралізм думок, альтернативність рішень у навчальному
процесі;
• відповідальність студента за процес навчання;
• позитивна спрямованість процесу навчання.

Дидактичні принципи організації освітнього процесу
у контексті теорії конструктивізму

Обґрунтування природи процесу пізнання в контексті сучасної філософії освіти, складовою якої є теорія конструктивізму,
зумовлює визначення принципів навчання, відмінних від традиційних підходів до інтерпретації суті освіти. Як відомо, дидактичні принципи скеровують та регулюють діяльність педагога
в організації освітнього процесу. Їхній зміст ґрунтується на концептуальних ідеях організації навчального процесу, відображає
функції, головні цінності й пріоритети діяльності педагога. Відповідно до оновленої освітньої парадигми, сучасні дидактичні
принципи охоплюють не лише своєрідні особливості навчально-пізнавальної діяльності, а й визначають напрями організації
навчального процесу як взаємодії педагога з учнями, студентами,
поєднання й узгодження їхньої спільної активності. На підставі узагальнення концептуальних ідей сучасної філософії освіти
розглянемо принципи організації процесу навчання студентів у
вищій школі [6, с. 242–244].
Організація навчання як когнітивного процесу
Головно, для викладача вищої школи у навчальному процесі – це не організація змісту наукової інформації, а залучення
студентів до розумових (когнітивних) процесів, що забезпечують
осмислене, саморегульоване оволодіння знаннями, визначення
понять й набуття умінь. Насправді ефективність навчального
процесу залежить від того, як студенти мислять, як вони обробляють одержану інформацію, набуті факти. Тому цілеспрямоване оволодіння когнітивними стратегіями, способами аналізу
здобутих фактів дає змогу студентам самостійно шукати власне
121

Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців
у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити



розуміння об’єктивних явищ, робити висновки, систематизувати
їх і свідомо творити знання [1, с. 146].
Навчальна діяльність набуває ефективності, якщо студенти
усвідомлюють власний процес пізнання й осмислено застосовують необхідні когнітивні процеси для розуміння сутності явища,
тобто організовують процес метапізнання [1, с. 146]. Зазвичай,
студенти свідомо чи несвідомо застосовують власні когнітивні схеми, прийоми обробки та запам’ятовування інформації. Як
наслідок, вони не завжди глибоко розуміють вивчене або допускають певні неточності у трактуванні наукових понять, теоретичних положень. У процесі організації різних форм навчання
викладач замість викладання готової інформації та одержання
її репродукції скеровує студентів до виконання розумових дій,
пов’язаних з аналітико-синтетичною діяльністю: налагодження
зв’язку між новими фактами, ідеями та набутими знаннями; виокремлення головних ознак явища, зокрема ключової; організація
елементів навколо головної ідеї; поєднання утворених понять,
ідей у систему тощо. Саме концептуальне оволодіння знаннями
шляхом свідомого застосування когнітивних дій сприяє усвідомленню студентами особистісного сенсу наукових знань, набуттю
розуміння наукових понять, явищ.
Організація навчання як набуття власного досвіду
Як було зазначено, трактування навчання як засвоєння готових знань порушує об’єктивні особливості пізнавального процесу
та впливає на досягнення кінцевого результату. Відповідно до
поглядів конструктивістів, особистість здобуває знання шляхом
виконання когнітивних і практичних дій, спрямованих на одержання інформації про природний об’єкт чи явище. У психологопедагогічній літературі доведено, що педагог не передає та не
“вкладає” знання, досвід в голови учнів, студентів, а залучає й
скеровує їх до пошуку фактів, наукової інформації, відкриття для
себе ідей, законів, теорій, що пояснюють суть реальних явищ [3,
с. 86]. Студенти конструюють розуміння наукових понять, реаль122
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них явищ у процесі обговорення цих об’єктів з огляду різних підходів і перспектив, виконання різних видів практичних завдань,
експериментальних і дослідницьких робіт. У зв’язку з цим вони
можуть набувати досвід двома шляхами: 1) ознайомлення з готовою науковою інформацією та розвитку своїх уявлень, пошуку
розуміння під час колективного обговорення власних думок, виконання практичних завдань (від теоретичного міркування до
практичного досвіду); 2) пошуку наукової інформації, організації спостережень, експериментування, практичної діяльності та
осмислення отриманих фактів, ідей, систематизації, узагальнення власних міркувань у формі висновків, теоретичних суджень
(від практичного досвіду до теоретичного міркування). Активні й
інтерактивні методи навчання, які застосовують у сучасній вищій
школі, доцільні та сприяють набуттю студентами пізнавального,
наукового та практичного професійного досвіду.
Опора на попередній досвід студента у процесі навчання
Наукова інформація стає зрозумілою для особистості тільки
за умови її інтерпретації та осмислення на підставі набутих знань
і досвіду. Саме з позиції власного досвіду студент шукає значення
нових ідей, їхній сенс, пояснює їх шляхом асимілювання нової
інформації з відомими фактами, знаннями, застосування власних
когнітивних схем. Водночас взаємодія з новими поняттями, ідеями дає змогу студентам під керівництвом викладача розвивати,
перебудовувати й збагачувати власні знання, тобто акомодувати
їх до нових реалій та перспектив. Відповідно, у процесі організації взаємодії студентів з новою інформацією викладач зможе
досягнути адекватне сприймання та розуміння студентів, якщо
скерує їх до актуалізації власного досвіду, пояснення невідомих
явищ з позиції набутих знань. З метою уникнення хибних уявлень, коректування понять він шляхом спеціальних запитань
викликає у студентів сумнів, відчуття неадекватності власного
розуміння, переконує їх у необхідності зміни власних поглядів,
розвиває у них здатність до критичного мислення.
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Організація контекстуального ситуативного навчання
Цей принцип відповідає вагомому положенню теорії конструктивізму про розвиток розуміння наукової інформації унаслідок взаємодії з реальними природними (автентичними)
об’єктами, виконання практичних завдань, що розкривають зміст
цієї інформації. Такий підхід має багато переваг. Контекстуальне
ситуативне навчання сприяє налагодженню взаємозв’язку, переходів від конкретного до абстрактного і навпаки, наближує зміст
наукової інформації до реалій життя, майбутньої професійної
діяльності студентів, дає змогу усвідомити його значущість. Таке
навчання забезпечує свідомий рівень оволодіння знаннями, їхню
дієвість, гнучкість мислення, глибину суджень, вихід за межі стереотипів. Крім того, взаємодія з реальними явищами розвиває
внутрішню мотивацію навчання, зорієнтованість студентів на
процес пізнання, осмислене навчання. З цією метою викладач
сприяє розгляду понять, оволодінню науковими знаннями та
професійними уміннями шляхом залучення студентів до аналізу соціальних історичних подій, наукових відкриттів, поглядів
видатних соціально-політичних діячів, науковців, професійних
ситуацій, вирішення актуальних наукових і соціальних проблем,
виконання практичних завдань.
Орієнтація на зону найближчого розвитку особистості у процесі навчання
Науковим підґрунтям цього принципу є твердження відомого психолога Л. С. Виготського про необхідність випередження
розумового розвитку особистості у процесі навчання шляхом
активізації здібностей студентів, пізнавальних процесів, потенційних можливостей. Водночас дотримання цього принципу забезпечує умови інтенсивного розумового й особистісного розвитку студентів у процесі навчання. Цю вимогу можна практично
реалізувати, якщо створювати посильні труднощі у навчальнопізнавальній діяльності, пов’язані не з навантаженням пам’яті,
а з напруженням роботи мислення у процесі виконання завдань,
що потребують цілеспрямований вияв студентами активності,
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ініціативи, творчості. Головно, що вони спроможні виконати ці
завдання, але для цього їм потрібно критично й творчо застосовувати набуті знання й уміння, осмислено вибирати доцільні
способи, приймати самостійні рішення, бути цілеспрямованими
й наполегливими. Без сумніву, роль викладача у таких ситуаціях
важлива, оскільки він у процесі співробітництва зі студентами
скеровує їх до поетапного виконання завдань, самостійного міркування й вибору доцільних рішень, подає їм рекомендації, надає
належну підтримку, стимулює їх до досягнення успіхів. Викладач
також дбає про рівень складності проблем, суперечливих питань,
теоретичних і практичних завдань, їхню відповідність розвитку
пізнавальних здібностей студентів, а також знанням, умінням,
якими вони володіють.
Організація начального процесу як міжособистісної взаємодії
викладача і студентів
Цей принцип означає, що учасники мають змогу навчатися,
конструювати власні знання на підставі обміну особистісним
досвідом. Це сприяє набуттю різносторонньої, альтернативної
інформації про реальні явища, що полегшує пошук їхнього розуміння, а також вироблення власних знань і набуття умінь й
навичок. Навчання шляхом взаємодії посилює відповідальність
студентів за власні думки, судження, гнучкість й ґрунтовність
їхніх знань, спонукає до усвідомлення своєї позиції. Організація
міжособистісної взаємодії сприяє формуванню у студентів соціальних рис, уважного й довірливого ставлення один до одного,
а також утворенню освітньої спільноти, команди партнерів, які
об’єднуються задля досягнення спільної мети. Найвагомішим методом навчання шляхом міжособистісного спілкування є діалог,
що забезпечує сприятливі умови для співробітництва, взаємонавчання. Застосування різних форм міжособистісної взаємодії –
парної, групової, колективної у навчальному процесі дає змогу
кожному студентові бути активним у навчально-пізнавальній
діяльності, свідомо конструювати власні знання.
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Функції педагогічної діяльності викладача вищої школи
в організації навчання майбутніх фахівців
Відповідно до зазначених принципів у контексті сучасних
освітніх змін розглянемо функції діяльності викладача вищої
школи. Нагадаємо, що суть педагогічної діяльності викладача
розглядаємо як організацію процесу навчання й пізнання студентів, що забезпечує їхній саморозвиток, задоволення й формування соціальних, освітніх, професійних потреб кожної особистості.
Однак організаційну модель педагогічної діяльності не зводимо
до зовнішньо виражених механічних дій, спрямованих на підготовку й проведення навчальних занять, а також застосування
зовнішніх стимулів впливу на поведінку студентів (готові зразки
для засвоєння, чіткі вимоги до виконання, ретельна перевірка
та експертна оцінка засвоєних знань, умінь тощо). Йдеться про
організацію навчально-пізнавального процесу зсередини як активізацію внутрішніх чинників його розвитку, а саме підтримка
й зміцнення системно-утворювальних зв’язків, що забезпечують
самоорганізацію та саморух процесу.
Визначимо функції діяльності викладача вищої школи, що
наявні в організації педагогічної взаємодії зі студентами як рівноправних партнерів продуктивного співробітництва на засадах
захоплення спільними цілями, визначення спільних ціннісних
орієнтирів, погодження способів взаємодіяльності, одержання
позитивного самопочуття та задоволення від процесу.
Проведення керівництва процесом навчання й пізнання студентів як конструювання ними власних знань, усвідомленого набуття умінь і навичок
У навчальному процесі викладач стежить за логікою розвитку мислення студентів, не порушуючи її, спрямовує на досягнення мети; скеровує студентів до занурення у зміст проблем,
пошуку розуміння явищ, що розглядаються; зосереджує увагу
на самостійності міркування й доказовості, точності суджень
студентів, стимулює їх до вияву власної позиції. Викладач ці126
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леспрямовано організовує різні види навчально-пізнавальної
діяльності студентів, що сприяють продуктивному оволодінню
знаннями, уміннями й навичками – вироблення й визначення
власного сенсу наукових понять; інтерпретація власного розуміння наукових теорій, обмін поглядами; пошук наукової інформації;
вирішення актуальних наукових, професійних, соціальних проблем; залучення до різних видів автентичної діяльності; імітація
професійних, практичних ситуацій. Для забезпечення суб’єктної
позиції студентів у навчанні він знайомить або визначає спільно з
ними когнітивні стратегії виконання різних видів діяльності, що
дає їм змогу виробляти індивідуальний стиль мислення, власну
позицію.
Створення психологічно-комфортної атмосфери процесу навчання студентів
Викладач дотримується позитивної установки на кожного
студента; уважно ставиться до будь-якої думки, не заперечуючи
її; виявляє емпатію, розуміння внутрішнього стану особистості;
зосереджує увагу на її позитивних рисах, підтримує позитивне
самопочуття. Своїм прикладом він розвиває взаємини поваги й
довіри у студентській спільноті; привчає студентів до відкритості
й толерантності щодо думок інших; забезпечує незагрозливе,
позбавлене конкуренції середовище, усуває бар’єри для самостійної, вільної поведінки кожного; розвиває стосунки співробітництва, співтворчості.
Організація процесу навчання як співробітництва викладача
і студентів
Викладач організовує взаємодію на засадах партнерства й
співробітництва, що забезпечує умови для активності кожного –
як викладача, так і студентів, розвитку взаємозв’язків і стосунків, що зумовлені та спрямовані на досягнення цілей спільної
діяльності. Викладач організовує процес навчання як діалог, що
дає змогу скеровувати й уточнювати міркування студентів, спрямовувати їх на пошук особистісного сенсу наукових знань; застосовує різні види групової роботи, кооперованого навчання для
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колективного вирішення проблем, прийняття рішень; залучає
студентів до обміну думками, вияву й розвитку особистісної позиції під впливом ідей інших, пошуку власного розуміння; постійно
стверджує позицію “Ми”, наголошує на належності кожного до
єдиної команди; акцентує увагу студентів на таких цінностях,
як співпраця, взаємоповага, взаємопідтримка.
Забезпечення цілеспрямованості й цілісності навчального
процесу
Викладач скеровує студентів до виокремлення, усвідомлення мети, завдань навчально-пізнавальної діяльності; задіює усі
складові навчального процесу для стимулювання активності
студентів; визначає структуру процесу кожної діяльності, підтримує й регулює дії студентів на кожному етапі.
Підтримка саморегуляції студентами власної поведінки та
діяльності
Викладач привчає студентів до самостійної організації власних дій відповідно до визначеної мети, дотримання структури
власної діяльності, термінів виконання, проведення власного
вибору, прийняття самостійних рішень та їхньої аргументації.
Він надає їм змоги осмислювати й самостійно оцінювати процес
діяльності, зокрема кожен її етап, одержані результати та їхню
відповідність поставленій меті. Викладач підтримує ініціативу
студентів, їхні пропозиції, самоконтроль власної поведінки, а
також осмислене внесення ними певних змін в організацію процесу діяльності й власних дій тощо.
Налагодження зворотного зв’язку у процесі навчання, стимулювання студентів до рефлексії власного процесу пізнання (метапізнання), особистісних цінностей, ставлень
Шляхом налагодження зворотного зв’язку викладач регулює
навчальний процес, модифікує методи, види навчально-пізнавальної діяльності відповідно до досягнень студентів, їхніх потреб, інтересів. На кожному етапі процесу навчання викладач повідомляє студентам оцінні судження про їхні реальні досягнення,
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перспективи розвитку, стимулює їх до нових успіхів; скеровує
студентів до рефлексії власних пізнавальних дій та поведінки,
особистісного ставлення до наукових знань й процесу навчання,
особистих вражень від діяльності тощо.
Застосування різноманітних джерел навчальної інформації
(власного досвіду й наукових досліджень викладача, досвіду студентів, досліджень й досвіду науковців, автентичних текстів,
кейс-методу)
Оволодіння науковою інформацією з підручників і посібників
або з лекцій, під час яких викладач загалом застосовує типові джерела, обмежує змогу студентів здобувати різносторонню альтернативну інформацію, на підставі якої вони формують власні знання
й особисте бачення реальних явищ. Різноманітність наукових підходів, позицій та емпіричного досвіду забезпечує ґрунт для розвитку критичного мислення, розуміння, вироблення нестереотипних
особистісних поглядів. Тому викладач застосовує інформацію у відповідному контексті, тобто пов’язану з науковими відкриттями й
досягненнями учених, професійною діяльністю конкретних діячів,
досвідом фахівців, архівними матеріалами, реальними подіями,
досвідом реальних людей тощо.
Ролі викладача вищої школи в організації
навчання майбутніх фахівців як педагогічної взаємодії

У навчальному процесі взаємодія педагога і студентів, погодження їхньої активності набуває різні форми вияву, що зумовлює викладача виконувати різні ролі задля досягнення мети –
сприяння студентам в оволодінні знаннями й уміннями. Як організатор навчального процесу викладач виконує різні ролі, що визначаються рівнем співвідношення педагогічного керівництва й
активності студентів, мірою його втручання у навчальний процес
і зростання самостійності студентів. Вибір ролі зумовлений педагогічною ситуацією, конкретною освітньою метою, навчальним
129

Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців
у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити



змістом, рівнем мотиваційної і навчальної готовності студентів
до процесу. Доцільно виокремити три вагомі ролі викладача за
мірою педагогічного втручання у процес навчання студентів і
зростання самостійності студентів:
• організація процесу навчання як подання студентам наукової інформації у закінченій формі та організація процесу
осмисленого оволодіння науковими поняттями, теоріями
як системою різних взаємозв’язків, що визначають суть
цих понять (роль “наукового просвітителя”);
• організація оволодіння науковими знаннями, уміннями за
схемою цілеспрямованого поетапного керівництва процесом набуття досвіду, зростання самостійності, творчості
студентів (роль наставника);
• зниження міри втручання педагога у навчально-пізнавальну діяльність студентів, виконання функцій супроводу
студентів у процесі пізнання для підсилення їхньої активності й самостійності під час набуття власних знань, умінь,
а також пошуку істини (роль фасилітатора і посередника).
Як “науковий просвітитель” викладач організовує інформацію
у логічно пов’язані смислові блоки; шляхом вербальної взаємодії
спрямовує студентів до визначення внутрішніх взаємозв’язків
у кожному блоці, зв’язків між смисловими частинами, виокремлення головних і другорядних ознак, ідей для розуміння суті
явища; організовує процес поступового опрацювання студентами
наукової інформації шляхом вербального проговорення власного
розуміння у загальному діалозі, роботи у парах і малих групах
[1, с. 167–169].
Як “наставник” викладач організовує процес набуття студентами пізнавального й практичного досвіду, поступово усуваючи
власну допомогу й надаючи їм більшої самостійності відповідно до розвитку у них умінь саморегуляції поведінки [1, с. 175].
Викладач дотримується доцільних етапів організації процесу
навчання: визначення зі студентами когнітивної стратегії ви130
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конання дій; організації первинних спроб виконання процедур;
виконання студентами різноманітних завдань з використанням
опорних моделей, стратегій за цілеспрямованою підтримкою
викладача; самостійної організації, саморегулювання діяльності без підтримки викладача; рефлексії студентами власних дій,
індивідуального формулювання теоретичних положень.
Викладач застосовує “фасилітацію” для вдосконалення діяльності студентів, допомоги їм у її організації, досягненні успіхів. Він
застосовує різні методики для сприяння студентам у вирішенні
певних проблем. Це можуть бути такі фасилітації: формування
мети; пошуку предмета пізнання; вибору способів діяльності;
прийняття рішення тощо [7, с. 80; 8, с. 179, 220]. Як “фасилітатор”
викладач втручається лише в організацію процесу, створюючи
простір для самостійної діяльності студентів, визначення власних освітніх потреб, виконання навчально-пізнавальних завдань.
Як “посередник” викладач шляхом організації діалогу організовує взаємодію студентів з науковою інформацією, колективне
обговорення соціальних, професійних проблем, скеровує їх до
пошуку нових знань, усвідомлення сенсу наукових понять, положень. Викладач шляхом постановки логічно пов’язаних питань
спрямовує студентів до визначення суті поняття, проблеми; пошуку аргументів для підтвердження власного розуміння; пояснення причин відповідної аргументації; пошуку альтернативних
тлумачень; узагальнення думки, формулювання висновків тощо
[1, с. 163].
Висновки. Отже, у контексті сучасної філософії освіти, зокрема теорії конструктивізму як головної її складової, суть, мета,
функції діяльності викладача вищої школи суттєво змінюються
порівняно з традиційним підходом, за яким він загалом виконує
роль транслятора знань та експерта успішності студентів. Відповідно до сучасної освітньої парадигми, викладач відповідальний
за організацію навчального процесу, що ґрунтується на засадах
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співробітництва, забезпечує сприятливі умови для саморозвитку
кожного студента, його активності як суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності. У статті розглянуто концептуальні ідеї теорії конструктивізму як підґрунтя організації процесу навчання
майбутніх фахівців, окреслено дидактичні принципи організації
освітнього процесу, функції та ролі викладача вищої школи у
процесі педагогічної взаємодії зі студентами.
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ОСОБЛИВОСТІ ЯКІСНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ЕТАЛОНА
ЗНАНЬ І УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ВОЛОДИМИРА ФЕДИНА ДАРМОХВАЛ

В

ибір Україною курсу на входження до європейського
освітнього простору підвищує попит на фахівців, які
б сприяли налагодженню полі культурних зв’язків України з іншими державами, вивчали іноземні культурні надбання, впроваджували й розвивали їхній досвід на теренах рідної країни. Взаємини України з орієнтальними народами, історично зумовлені
географічними і політичними передумовами розвитку, сприяли
формуванню на території України інтересу до цих народів і поширення науки сходознавства. Про підготовку фахівців, які б
вивчали питання сходознавства, потрібно говорити в контексті
формування професійної компетентності.
Тепер суспільство потребує компетентного фахівця, здатного
до самовдосконалення, до вміння передбачити перспективність і
кінцевий результат виконання своїх професійних обов’язків, якому притаманне нове мислення, високий рівень самосвідомості,
культури. Саме професійна компетентність забезпечує високий
рівень успішної, ефективної, продуктивної й фахової діяльності
особистості.
Одним із найважливіших аспектів професійної компетентності є професійний розвиток особистості, її самореалізації та
свідоме планування кар’єри. У вітчизняній психології донедавна
поняття “кар’єра” майже не використовували. Частіше вживали
такі терміни, як професійний життєвий шлях, професійна діяльність, професійне самовизначення. Критеріями вдалої кар’єри
є задоволення життєвою ситуацією (суб’єктивний критерій) і
соціальний успіх (об’єктивний критерій). Тобто об’єктивний,
133

Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців
у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити



зовнішній бік кар’єри – послідовність займаних індивідом професійних позицій, а суб’єктивна, внутрішня сторона – це як людина
сприймає свою кар’єру, який образ її професійного життя, мета і
власна роль у ній. Найважливішою детермінантою професійного
шляху людини є її уявлення про свою особистість – так звана
професійна Я-концепція, яку кожна людина втілює у кар’єрні
рішення. Професійні вподобання і тип кар’єри – це спроба відповісти на питання: “Хто я?”. Причому дуже часто людина реалізує
свої кар’єрні орієнтації несвідомо.
Для будь-якої людини характерні певна особистісна концепція, таланти, спонуки, мотиви і цінності, якими вона не зможе
поступитися, обираючи кар’єру. Минулий життєвий досвід формує певну систему ціннісних орієнтацій, соціальних установок
стосовно кар’єри й роботи взагалі. Тому у професійному плані
суб’єкта діяльності розглядають та описують з погляду системи
його диспозицій, ціннісних орієнтацій, соціальних установок,
інтересів та подібних соціально обумовлених міркувань щодо діяльності. В американській соціальній психології відповідниками
цього поняття є “кар’єрні орієнтації” чи “якорі кар’єри”.
Кар’єрні орієнтації виникають у процесі соціалізації на основі
й унаслідок навчання в початкові роки розвитку кар’єри, вони
стійкі і можуть залишатися стабільними тривалий час.
Китайський політичний діяч, педагог, представник художнього виховання в Китаї Цай Юаньпей у своєму трактаті “Тези
про основний курс в галузі освіти” запропонував в основу освіти покласти моральне і художнє виховання, доповнюючи його
військовою освітою, ідею заміни релігії мистецтвом [21, с. 43].
Головним завданням школи вважав розвиток творчих сил учнів
шляхом організації їхньої художньо-творчої діяльності, яку він
розглядав як спосіб пізнання.
А от американка китайського походження Емі Чуа зазначала,
що для того, щоб виростити з дітей лідерів, потрібно з раннього
дитинства змушувати їх багато працювати і прищеплювати сліпе
підкорення батькам. У своєму творі “Військовий гімн матері134
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тигриці” вона розкритикувала західний підхід до виховання дітей, у якому основним є повага до індивідуальності дитини.
Сутність методики Шинічі Сузукі полягала в тому, що в його
школі давалися учням тільки такі оцінки, як “добре” або “ти молодець, але можеш домогтися більшого”.
Ібн Сіна вважав, що учні лише тоді поважатимуть один одного і допомагатимуть у засвоєнні наук одні одним, коли їх
навчання буде спільним. Якщо дитина вчиться наодинці, це
робить її нещасною.
Мірза Мальком-хан був противником схоластичної системи освіти і розробляв зміст освіти нової системи, розширюючи
коло навчальних дисциплін, які передбачали викладання нових
світських предметів [1, с. 138]. Уважав головним завданням навчання – розвиток розумових здібностей у дітей. Важливе місце
в педагогічних ідеях Мальком-хана посідає інтернаціональне та
патріотичне виховання.
З психологічної позиції поняття “компетентність” порівнюють з поняттям компетенції, яку розуміють як здатність виконувати будь-яке завдання [1, с. 142]. З огляду соціології під
компетентністю розуміють фундаментальні знання особистості,
уміння організації поведінки, діяльності, що переважають у соціальному середовищі [5, с. 117]. У педагогічних дослідженнях
виокремлюють різні аспекти до розуміння проблеми формування
професійної компетентності. У галузі лінгвістики компетентність
розуміють як володіння теоретичними знаннями мови, уміннями
організовувати мовлення у процесі спілкування із суб’єктами
[5, с. 162].
З точки зору педагогічної науки компетентність особистості –
це насамперед індивідуально-особистісні риси фахівця, його
психічний стан, що дає змогу йому самостійно й ефективно вирішувати професійні завдання й проблеми, що виникають під
час діяльності. Оскільки професійна компетентність є інтегративним, системним особистісним новоутворенням, то розвиток
її поєднується із взаємодією особистісних, професійно-інтелек135
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туальних та морально-соціальних знань та умінь [18, с. 7]. Професійна компетентність пов’язана не лише з набуттям фахівцем
якостей, що забезпечують оптимальну організацію професійної
діяльності, а й з розвитком такого рівня готовності, який дає
змогу продуктивно діяти у різних ситуаціях. І тому професійну
компетентність характеризують з огляду психологічної структури, яка охоплює професійну готовність, здатність і спрямованість,
що визначають напрями і шукають оптимальні шляхи формування професійної компетентності. Оскільки формування професійної компетентності спрямоване на забезпечення ефективної
професійної діяльності, то аналіз професійної компетентності
відбувається відповідно до організаційно-процесуальної характеристики професійної компетентності. Від того, наскільки позитивно проходитимуть етапи професійної діяльності, залежить
реалізація складових професійної компетентності, а це впливатиме на формування професійної компетентності у майбутніх
фахівців-сходознавців.
Мета статті – аналіз професійної компетентності як інтегративного, особистісного новоутворення, що охоплює теоретичні
знання, практичні уміння й навички, особистісні якості, що є
важливими для професійної і соціальної діяльності. Саме професійна компетентність забезпечує готовність фахівця до виконання специфічної діяльності і високого рівня самоорганізації.
Це новоутворення не корелюється вузькопрофесійними межами,
а означає постійне осмислення особистістю та вирішення розмаїття проблем, пов’язаних не тільки з його фахом, а й з різними
сферами суспільного буття.
Орієнтація України на розвиток громадянського суспільства
зумовлює потребу в налагодженні й зміцненні соціально-політичних, економічних і культурних відносин. Унаслідок цього виникає
необхідність у підготовці фахівців, які б сприяли налагодженню
полікультурних зв’язків України з іншими державами.
Глобалізаційні тенденції сприяють розумінню комунікації
між різними культурними системами як суттєвого елементу кар136
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тини сучасного світу. Пов’язані з явищем глобалізації, процеси передбачають регулярні взаємодії у різних сферах між представниками різних культур. Міжкультурні контакти стають частішими,
більш тривалими і тому формування полікультурної компетенції
в контексті формування професійної компетентності сприяє виробленню практичних навичок спілкування з представниками
інших культур, що надає змогу мінімізувати можливість неправильного висловлення власних думок і сприяє налагодженню
співробітництва та взаєморозуміння між представниками різних
народів. Важливість підготовки фахівців у галузі сходознавства
зумовлена довготривалим розвитком взаємин України з орієнтальними народами, спричинених географічними й політичними
передумовами, які спонукали появу наукового інтересу до країн
Сходу.
Основні компетенції фахівців-сходознавців

Розвиток міжнародних зв’язків України, потреба національного і духовного відродження держави, сприяння її економічному, політичному та духовному розвитку, забезпечення Україні
гідного місця у світовому глобальному просторі, а також наукові
дослідження у зазначеному напрямі зумовлюють формування
професійної компетентності у фахівців-сходознавців.
У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців-сходознавців, які б сприяли налагодженню полі культурних зв’язків
України з іншими державами, зокрема східними, вивчали іноземні культурні надбання, впроваджували й розвивали іноземний
досвід на теренах рідної країни.
Сходознавство виокремилося як наука, що комплексно охоплює такі галузі дослідження, як мову, літературу, історію, економіку, країнознавство і т.д. Науковці вважають, що визначальними сходознавчими сферами є філологія та країнознавство [19,
с. 77]. З огляду на це, розвиток сходознавства потребує підготовку
сходознавчих кадрів високого філологічного рівня. Цей рівень,
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як зазначає Н. В. Пигулевська, повинен був забезпечуватися не
лише ґрунтовними знаннями з мови, а й з літератури, культури
та історії Сходу. І. А. Орбелі підтримував думку Пигулевської, зазначаючи, що філологічна освіта є фундаментом для сходознавців
усіх спеціальностей, оскільки через мову пізнаються усі аспекти
нашого життя.
Відповідно до властивостей, що забезпечують ефективну організацію професійної діяльності, фахівцю-сходознавцю потрібно
володіти мовною компетенцією (лексикою, граматикою іноземної мови), практичними знаннями (правилами для орієнтації у
східній країні), усною та писемною комунікацією, інформаційною
грамотністю. Крім того, фахівцю варто охоплювати естетичний
компонент знань (розрізняти стилі життя), історичний компонент – ознайомлюватися з різними оцінками минулого обох країн
(історія, культура, традиції), вміння проводити життєдіяльність
у багатокультурному суспільстві – контролювати виявом толерантного й гуманного ставлення до носіїв інших культур, ідеологій. Крім вищезазначених компетенцій, фахівцю-сходознавцю
для подальшого вдосконалення потрібно володіти здатністю аналізувати й синтезувати отриману інформацію; рефлективними
вміннями – зазнавати особистісних змін унаслідок налагодження
міжкультурного спілкування, оцінювати професійні здобутки,
проявляти індивідуальний стиль під час навчальної та професійної діяльності, емоційно-вольову стійкість і цілеспрямованість у
процесі професійної діяльності.
Відповідно до структури діяльності, набуття фахівцем-сходознавцем професійної компетентності відбувається у єдності
різних видів діяльності: пізнавальної, перетворювальної, ціннісно-орієнтаційної та комунікативної. В процесі пізнавальної
діяльності фахівець-сходознавець активізує свої когнітивні здібності, які сприяють пізнанню й розумінню інших народів, їх мов,
культур, традицій, а також самопізнанню. Перетворювальна діяльність розвиває креатині вміння щодо подальшої діяльності,
а також спрямовує фахівця-сходознавця на самовдосконалення
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як професійних, так й особистісних компетенцій. Ціннісно-орієнтаційна діяльність формує позитивне ставлення до подальшої діяльності, надає відповідного емоційного задоволення від
навчальної, а згодом і професійної діяльності. Комунікативна
діяльність дає змогу фахівцю застосовувати набуті теоретичні
знання, проявляти свої практичні вміння у налагодженні міжособистісної взаємодії як з носіями власної культури, так і східної.
Відповідно до психологічної характеристики, систему професійної компетентності творять професійна готовність, здатність
і спрямованість фахівця-сходознавця як наслідок ефективного
формування двох попередніх компонентів психологічної структури професійної компетентності.
Як зазначають науковці, готовність до професійної діяльності визначають, насамперед, рівнем розвитку професійної мотивації. Залежно від співвідношення фізіологічних, соціальних та
інтелектуальних потреб особистості, виокремлюють такі види
мотивації, які найчастіше стимулюють студентів обрати ту чи
іншу професійну діяльність [8, с. 141–142]: ситуативну, адекватну, конформістську, компенсаторну. Ситуативна мотивація
загалом зумовлена орієнтацією майбутнього фахівця на мотиви
зовнішнього досягнення: престиж професії, соціальний статус.
Орієнтація на зовнішній ефект і результат професійної діяльності
сходознавства є прогностично несприятливою, оскільки може
бути пов’язана з розчаруванням у вибраній діяльності, а також
може зумовлювати формальне ставлення майбутніх фахівців до
навчального процесу, виконання своїх обов’язків. Адекватна мотивація передбачає органічне поєднання зовнішніх та внутрішніх мотивів, високий рівень мотивації досягнення поставленої
мети, органічне співіснування потреб “для себе і для інших”. Така
мотивація передбачає для майбутніх фахівців-сходознавців усвідомлення значиннєвості знань як для окремого представника
суспільства, так і для загалу. Конформістську мотивацію простежуємо у майбутніх сходознавців, які під впливом референтної
групи, норми якої вони сприймають як найважливіший регулятор
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поведінки, обирають цю професію й оволодівають компетентністю без власних уподобань та інтересів. Це означає, що студенти не
здатні проявити власну позицію, тим самим зважаючи на думку
більшості колективу, в якому навчаються. Компенсаторна мотивація означає прагнення студентів подолати власні негативні
риси шляхом оволодіння професією. Такі студенти доводять собі,
оточенню, що вони здатні оволодіти спеціальністю і здобути в
майбутньому престижний фах.
Значну увагу варто приділяти формуванню внутрішньої
мотивації. Внутрішня мотивація професійної діяльності розвивається за умови появи у студентів позитивного ставлення
до процесу навчання й усвідомлення особистісного сенсу цього
процесу, знань, якими вони оволодівають, а також майбутньої
професійної діяльності. Внутрішня мотивація сприяє одержанню
задоволення від процесу діяльності, викликає інтерес, радісне
збудження, підвищує самоповагу особистості.
Крім мотивації, успішність та професійна здатність виконання діяльності студентів залежить від їх здібностей – індивідуально-психологічних особливостей, які не зводять до знань, умінь та
навичок, а зумовлюють легкість та швидкість навчання новими
способами [16, с. 77]. За критерієм основного виду діяльності у
фахівців загалом й у сходознавців зокрема виділяємо лінгвістичні здібності. Розрізняють також загальні і спеціальні здібності,
перші з яких пов’язані з умовами провідних форм людської діяльності, а інші – з окремими видами діяльності. Наприклад,
спеціальними здібностями, якими потрібно володіти філологусходознавцю, є: наявність міцної методичної основи, широкого
пізнання у сфері наук; розуміння вітчизняного і зарубіжного
історико-літературного процесу; ґрунтовне володіння теорією
східної літератури; знання східних мов та історії східних країн;
висока культура усного мовлення і навичок виразного читання.
Процес формування здібностей проходить на основі задатків – уроджених анатомо-фізіологічних особливостей організму,
головно, центральної нервової системи. Навіть за наявності най140
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кращих задатків для розвитку мовних здібностей потрібно створити спеціальні умови. Як зазначають психологи Л. Виготський,
Б. Теплов, О. Лук, Н. Лейтес, В. Моляко, здібності розвиваються
на основі задатків під час діяльності людини [21, с. 20]. Здібність
існує тільки в розвитку, який відбувається в процесі тієї чи іншої
практичної або теоретичної діяльності.
На підставі аналізу професійної компетентності за різними
характеристиками ми виділили такі її компоненти: інформаційно-ціннісний, емоційно-мотиваційний й дієво-практичний. Кожен з них утворюється внаслідок поєднання аспектів із змістових, процесуальних і психологічних характеристик професійної
компетентності. Інформаційно-ціннісний компонент передбачає оволодіння соціокультурними компетенціями, професійною
спрямованістю і пізнавальною діяльністю як виявом оптимального шляху до формування професійної компетентності. Емоційно-мотиваційний аспект убачає прояв власної позиції студента
та формування його емоційно-вольової стійкості, ціннісного
ставлення й дослідження мотивації до навчальної діяльності.
А от дієво-практичний компонент професійної компетентності
передбачає єдність наполегливості, цілеспрямованості як індивідуально-особистісних компетенцій з професійними уміннями,
навичками, професійною здатністю фахівця до виконання діяльності.
У процесі засвоєння будь-якої спеціальності важливу роль
відіграє спілкування, особливо під час вивчення східних мов.
Комунікативні компетенції забезпечують створення позитивної
комунікативної атмосфери у стосунках викладач–студент, студент–студент і створюють основу для формування професійної
компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців. Під час комунікації у студентів розвиваються лінгвістичні, соціокультурні й
індивідуально-особистісні компетенції. Розвиток лінгвістичної
компетенції передбачає оволодіння [5, с. 23]:
• лексичною компетенцією − знання лексики і здатність
використовувати словниковий запас у мовленні;
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• фонетичною – відповідні знання й навички перцепції та
продукції фонем, алофонів, фонетики речення, фонетичної
репродукції;
• граматичною – здатність використовувати граматичні
ресурси мови. Граматика допомагає зрозуміти логіку мислення та оформлення думки іноземною мовою;
• семантичною – здатність усвідомлювати і контролювати
організацію змісту;
• орфографічною – відповідні знання й навички перцепції і
продукції символів;
• орфоепічною – знання правил написання, вміння користуватися словником, знання знаків пунктуації.
З набуттям лінгвістичної, студенти оволодівають соціокультурною компетенцією, якій притаманне смислове культурне
навантаження тієї країни, мову якої вони вивчають. Крім того,
студенти шукають індивідуальний стиль у навчанні, формують
такі риси, як вимогливість, цілеспрямованість, наполегливість.
У процесі підготовки фахівця-сходознавця студенти набувають професійну компетентність за умови розвитку різних компетенцій у єдності і системі як складових цього інтегрованого
утворення. У процесі оволодіння професійними знаннями й уміннями майбутні сходознавці визначають особистісне ставлення
до соціальних, культурних надбань Сходу, розвивають власне
розуміння цінностей східного народу, прав його представників.
Розвиток професійних й соціокультурних компетенцій неможливий без вироблення майбутніми фахівцями особистісної позиції щодо цінностей східних народів, ставлення до майбутньої
професійної діяльності [1, с. 7]. Оволодіння цими компетенціями
потребує вияву студентом власної активності, що сприяє розвитку таких індивідуально-особистісних рис, як цілеспрямованість,
наполегливість у досягненні завдань, емоційно-вольова стійкість, вироблення індивідуального стилю різних видів діяльності,
пов’язаних з майбутньою професією. Варто зазначити, що професійний розвиток формування фахівця-сходознавця є невід’ємною
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частиною особистісного розвитку майбутнього фахівця, в основі
якого лежить принцип саморозвитку, що детермінує здатність
особистості перетворювати власну життєдіяльність на предмет
практичного перетворення і таку, що приводить до вищої форми
творчої самореалізації на основі здатності до самокерування.
Для підготовки висококваліфікованого фахівця-сходознавця
не менш важливою є формування соціолінгвістичної компетенції,
яка, крім володіння знаннями лінгвістичної, передбачає володіння знаннями соціокультурних умов і вміннями користуватися
мовою (правила ввічливості, знання норм етикету, які регулюють
стосунки між статями, соціальними групами). Соціокультурні
аспекти допоможуть студентам оволодіти особливостями привітань, звертань, уживання ввічливих слів та фраз для висловлювання прохань, вибачень, подяк, зважаючи на всі аспекти норм
поведінки та правил етикету східних країн. До складу соціокультурної компетенції належать лінгвокраїнознавча компетенція та
інтеркультурні знання й уміння як здатність поєднувати рідну й
іноземну культури, ідентифікувати і вживати різноманітні засоби
спілкування з представниками східних культур, здатність бути
посередником між двома культурами й ефективно вирішувати
інтеркультурні питання. Тому оволодіння мовними символами,
літературними образами дає змогу коректно використовувати
іншомовну й рідну професійну термінологію, соціальну лексику
під час комунікації з іноземцями; коректно продукувати термінологічно насичене мовлення в умовах професійного спілкування.
Ми підтримуємо думку деяких дослідників щодо визначення в структурі професійної компетентності стратегічної компетенції. Така компетенція забезпечує самостійне виконання і
самоконтроль студентами навчальних завдань, підтримує їхню
увагу в процесі навчальної діяльності, активізує використання
студентами набутого досвіду для подальшого отримання знань;
розвиває уміння працювати в парах (групах), налагоджує міжособистісну взаємодію у контексті студент–студент, студент–викладач.
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Динаміка, стратегія професійного зросту, мотиваційні й діяльнісні зміни у підготовці фахівців-сходознавців характеризуються методичною компетенцією, яка об’єднує готовність і прагнення займатися подальшою сходознавчою діяльністю; знання
про закономірності навчання конкретної дисципліни: загальні
психолого-педагогічні знання, дидактичні знання, специфічні
методичні знання; практичні вміння: проектувальні, організаційні, адаптаційні, мотиваційні, дослідницькі, професійно-комунікативні. Ця компетенція спрямовує студентів на необхідність
приділяти увагу свідомому, професійно-орієнтованому оволодінню знаннями.
У контексті Болонської декларації формується сучасний
системний погляд на професійну компетентність фахівця, що
охоплює різносторонні аспекти професійної діяльності. У складі
професійної компетентності виокремлюють [7, с. 194]:
• інструментальні компетенції, що охоплюють: когнітивні
здібності (здатність до сприйняття, розуміння, аналізу,
синтезу і т.д.); методологічні (здатність розуміти соціальне
середовище й активно адаптуватися до нього, вибудовувати навчально-пізнавальні стратегії); професійні: професійно-інформаційні здібності (моніторингова культура) і професійно-технічні знання, уміння, навички; комунікативні:
лінгвокульторологічні, риторичні, лінгвістичні уміння;
• міжособистісні компетенції, що охоплюють: рефлексивні
здібності: (самопізнання, оцінка професійного розвитку,
самокритика); соціальні уміння й навички, пов’язані з процесами соціальної взаємодії і співробітництва; уміння міжособистісного спілкування, роботи в групах, виконання
соціальних та етичних обов’язків;
• системні компетенції: здатність до автономної праці, самостійної розробки проектів і керівництва ними, досягнення
успіху, відповідальність за генерування нових ідей.
У контексті підготовки висококваліфікованих фахівців-сходознавців важливу увагу потрібно приділяти процесу взаємодії двох
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або більше партнерів у межах різних лінгвокультур. Цей процес
ускладнюється фізіологічними, мовними, поведінковими, психологічними та культурологічними перешкодами, зумовленими
відмінностями менталітету і національних характерів; розбіжністю в мовних картинах світу; діями культурних стереотипів;
відмінностями в ціннісних орієнтаціях; розбіжністю культурно-мовних норм; розбіжностями в комунікативних стратегіях;
специфічними формами і засобами невербальної комунікації,
яку використовують у різних культурах [11, с. 5].
Для підготовки майбутніх фахівців-сходознавців потрібно
сформувати у них певний когнітивний багаж, що створив би відчуття культурної спільності з носіями мови і надав спілкуванню
особливої повноти та багатомірності. Для організації навчального процесу підготовки фахівців-сходознавців в Україні студентів
потрібно ознайомити з особливостями народів Сходу, знайти
спільні риси для обох цивілізацій з метою уникнення конфлікту
двох культур на рівні індивідуальної свідомості й налагодження
міжкультурного діалогу.
Уважаємо, що вивчення національного характеру неможливе,
адже, вивчаючи окремих індивідів, ми не можемо уявити націю
загалом. Окрема особистість не розкриває в повному обсязі національний характер. Індивідуальна психологія лише допомагає
розкрити і пізнати психологію народів [13, с. 6]. Важка фізична
праця, умови якої не змінювалися століттями, низький розвиток продуктивних сил привчили арабів спокійно переносити
труднощі, виховали в них непримхливість, поміркованість, високу адаптованість до зовнішніх умов, терплячість. А багатство
землі України сприяло розвитку в її жителів закоханості в природу, ліризму, спогляданню і спокою. Отож українцям притаманна
така риса, як відсутність активності, бо плодюча земля обдаровує
людину без особливих на те потуг. Представників народів Середнього Сходу також не можна назвати працьовитими. Історичну
вироблену готовність до важкої праці ніяк не можна змішувати
з працьовитістю. Араби не вирізняються дисциплінованістю в
роботі.
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Історичне минуле впливало на войовничість українського
народу, оскільки ця багата країна завжди потребувала захисту
від численних завойовників. Таким способом витворився “авантюрно-козацький” тип характеру. А от представники народів
Сходу проявляли власну активність і демонстрували завоювання
території Європи.
Українці, на загал, є доволі-таки віруючим народом. Про це
свідчать біографії багатьох святих, які віддавали своє життя за
віру. На сучасному етапі деякі науковці простежують закономірність, що “для багатьох українців релігійність є сентиментальною, а релігійна практика – це радше зберігання різдвяних та
великодніх звичаїв і недільна звичка ходити до церкви для забезпечення себе на випадок смерті, а часом лише, щоб зустрітися
зі знайомими”.
У народів Сходу релігійні традиції також формувались протягом століть і на сучасному етапі є доволі-таки непорушними. Тому студентів, які знайомляться з культурою, традиціями
країни, мову якої вони вивчають, варто попередити, що потрібно толерантно ставитися і не коментувати фактів доцільності
п’ятиразової молитви, посту чи мусульманського жіночого одягу.
Крім того, студентів варто залучати до активної участі в моделюванні життєвих ситуацій у контексті навчального процесу,
а також варто активізувати до участі в поза аудиторних формах
навчання. Завдяки музейним екскурсіям студентам надається
можливість ознайомитися детальніше зі Сходом, долучитися
до наукових досліджень у галузі сходознавства, пропагувати в
Україні реальну інформацію про “екзотичні” культуру, традиції,
мови тих народів.
Актуальність налагодження міжкультурного діалогу України
з країнами Сходу зазнає подальшого розвитку. Під час приїзду
2002 р. до Харкова посла Індонезії зацікавленість індонезійської
делегації викликала інформація про аспекти культурологічної
спільності між нашими країнами. Сьогоднішні студенти-екскурсоводи, а завтра кваліфіковані фахівці-сходознавці повідомили,
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що заслужений діяч мистецтв України М. Г. Манізер, відомий створенням пам’ятника Т. Г. Шевченку у Харкові, був автором монумента в Джакарті. Проект Манізера відтворював ідею боротьби
індонезійського народу зі спробами реставрувати на архіпелазі
колоніальні порядки. Згідно із задумом митця у столиці Індонезії
встановлено фігуру селянина з гвинтівкою на плечі, що пильно
дивиться удалечінь. Поруч зведено скульптуру молодої жінки
в національному одязі, яка дає воїну їжу. Напис на постаменті
відтворює слова президента Сукарно: “Тільки той народ, який
шанує своїх героїв, може стати великим”. Отже, сьогоднішні студенти демонструють доволі-таки непоганий рівень володіння
історичними та культурними знаннями країн Сходу, вміннями
проводити порівняльний аналіз цінностей та культурних особливостей народів.
Ознайомлюючи студентів з естетикою народів Сходу,
пам’ятниками матеріальної та духовної культури Японії, Китаю,
Ірану, Туреччини, арабських країн, викладачі, отже, демонструють репродукції іранських мініатюр, предмети ужиткового мистецтва, фотографії та макети архітектурних споруд, різні типи
каліграфічного письма, відеофільми та слайди. Зміст літературних творів допомагає пізнати те, що саме зображували майстри
живописних шкіл Ірану, Азербайджану, Афганістану, Середньої
Азії. Досліджуючи збірки перської поезії, студенти додатково
знайомляться з символікою живописних зображень літературних героїв, образною будовою малюнка. Викликає зацікавлення
молоді те, що зображення казкового саду пов’язується з земним
утіленням раю, садівник нагадує про долю; два птахи на вершині
дерева життя втілюють ідеї шлюбних стосунків, прикушений
палець героїв указує на їх подив.
Організаційні аспекти навчального процесу

Для підготовки висококваліфікованого фахівця на долю викладачів вищих навчальних закладів випадає важлива місія: так
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організувати навчальний процес, щоб студенти з упевненістю
могли сказати, що вони є фахівцями своєї справи. Опитування
студентів свідчать, що фах їм подобається, але низький рівень
знань, зумовлений різними чинниками, знижує їх упевненість у
своїй кваліфікації. Створення сприятливого начального середовища для студентів – запорука професійного успіху. Від моменту
вступу у вищий навчальний заклад потрібно зробити все, щоб
теперішні студенти стали в майбутньому фахівцями своєї справи.
Особливу увагу варто звернути викладачам на процес адаптації
студентів до вибраної професії. Як свідчить опитування, у студентів, у яких викладають кваліфіковані знавці, або, як їх ще називають, “фанати” своєї справи, ставлення до вибраної професії
з часу вступу й дотепер (залежно від курсу) покращилося: вони
проявили більший інтерес та цікавість. Тим студентам, яким пощастило менше, першочергове захоплення чимось екзотичним
швидко пройшло, оскільки згодом воно не отримало ніякого наукового підсилення розуміння значущості і важливості обраної
спеціальності.
Низький рівень розвитку мовлення на рідній мові визначає
низький рівень розвитку володіння на іноземній. Проте високий рівень розвитку мовлення на рідній мові зовсім не означає
високий рівень володіння іноземною мовою. Це залежить від
мотивації навчання, готовності, умов навчання.
У двох мовах і мовній свідомості носія мови є [25, с. 125]:
1. Явища, які є тотожними (схожий за сутністю і зовнішніми
ознаками).
2. Явища, характерні для обох мов і мовних свідомостей
носіїв мов, але нетотожні з точки зору способів і засобів
мовного вираження.
3. Явища, властиві одній мові, проте немає в іншій.
Рецептивний (сприймаючий) білінгвізм існує тоді, коли людина задовольняється приблизним розумінням іноземної мови.
Репродуктивний (відтворювальний) білінгвізм дає можливість
білінгву не тільки сприймати (переказувати) тексти іноземної
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мови, а й відтворювати прочитане та почуте. Продуктивний (породжуючий) білінгвізм дає змогу білінгву не тільки розуміти і
продукувати іноземні тексти, а й породжувати їх. Іншими словами, за продуктивного білінгвізму людина може більш-менш
вільно розмовляти та писати та породжувати самостійні творчі
повідомлення іноземною мовою.
Якщо оволодівати іноземною мовою поза середовищем носіїв
мови, білінгвізм розглядають як процес засвоєння одного коду
на основі першочергового коду рідної мови.
Координативний білінгвізм – у свідомості носія є дві понятійні системи, кожна з яких пов’язана з однією мовою.
Перехід до координативного білінгвізму означає те, що людина починає думати на іншій мові, а не просто її перекладає.
Під час перекладу виникає буквалізм – результат створення
фальшивих знакових зв’язків на основі звукової чи графічної
подібності.
Наприклад, şoförr (тур.) – водій (шофер – рос.); şurup (тур.) –
сироп (укр.); Avrupa (тур.) – Європа (укр.); Belçika (тур.) – Бельгія
(укр.); aroma (тур.) – аромат (укр.).
Наприклад, є фонові слова, слова з культурним компонентом, що охоплюють мовну лексику, тобто слова, які неможливо
семантизувати за допомогою простого перекладу.
У мовній культурі Сходу до мовної лексики належать:
• назви предметів і явищ традиційного побуту: хустка у
монашок − макрае;
• слова, пов’язані з релігійним життям: ритуальне омивання перед молитвою; ритуальне ходіння навколо Кааби;
муезин – духовна особа, яка скликає вірних на молитву;
Кааба – будівля в центрі двору Мекканської мечеті альМасджід аль-Харам, головна святиня ісламу, куди звертали
свої молитви мусульмани; джихад – боротьба за віру;
• знаки-символи: в арабів, персів кипарис означає тонкий
дівочий стан; у Японії папороть означає побажання успіхів,
бамбук – силу та стійкість;
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• історизми: азаді – одне з відомих арабських племен; муфтаа – літературний склад у старій арабо-перській поетиці;
джахілія (неуцтво) – період історії мусульман названий
так, бо їм ще не був посланий Коран; Джагон Багвон – богатир, герой відомого героїчного епосу “Шах-наме”, який
прославився на весь світ.
Кодування – переклад будь-якої інформації, вираженої засобами природної мови в послідовність окремих символів за певними правилами. Наприклад, в турецькій мові є нанизування
суфіксів (аглютинативна мова), яке виражається через допоміжні
слова: arkadaşlarımla – означає “з моїми друзями”, де arkadaş –
друг, larr – множина, ım – мій, la – з.
Інтерферація – процес уподібнення нового матеріалу (по його
звучанню, структурі) до мовних явищ рідної мови. А загалом
(мовно і культурологічно) це і процес інтеграції, тобто зберігання свого власного (мови, культури, традицій), і засвоєння
чужого, тобто трактування того самого, але по-іншому, залежно
від менталітету. Наприклад, для Європи чорний колір – траур,
а для Японії та Індії – білий траурний. В уяві північних народів
пекло – це там, де холодно, бо вони не знають поняття теплого.
Ми уявляємо смерть – стару бабусю з косою, а мексиканці – як
веселий скелет, що усміхається (експресивний народ, веселощі і
карнавали). В іспанській мові знаки “оклику” і знаки “питання”
ставляться як вкінці, так і на початку речення, щоб мовець знав,
з якою інтонацією потрібно говорити. В Туреччині є талісман
“голубі очі”, який захищає від поганих очей. Тому для турків очі,
які несуть нещастя, можуть зурочити – це сині, а в Європі – чорні.
Як показали спостереження, інтерференція частіше проявляється за подібності явищ рідної та іноземної мов, ніж за їх повної
відмінності, до того ж далеко не всі помилки можуть отримати
пояснення через інтерференцію навичок, оскільки рідна мова
втручається в оволодіння іноземною мовою з різних причин, до
яких належать:
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• деякі обмеження на вживання мовних явищ розрізняють
у порівняльних мовах, вони проявляються тільки за визначених умов;
• ті, хто навчаються, можуть звертатися до рідної мови за
ресурсами, які вони навмисно переймають в умовах комунікативних труднощів унаслідок недостатнього запасу
ресурсів іноземної мови.
Важливо розвивати мовну поведінку – тобто розвивати уміння преключатися на нову мовну систему. Рідною мовою людина
оволодіває “знизу вгору” – теорія над практикою домінує. Процес
засвоєння має відбуватися знизу вгору і навпаки. Наприклад,
перси, араби – народи, які читають, пишуть справа на ліво. Уявіть
собі, як вони потрактують рекламу на білборді.
Був хворий випив таблетку здоровий (для європейців тут
все гаразд). А як бути арабам чи персам?
Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації,
що відображає духовний світ людини, соціальної общини, епохи,
містить такі елементи ментальності, як: емоційний, вербальний,
поведінковий. Наприклад, національна ментальність українців
проявляється у:
ставленні до землі як до батьківщини-матері;
толерантності до інших культур, релігій;
домінуванні чуттєвості над раціональним;
орієнтації на горизонтальне нівелювання;
прояві емпатії, аскетизм побуту.
А от національна ментальність турків полягає у відкритті,
ввічливості; у нестримності в емоціях; у бажанні розповідати
про своє життя.
По-різному українці та араби відчувають час та почуття
обов’язку. Якщо для українця запізнитися, – це не дуже добре,
то не варто очікувати, що араб прийде на зустріч раніше, ніж
за п’ятнадцять хвилин після її початку. Є навіть така приказка:
“Зустрінемось о шостій, я почекаю до сьомої, але якщо о восьмій
ти не прийдеш, то о дев’ятій я піду додому”. Це пояснюють тим,
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що українці, проживаючи на визначеній території та займаючись
обробкою землі, вели розмірений спосіб життя, вміли планувати.
А от араби, ведучи кочовий і динамічний спосіб життя, не вміють
планувати. Час – це ніщо, кажуть араби, головне, – процес.
Для навчання іноземної мови потрібно використовувати порівняльний аналіз систем рідної та іноземної мов для виявлення
фактів збігів та розбіжностей.
Фоносемантика – досліджує, як слово сприйматиметься
людьми (носіями мови), тими, хто вивчає її на підсвідомому рівні, оскільки звукова форма слова суттєво впливає на сенс [2].
Імена відображають сутність предметів, а звучання містить
закодовану інформацію про властивості. Можна визначити якісні характеристики слова. У турецькій мові p, b – взривні звуки;
f, v – губно-зубні; n, t, s, d, z – зубні; h – гортанні.
Наприклад, у турецькій мові слово iyii – фонетично – це буде
(ії) – означає “добрий”; harika (харіка) – чудовий; kaçakçılıkk –
контрабанда (качакчилик); iftira – наклеп (іфтіра); mahşer – присуд (махшер); şanss – щастя (шанс).
Побудова асоціацій:
асоціації за суміжністю: пари слів, які не мають спільних
ознак у своєму змісті (бабуся – млинці);
асоціації за подібністю парадигматичного характеру: бабуся–дідусь – належать до парадигми “старий”;
асоціація людини – залежить від особистого досвіду людини, що збігається з досвідом тієї культури, до якої вона
належить (kelebekk – “метелик”, колыбельная, колискова).
Кожен народ має свою специфіку бачення світу через систему
рідної мови. Культура народу залежить від його мови, ставлення
до світу зумовлюється певними граматичними формами. Американський мовознавець Бенджамін Лі Уорф зазначає, що ми
виділяємо у світі явищ певні категорії не тому, що вони дійсно
існують, а навпаки, світ постає перед нами як калейдоскопічний
потік вражень, організований нашою свідомістю – через мовну
систему.
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Наприклад, у народів Сходу чітко визначено позицію жінки.
Зокрема, у турків немає розрізнення роду (eş güzel kardeş). А от
в японській мові немає граматичної конструкції “я хочу”, вони
кажуть: “я не хочу, щоб те, що я роблю, було комусь неприємно”.
Мовлення – вербалізація невербальної мисленнєвої картини,
воно ґрунтується не лише на асоціаціях як на невимушеному
зв’язуванні слів, а й на аперцепції – на залежності сприймання від
попереднього досвіду людини. Наприклад, для вивчення перської
мови допоможе знання турецької: нар (тур.) – анар – гранат (перська); шехір (тур.) – шахр – місто (перська); пейнір (тур.) – панір –
сир (перська); хава (тур.) – хава – повітря (перська); пенджере
(тур.) – панджере – вікно (перська).
Отже, в основі світосприйняття і світорозуміння кожного
народу лежить своя система предметних значень, когнітивних
схем. Тому свідомість людини завжди етнічно обумовлена. Носій
певної культури уточнює і змінює значення першочергово інтерпретуючої інформації, культурне значення, наново формулює
розуміння світу, характерне для культури, в якій пройшов процес
соціалізації.
Як відомо, з двох напівзабутих “порцій” інформації легше
довчається і довше тримається в пам’яті та, яка була вивчена
раніше. Оптимальна послідовність етапів засвоєння лексичних
одиниць відтворює логіку навчання: після фіксації навчального
матеріалу має йти його імітування, згодом комбінування, систематизація, активізація і періодичне повторення після періоду
навчання [23, с. 6].
Оскільки першим кроком вивчення лексики є її фіксація, тобто механічне заучування, потрібно цей процес зробити логічним
і творчим. Це сприяло б мисленнєвому засвоєнню лексики, що
своєю чергою зберігалося в пам’яті довший час. На практиці ми
використовуємо асоціативний метод навчання, який полягає у
побудові асоціативних зв’язків, як-от, наприклад, між словами
іноземної мови та рідної. Наприклад, турецьке слово “durak” –
означає “зупинка”, а звучання його турецькою в українській мові –
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“дурень”; або, наприклад, співзвучні слова “maymum” [маймум] –
мавпа й українське слово “мавпа”. Отже, можна, до прикладу, побудувати дуже глибокі зв’язки “дурна людина, яка чекає і нічого
не робить”. Наприклад, слово “yaş
“ ” – означає “рік”, а слово “yas
“ ”–
“траур” – відмінність лише в одній букві, а особа таким способом
запам’ятовує два слова.
Після фіксації потрібно провести імітування, тобто відображення лексичних одиниць на письмі. Для цього ефективним
методом є прописування слова списками. Такий метод не лише
закріплює вивчений матеріал, а й сприяє запам’ятовуванню
графічного написання та відпрацьовування навичок писання
турецькою мовою. Наприклад, слова: “yemek
“
” [ємек], “yoğurt
“
”
[йоурт], “yumurta
“
” [юмурта], “yağmur
“
” [ямур], “yine
“
” [їне] – у транскрипції звук один, а на письмі позначається двома літерами.
Наступним кроком є комбінування, тобто вживання вивчених слів у словосполученнях, реченнях, оскільки, як відомо,
чим більше асоціативних зв’язків у межах множини, тим експериментальні множини звукових відрізків зі сталою кількістю
елементів запам’ятовуються швидше і забуваються повільніше.
Отже, чим більше асоціативних зв’язків вдасться визначити між
уже знайомою та щойно вивченою лексикою, тим менший відсоток лексики в подальшому забувається [22, с. 112]. Наприклад,
студенти вже вивчили іменник “yol
“ ” – дорога, засвоїли дієслово
“şaşırmak” – дивуватися, і в подальшому їм легше буде засвоїти
вираз «yolumu şaşırdım», який буквально можна перекласти для
легшого розуміння й запам’ятовування як “дорога здивувала”, а
літературно це словосполучення означає “я заблукав”. Або таке
“çiçek” – квітка; “su” – вода; “çiçek sulamak” – означає “підливати
квітку”; “güneş
“
” – сонце; “doğmak” – народжуватися; а вираз “güneş
“
doğmak” – сонце сходить; “göz
“ ” – око; “kulak» – вухо; “olmak” – бути;
а от вираз “göz
“
kulak olmak” означає “мати вухо і око напоготові,
тобто дбати за когось”.
Комбінування нової лексики в різній послідовності у словосполученнях сприяє утворенню нових асоціативних зв’язків, тим
самим зменшуючи вірогідність забування лексичних одиниць.
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Систематизацію лексичних одиниць можна проводити за
допомогою розподілення вивченої лексики за різними критеріями: частинами мови, синонімічними або антонімічними рядами. Наприклад, частини мови – означення – “güçlü
“
“ – сильний;
“sorunlu“ – заклопотаний; “sıkıcı“ – нудний; “ciddi“ – серйозний;
“
“yetersiz
“ – недостатній. Що стосується синонімічних рядів, то
наведемо такі приклади: “ot, çimen“ – трава; “elbise, giysi“ – одяг;
“kuvvetsiz, zayıf“ – слабкий; “tercume, çeviri“ – переклад; “misafi
f r,
konuk“ – гість. Що ж до антонімів, то можна подавати таку лексику
попарно, що сприятиме логічному запам’ятовуванню матеріалу.
Отож, “açmak–kapatmak“ – відкривати–закривати, “konuşmak–
susmak“ – говорити–мовчати, “sevmek–nefret etmek“ – любити–ненавидіти, “ağlamakk –gülmek“ – плакати–сміятися і т.д.
Активізацію нової лексики потрібно проводити відразу після
її вивчення. Метою активі–зації лексики є перехід лексичних одиниць з пасивного словникового запасу до активного. Чим швидше
нову лексику вжитимуть у мовленні, тим більше асоціативних
зв’язків вона матиме з уже знайомою лексикою, отже, так швидше
та на довше лексична одиниця запам’ятається.
Наступним етапом вивчення лексики є її повторення після періоду навчання. Відповідно до наукових досліджень, висунуто закономірність, за якою треба повторювати вивчений
матеріал на наступний день після вивчення лексики, на сьомий,
п’ятнадцятий, тридцятий та на шістдесятий день. Після цього
лексика практично не забувається [22, с. 115].
Усі ці технології навчання варто застосовувати у шкільні
роки, щоб полегшити навчальний процес, особливо актуальними
вони є дещо раніше, про що свідчить авторська методика доктора
наук у галузі освіти Макото Шічіда. За методикою раннього розвитку (всі діти народжуються геніями), дітей навчають від шести
місяців до шести років. На думку вченого, до шестирічного віку
мозок дитини формується практично повністю, більш точно до
шести років близько 80 % клітин головного мозку вже розвинені [3, с. 47]. Саме в цьому віці дитина відрізняється кращими
здібностями до вивчення мов.
155

Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців
у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити



Спрямованість змісту навчальної інформації передбачає інформаційне наповнення навчального процесу, забезпечує кількісну та якісну сторону організації діяльності, є важливим засобом
впливу на формування у студентів соціокультурних, професійних
й індивідуально-особистісних компетенцій. Спрямованість змісту
є важливою умовою для формування у майбутнього фахівця професійної компетентності, що передбачає формування культури
особистості, умінь налагодження міжособистісного й полікультурного спілкування, громадянської відповідальності.
Набуття знань студентами й формування ними індивідуального досвіду в процесі професійної підготовки в контексті чинника організації змісту навчальної інформації полягає у взаємодії
студентів з: фоновою лексикою – лексичними одиницями з національно-специфічним лексичним фоном; словами-реаліями –
лексикою з країнознавчим культурним компонентом, що створює
національно-історичний колорит [15, с. 59]; мовною лексикою,
яка за емоційно-естетичними асоціаціями не збігається у двох
мовах, а за об’єктивним змістом – збігається [4, с. 438]; природними (автентичними) матеріалами, у яких відтворюється природне іншомовне середовище, створюються реальні професійні
й життєві ситуації.
У процесі організації навчальної інформації потрібно акцентувати увагу як на змісті, так і на її формі подання. У навчальному
процесі варто застосовувати науково-навчальну інформацію, яка
становить професійну й практичну цінність. Своєю чергою, науково-популярна поєднує науковий рівень з образною формою
поданої інформації, що сприяє розвитку толерантного ставлення
до інших культур, подоланню стереотипів мислення, формуванню соціокультурних компетенцій. Інформація, розміщена у формі
реклами, подає опосередковану інформацію у вигляді коротких
повідомлень, буклетів про особливості культурного життя, матеріального і соціального добробуту східних країн. Художні тексти
спрямовані на емоційно-образне зображення подій, що сприяють
розвитку ціннісного ставлення у студентів до традицій, культури
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східних народів. На сучасному етапі дуже популярною і доступною у користуванні студентами стає медіа-інформація, зумовлена
впливом ЗМІ на формування цінностей. У процесі формування
професійної компетентності важливим для подальшої професійної підготовки студентів є професійно-орієнтований зміст
навчальної інформації, що ознайомлює їх з вимогами майбутньої
спеціальності, її перспективами, потребами ринку праці.
Для формування професійної компетентності у майбутніх
фахівців-сходознавців потрібно користуватися такими принципами добору навчальної інформації, як: засвоєння не лише структури іншомовної лексики, а й осмислення того змісту, що є поза
лексичними одиницями; “підключення” перцептивної бази до
семантичних значень іншомовного матеріалу, що передбачає відображення менталітету, способів мислення, побуту народів Сходу, спростування стереотипних суджень; поєднання в навчальній
інформації не лише пізнавального, а й культурологічного аспекту,
спрямованості на формування професійних та соціокультурних
знань; актуальності проблематики навчальної інформації з позицій загальнолюдських, країнознавчих цінностей; відповідності
віковим особливостям, мовному і життєвому досвіду студентів;
доступності з огляду застосованих мовних засобів.
Навчально-пізнавальна діяльність є вагомим чинником формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців, спрямованим на оволодіння науковими знаннями,
уміннями, формування ціннісного ставлення до професійної діяльності.
У процесі діяльності студент стає її активним суб’єктом, зусилля якого спрямовані на організацію власних дій, усвідомлення мети, що сприяють набуттю компетентності. Формування
професійної компетентності залежить не лише від задоволення
потреб особистості, а й від самого процесу діяльності, який сприяє професійній та особистісній самореалізації студентів. Навчально-пізнавальна діяльність у системі професійної підготовки
фахівців-сходознавців як цілісний процес охоплює пізнавальну,
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ціннісно-орієнтаційну, перетворювальну та комунікативну діяльності [6, с. 43].
Для ефективної організації навчально-пізнавальної діяльності студентам потрібно керуватися наперед визначеною стратегією, яка передбачає окреслення мети і планування діяльності. В подальшому студентів варто стимулювати до усвідомлення особистісного сенсу діяльності, сприяти осмисленню ними
своєрідних особливостей виконання дій. Викладачам потрібно
спрямовувати студентів до передбачення можливих труднощів
і розробки альтернативних варіантів вирішення проблеми, заохочувати їх до проведення самоконтролю діяльності та самооцінки результатів.
Для оптимізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців-сходознавців викладачам доцільно урівноважувати
механізми пізнання (асиміляції й акомодації) на рівні підсвідомого виконання, спрямовувати діяльність на забезпечення змісту
мислення як індивідуально зумовленого процесу (руйнувати
існуючі стереотипи у суспільстві щодо Сходу), тобто визначити
суб’єктну позицію студентів до процесу пізнання. Крім того, у студентів варто розвивати інструменти інтелектуальної діяльності
(когнітивні стратегії) відповідно до кожної складової навчально-пізнавальної діяльності, налагоджувати нерозривний зв’язок
між ціннісним ставленням студентів до знань та їх життєвими
планами. Подальше успішне проведення навчально-пізнавальної діяльності у студентів залежить від здатності сформувати
у них особистісне ставлення до змісту соціокультурних знань,
від способів заохочення студентів до проведення продуктивних
навчальних дій (прояв студентами власної ініціативності та креативності).
Для реалізації поставлених завдань у навчально-пізнавальному процесі, насамперед, доцільно користуватися вправами на
формування індивідуально-особистісних якостей, що сприяють
самопізнанню, психологічній підготовці для формування професійної компетентності. Набуттю пізнавальних навиків, кри158
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тичного мислення, формуванню вміння конструювати знання
сприяє проектна діяльність.
Для розвитку мотиваційної та пізнавальної сфер, виявлення
рівня навченості особистості, забезпечення позитивного емоційного настрою й усунення негативних психологічних бар’єрів
студентам пропонують навчально-розважальні вправи. Діловими
вправами послуговуються в навчальному процесі з метою сприяння самоорганізації, залучення студентів як суб’єктів професійного й особистісного становлення. Для активізації мисленнєвої
діяльності, розвитку вміння аналізувати ситуації й приймати
рішення студентам пропонують проблемні ситуації. Своєю чергою, використання методу вільних асоціацій сприяє виникненню творчих ідей у процесі вирішення проблеми, а метод емпатії
стимулює до пошуку оригінальних ідей на основі ототожнення
суб’єкта з об’єктом дослідження.
У загальному сенсі середовище – це природне, географічне
середовище або сукупність природних умов, у яких відбувається
життєдіяльність людей. Науковці розглядають соціальне середовище як сукупність соціально-побутових, економічних, політичних й культурних умов, що оточують кожну особу, а також
як систему взаємозв’язків людей, зумовлених цими спільними
умовами [9, с.114].
Тобто середовище визначено як цілісний психолого-соціальний простір, що охоплює не лише біосферу, а й космос, усе
людство і культуру, усі соціальні групи, етапи та інститути.
Своєю чергою, “освітнє середовище” в педагогічній літературі
трактують як сукупність соціально-ціннісних умов, обставин, що
впливають на розвиток особистості й сприяють її входженню у
сучасну культуру [17, с. 204].
Отже, освітнє середовище навчально-виховного закладу –
це цілісний соціально-психологічний простір, що охоплює сукупність умов, взаємозв’язків, сформованих на основі міжособистісної взаємодії, систему цілей, намірів, засобів комунікації й
інформації, що відіграють освітню роль, а також організованих
педагогічних впливів, процесів.
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З метою створення продуктивного зовнішнього середовища важливо належно оформлювати приміщення, які б сприяли мозковій активності студентів, використовувати відповідну
музику (зокрема східну), що сприяє пізнавальним здібностям і
розумовим діям, розвиває здатність до креативного мислення,
зменшує здатність до проведення помилок, занурює студентів у
підсвідомий рівень атмосфери життя країни. У цьому контексті
варто звернути увагу на розташування студентів як рівноправних
партнерів, забезпечуючи максимальне залучення до діяльності,
спрямоване на позитивне вирішення завдань та генерування
ідей. Для налагодження позитивних міжособистісних стосунків
викладач–студент, студент–студент важливо демонструвати повагу до думок кожного студента, зосереджувати увагу на його позитивних якостях, виявляти емпатію й розуміння внутрішнього
стану студентів. Для забезпечення сприятливого інтернаціонального середовища студентам варто ознайомитися з моральними
принципами, правилами поведінки стосовно східних народів й
сформувати емоційно-вольову готовність до конструктивного
діалогу з іншими людьми та культурами.
Отже, зміст освіти повинен охоплювати інформацію соціокультурного контексту, що стосується суспільства, епохи, здобутків культури Східних країн; ґрунтуватися на лінгвокраїнознавчому підході (охоплювати слова-реалії, безеквівалентну лексику,
“фонові знання”).
Застосування алгоритмів виконання інтерактивних методів
навчального процесу відповідно до складових навчально-пізнавальної діяльності як цілісного процесу сприятиме ефективному
формуванню професійної компетентності відповідно до її психологічної та організаційно-процесуальної характеристик [17, с. 168]:
1. Ділові вправи – сприяють самоорганізації, залучають студентів як суб’єктів професійного й особистісного становлення.
2. Вправи на формування індивідуально-особистісних якостей–
й
сприяють самопізнанню, психологічній підготовці для
формування професійної компетентності.
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3. Навчально-розважальні вправи – розвивають мотиваційну
та пізнавальну сфери, виявляють рівень навченості особи,
забезпечують позитивний емоційний настрій й усувають
негативні психологічні бар’єри.
4. Діалог (духовний, рефлективний) – аналізує об’єктивну проблемність, виконує суб’єктивний пошук змісту проблеми
обговорення, смислу цінностей співрозмовника.
5. Проблемні ситуаціїї – активізують мисленнєву діяльність,
розвивають уміння аналізувати ситуації й приймати рішення.
6. Моделювання ситуацій
й – надають свободу індивідуальному вибору в окресленні шляхів побудови ситуації; забезпечують самоконтроль і рефлексію; підвищують рівень
володіння професійними, індивідуально-особистісними
й соціокультурними компетенціями.
7. Проектна діяльність – сприяє розвитку пізнавальних
навиків, формує вміння конструювати знання, розвиває
критичне мислення.
8. Метод вільних асоціацій – сприяє виникненню творчих
ідей у процесі вирішення проблеми.
9. Метод емпатіїї – стимулює до пошуку оригінальних ідей
на основі ототожнення суб’єкта з об’єктом дослідження.
Відповідне розташування учасників процесу, оформлення
їхнього місця роботи та доцільного інтер’єру, застосування музики як здобутку культури національно-етнічної спільноти, організація діяльності у відповідних позах, притаманних народам
Сходу; забезпечення інтернаціонального середовища; відповідного соціально-психологічного клімату навчального процесу,
що визначається якісною стороною міжособистісних стосунків
викладача і студентів, які зумовлені наявністю психологічних
умов, сприятливих для ефективної навчально-пізнавальної діяльності викладача і студента, сприяють створенню освітнього
середовища, продуктивного для набуття майбутніми фахівцямисходознавцями професійної компетентності.
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Комплексне застосування рекомендацій спрямоване на формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців.
Отож, аналізуючи різні розуміння професійної компетентності, беручи до уваги особливості формування професійної
компетентності в контексті підготовки фахівців-сходознавців,
ми виділили такі організаційно-педагогічні умови, за яких процес формування професійної компетентності відбуватиметься
ефективно:
• організовувати навчальний процес у єдності професійного
і соціокультурного контекстів;
• організовувати навчальну діяльність, спрямовану на вирішення конкретних, практичних, автентичних (природних)
завдань;
• залучати студентів до навчального процесу як суб’єктів
професійного та особистісного розвитку;
• забезпечувати єдність суджень, емоційно-ціннісних оцінок
і практичних дій студентів.
Важливість такої педагогічної умови, як організація навчального процесу у єдності професійного і соціокультурного контекстів, пояснюють тим, що фахова компетентність сходознавців
охоплює знання, ціннісне ставлення до здобутків матеріальної
та духовної культури країн Сходу. Необхідність й особливості
практичної реалізації цієї умови у процесі професійної підготовки
фахівців-сходознавців обґрунтовані соціокультурною теорією
розвитку процесу пізнання й когнітивних процесів (Л. С. Виготський). Згідно з цією теорією соціальні чинники й культура є
головними умовами розвитку психічних функцій особистості, її
пізнавальної діяльності. Такий підхід підтверджує, що знання є
виявом соціоісторичного й культурного розвитку людства. Професійний контекст означає оволодіння науковими знаннями з
огляду професійних завдань, своєрідності професійної діяльності, різних спеціалізацій. Проте пізнання наукових явищ набуває сенсу для студентів, стає осмисленим, якщо пов’язане з
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конкретним соціальним середовищем, певною епохою, досягненнями в системі культури, діяльністю вчених, політичних й
громадських діячів тощо.
Оволодіння іноземною мовою для майбутніх фахівців-сходознавців передбачає, насамперед, їхнє проникнення в соціокультурний контекст, оскільки мова є засобом пізнання й розвитку культури. Мовлення східною мовою стає автентичним,
тобто наближається до оригіналу, якщо студенти налагоджують
й усвідомлюють зв’язок фонетичних, лексичних, граматичних,
стилістичних структур з особливостями культури східного народу, його релігії, історії, традиції тощо. Пізнання мови в соціокультурному контексті забезпечує особистісний сенс мовних
одиниць для студентів, розуміння значення слів, виразів, ідіом,
сприяє формуванню мислення східною мовою, що дає можливість
їм звільнятися від рідномовних зразків, еталонів, механічного
перенесення відомих мовних та мовленнєвих структур на іншу
мову. Тому в процесі вивчення лексичних, граматичних структур
важливо скеровувати студентів на аналіз уживання фонової лексики, слів-реалій, символів, які якраз і слугують засобами передання колориту культури та епохи. Наприклад, для виконання
студентами перекладу зі східної на українську мову їм потрібно
добре володіти біографічними даними автора твору, зважаючи
на колорит епохи, в яку жив і діяв поет, письменник.
Згідно з зазначеною педагогічною умовою, доцільно залучати студентів до виконання навчально-пізнавальних завдань
професійної спрямованості різної спеціалізації, що допомагає їм
аналізувати соціально-економічні та історичні умови розвитку
східних країн, культурні звичаї, традиції. В процесі оволодіння
професійними компетенціями (лінгвістичною, соціокультурною,
методичною, стратегічною) студенти обґрунтовують їхню наукову сутність, структуру, апелюючи до особливостей культури,
менталітету східних народів, що слугує аргументом пояснення
об’єктивної логіки наукових знань. Формуванню професійних
знань з різних галузей сходознавчої науки (філології, культури,
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історії, економіки, дипломатії) сприятиме обговорення автобіографій, діяльності видатних осіб, їхніх наукових позицій, історичних подій, літературних творів. Зміст навчальних текстів слугує
засобом пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворювальної діяльності, в процесі якої студенти оволодівають науковими
знаннями через призму соціокультурного контексту. Володіння
студентами певними професійними знаннями дасть їм змогу,
згідно з позиційно-дидактичною концепцією, правильно використовувати свої знання у відповідній ситуації [10, с. 47]. Своєю
чергою, моделювання професійних ситуацій сприятиме набуттю
студентами умінь приймати рішення, що також спонукає їх до
урахування соціокультурного контексту.
Отже, один із напрямів забезпечення функціонування зазначеної педагогічної умови у навчальному процесі – це організація процесу оволодіння професійними компетенціями шляхом
орієнтації студентів на визначення зв’язку між конструкціями,
науковою інформацією й особливостями культури Сходу, виокремлення наукового змісту у процесі аналізу здобутків східної
культури, діяльності видатних учених, діячів, окремих персоналій їхніх досягнень, що дає змогу зрозуміти соціально-історичні
умови життя східних народів.
Інший напрям – це знайомство з культурою, традиціями,
звичаями країн Сходу. Такий підхід сприяє опосередкованому
оволодінню науковими знаннями, мовними й мовленнєвими
конструкціями, граматичними структурами через призму обговорення соціокультурної інформації.
Організація навчальної діяльності, спрямованої на вирішення конкретних, практичних, автентичних (природних) завдань, є
ще однією важливою умовою на шляху до формування професійної компетентності. У процесі виконання цих завдань студенти
оволодівають соціокультурними, професійними та індивідуально-особистісними знаннями, уміннями. Водночас вони застосовують ці компетенцї, що засвідчує результативність формування
професійної компетентності. Автентичні завдання можуть мати
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практичну, дослідницьку спрямованість, проблемний характер,
вирішення яких передбачає поєднання різних видів навчально-пізнавальної діяльності. Спрямованість завдань є різною,
що впливає на мету, зміст, способи їхнього виконання. За змістовою характеристикою це можуть бути завдання, спрямовані
на: виконання професійних завдань (філологічної, історичної,
культурологічної, економічної тощо); організацію громадянської
діяльності (проекти, масові заходи, святкування, академічногромадянське виховання тощо); вирішення практичних завдань
(ситуації в банку, магазині, на пошті тощо); прогнозування шляхів
розв’язку сучасних актуальних проблем; розв’язання конфліктних ситуацій; організацію дослідницької діяльності.
У процесі суспільно значущої діяльності студенти мають
змогу планувати й організовувати поведінку, спрямовану на досягнення результатів, цінних для інших людей. Крім того, під час
такої діяльності студенти залучаються у різноманітні за змістом
й характером взаємини з іншими особистостями, які впливають
на формування їхньої життєвої позиції. Громадянська діяльність,
що визначається суспільною спрямованістю, відповідністю суспільним, моральним нормам, також сприяє формуванню у студентів мотивів, що відповідають меті цієї діяльності. Ефективність
проведення академічно-громадянського навчання (відвідування
дошкільних закладів, шкіл з вивченням східних мов) забезпечується веденням студентами щоденників, обговоренням власного
досвіду на заняттях. Осмислюючи, обговорюючи свій досвід, студенти вчаться шукати зміст і заглиблюватися до сутності проблеми у ширшому соціальному контексті.
Також можна створювати певні гуртки, організації, асоціації
студентів сходознавчих відділень, які б могли діяти у реальних
ситуаціях. Наприклад, можна створити Асоціацію перекладачів
східної поезії для студентів сходознавчих спеціальностей, які б
виконували художні переклади східних поетів, оскільки перед
ними була поставлена мета – долучитися до створення Антології
Поезії народів Сходу українською мовою. Також можна перейняти
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досвід функціонування студентської наукової організації студентів східного факультету у Санкт-Петербурзькому університеті.
Ця організація є відповідальною за залучення студентів до сходознавчих семінарів, на яких вирішуються актуальні проблеми
сьогодення Сходу і Заходу; організації наукової конференції типу
“Школа молодого сходознавця”, результати якої опубліковуються
у збірниках наукових праць.
Відповідно до того, на якому курсі навчаються студенти,
потрібно застосовувати автентичні завдання, орієнтуючись на
специфіку їх складності та характер діяльності. На початкових
етапах головну роль у вирішенні завдань належить викладачеві,
який ділиться своїм досвідом зі студентами. У цьому контексті
можна говорити про формуючу підтримку зі сторони викладача стосовно студента [14, с. 132; 20, с. 8–10]. Згодом ініціативу
беруть студенти, тому на старших курсах варто приділяти увагу
організації різного роду автентичних занять, які б мали чітку
цілеспрямованість, були б орієнтованими на ініціативу та самостійність студентів, спиралися на усвідомлення ними своїх знань
і можливостей. Наприклад, це можуть бути завдання у вигляді
проектів.
Під час навчальної діяльності потрібно застосовувати, крім
професійних, практичних завдань, вирішення конфліктних ситуацій й такі, які б спрямовували студентів на пошук шляхів вирішення актуальних проблем. Цього можна досягти за допомогою
моделювання життєвих, автентичних ситуацій, які є актуальними
на Сході (наприклад, покупки на базарі).
Для оптимального вирішення студентами автентичних завдань важливо керуватися такими принципами: історичності, що
передбачає глибоке та правдиве вивчення історії країни, народних
традицій, національного характеру; причетності, яка дає відповідь на актуальні для студентів проблеми, які їх хвилюють; гуманності, що забезпечує інтенсивну внутрішню роботу студента над
власним духовним ядром особистості, позитивною Я-концепцією,
спричиняє стійке особистісне зростання [24, с. 228].
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Залучення студентів до навчального процесу як суб’єктів
професійного й особистісного розвитку зумовлене теоретичнометодологічним обґрунтуванням процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців-сходознавців, а також
психологічними особливостями становлення особистості у цей
віковий період. Передусім, професійну компетентність студенти
набувають у процесі навчально-пізнавальної діяльності, що стає
засобом їхнього професійного й особистісного розвитку за умови
їхньої поведінки як суб’єктів самоорганізації й саморегуляції цієї
діяльності. За сучасними філософськими підходами оволодіння
професійною компетентністю полягає не у засвоєнні готових
знань, а в конструюванні, виробленні знань, умінь, власного розуміння шляхом ознайомлення, застосування, творення стратегій
пізнання, що сприяє набуттю професійно й особистісно спрямованого досвіду.
Крім того, для молодої людини студентського віку характерна специфічна спрямованість її пізнавальної й комунікативної
активності на оволодіння професійними знаннями й уміннями, вирішення конкретних професійно- зорієнтованих завдань.
Саме у цьому віці вона усвідомлює себе як суб’єкта професійного
становлення й розвитку власних здібностей, а також як носія
суспільних цінностей та соціально зрілої особистості.
Професійний та особистісний розвиток майбутніх фахівцівсходознавців у навчально-пізнавальній діяльності розглядаємо як єдиний, взаємозалежний та взаємозумовлений процес,
що визначається головними характеристиками змістового, діяльнісного, психологічного компонентів такого інтегрального,
системного утворення як професійна компетентність. З одного
боку, оволодіння професійними компетенціями в галузі сходознавства можливе за умови формування соціально-культурних
цінностей студентів й індивідуально-особистісних рис, без яких
вони не спроможні набути професійний досвід. З іншого, – особистісна позиція, індивідуальні здібності студентів розвиваються
й реалізуються у процесі оволодіння професійними знаннями
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й уміннями, виконання завдань професійного спрямування, що
потребує не тільки фахової обізнаності, а й соціальної зрілості.
Залучення студентів як суб’єктів професійного й особистісного розвитку означає, що студенти свідомо ставляться до навчального процесу, розуміючи його роль як засобу їхнього особистісного й професійного розвитку. Їхня позиція як суб’єктів
забезпечується, коли студенти усвідомлюють мету кожного виду
навчально-пізнавальної діяльності, свідомо обирають способи
її організації, регулюють цей процес й оцінюють її результати,
тобто свідомо опановують й реалізують кожний компонент навчального процесу. Для професійного й особистісного розвитку
студентам потрібно знати особливості професійної діяльності й
вимоги, чітко володіти професійними й соціальними якостями,
що необхідні для оволодіння цією професією. Процес набуття
компетентністю стає цілеспрямованим і саморегульованим, якщо
студенти усвідомлюють власні здібності й якості, визначають
їхню відповідність й конгруентність, виокремлюють її риси,
уміння, які потрібно здобути. Саме організація діагностичної
діяльності за професіограмою сприяє визначенню системи особистісних цінностей й особистісну соціальну позицію, а також
ставлення до професії, мотиви вступу у вищий навчальний заклад
й вибору цієї спеціальності. Діагностична діяльність дає змогу
проектувати шляхи досягнення позитивних змін й формувати
важливі якості [12, с. 48]. Потреба у самовдосконаленні, мотивованому оволодінні професією формується, якщо студенти усвідомлюють її об’єктивну значущість у сучасних умовах розвитку
держави, перспективи особистісного зростання, її переваги щодо
реалізації своїх здібностей, потенційних можливостей. Позитивна мотивація навчання й оволодіння професією формується,
якщо студенти досягають успіху, переконуються у позитивних
особистісних змінах у навчальному процесі, задовольняють свої
психологічні й пізнавальні потреби.
Висновки. Для цілеспрямованого регулювання пізнавальної
діяльності студентів доцільно скерувати на виявлення власного
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ставлення до діяльності й змісту, а також значення взаємодії з
іншими для досягнення продуктивності процесу. Для того, щоб
студент усвідомив себе носієм суспільних, культурних цінностей,
важливо надати йому змогу міркувати щодо соціальної позиції
особистості, цінностей, обговорювати професійні наміри, життєві цілі, аналізувати зразки моральної і громадської поведінки. Організація ціннісних орієнтацій спрямована на визначення
об’єктивного змісту соціальних цінностей на підставі здобутків
культури Сходу, їхньої ролі у регулюванні міжкультурних стосунків народів, а також суперечностей між суспільством та особистістю. Вивчення соціального засобами аналізу соціокультурної
інформації у навчальному матеріалі (історичних подій, теорій,
індивідуальних бачень відомих діячів тощо) стає підставою студентам визначити особистісний сенс культурних цінностей Сходу
й загальнолюдських норм, принципів, усвідомити себе як носіїв
цих норм і свою відповідальність перед ними, а також накреслити
орієнтири особистісного самовдосконалення. З огляду цих еталонів, студенти аналізують власну поведінку, уточнюють зміст і
способи її вдосконалення, розвитку.
З метою набуття студентами умінь самоорганізації й саморегуляції діяльності викладач скеровує їх на визначення мети, планування шляхом окреслення шляхів виконання завдання вибору
найдоцільніших, визначення конкретної програми. У процесі виконання завдань функції викладача полягають у координуванні
дій студентів, відповідно, визначеної програми, спрямуванні їх
до поетапного аналізу виконаного й визначення наступних дій.
Організація рефлексії після практичної діяльності передбачає
аналіз студентами процесу виконання; оцінку індивідуальноособистісних рис, потрібних для успіху (цілеспрямованість, вимогливість, індивідуальний стиль, емоційна стійкість, вольова
спрямованість), а також соціальної позиції; обговорення досягнутих результатів, що засвідчують рівень володіння професійними
знаннями й уміннями.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО
ПЕДАГОГА ЯК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО
ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
РОМАНА МИХАЙЛИШИН

З

розвитком цивілізації постійно оновлюються вимоги
до якості освіти, одним із найважливіших засобів забезпечення якої є інноваційність освітнього пошуку.
Реформування українського суспільства, модернізація системи освіти України на сучасному етапі визначають основні підходи
до професійної діяльності педагога. Інноваційні процеси, що відбуваються в освіті, потребують відповідних змін у професійній
діяльності педагога, зокрема якісну професійну підготовку фахівців. Інноваційність освіти передбачає формування майбутнього
фахівця, який готовий до сприймання нового в науці, техніці,
суспільстві, до зміни власного “Я”, його постійного розвитку відповідно до тенденцій розвитку суспільства.
Інноваційність розуміють не тільки як налаштованість на
сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед
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як відкритість. Стосовно особистісного чинника педагогічної
діяльності це означає:
• відкритість викладача до діалогічної взаємодії зі студентами, яка передбачає рівність психологічних позицій обох
сторін;
• відкритість культурі й суспільству, яка є у прагненні педагога змінити дійсність, дослідити проблеми та обрати
оптимальні способи їх розв’язання;
• відкритість свого “Я”, власного внутрішнього світу, тобто
організація такого педагогічного середовища, яке б сприяло формуванню і розвитку образу “Я”.
Особливо значущим є формування у майбутнього фахівця
його компетентності, особистісно-професійних якостей, здатності жити і працювати в інноваційному режимі: прийняти і зрозуміти нове, володіти інноваційною ситуацією. Ураховуючи сучасні
загальноосвітні тенденції, зміна основної парадигми освіти конкретизується у вимогах до підготовки фахівців, здатних успішно
працювати у правовому, громадянському суспільстві. Підготовка
майбутнього педагога за допомогою інноваційних педагогічних
технологій сьогодні є відкритою й актуальною.
Мета сучасної освіти – доцільно визначити підготовку людини, здатної жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно
змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову
власного способу життя.
Одним із завдань вищої освіти, згідно з Програмою розвитку
освіти в Україні на ХХІ ст., є досягнення якісної професійно-практичної підготовки фахівців.
Оптимальним засобом соціальної та економічної адаптації
людини до життєдіяльності в умовах ринкової економіки є її
професійна підготовка як конкурентоспроможного фахівця. Специфіка контингенту молоді у сучасних умовах, якій доводиться
починати трудове життя, висуває особливі вимоги до процесу
її навчання. Ця обставина зумовлює постановку питання щодо
впровадження у процес навчання інноваційних педагогічних
технологій.
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Головними напрямами у розвитку та використанні інноваційних технологій набуття знань є: розробка інтенсивних методів
навчання, навчальних курсів і програм; системи модульного навчання; науково-методичне забезпечення навчального процесу;
комплексні діагностичні методики, тести професійнійної орієнтації, методики соціально-психологічної оцінки.
Сутність інновацій

Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового у цілі, зміст, методи і форми навчання та виховання,
організацію спільної діяльності викладача і студента. У педагогічній літературі подано безліч класифікацій та груп інновацій.
Найвідоміші такі: інновації,ї спрямовані на розробку нових форм,
технологій і методів навчально-виховного процесу; інновації,ї
спрямовані на створення нового змісту освіти та нових способів
його структурування.
У педагогічній науці інноваційну діяльність розуміють як цілеспрямовану педагогічну діяльність, яка ґрунтується на осмисленні власного педагогічного досвіду за допомогою порівняння і
вивчення, зміни і розвитку навчально-виховного процесу з метою
досягнення більш високих результатів, отримання нового знання, впровадження якісної педагогічної практики.
Потреба в оновленні освіти спричинила появу і поширення
великої кількості нових підходів до організації навчально-виховного процесу, методів і технологій навчання та виховання.
Слово “інновація” має латинське походження і в перекладі
означає оновлення, зміну, введення нового.
У педагогічній інтерпретації під інноваціями розуміють нововведення в педагогічній системі, поліпшення, удосконалення ходу
й результату педагогічного процесу.
Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в
навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих
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здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості.
Специфічними особливостями інноваційного навчання є його
відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі
постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в педагогічних ситуаціях.
Карл Роджерс так визначив нововведення: “Нововведення –
це ідея, яка є новою для певної людини. І не має значення, чи є
ця ідея об’єктивно новою, чи ні, ми визначаємо її в часі, що минув
з моменту її відкриття чи першого використання”.
Дослідник Майлс нововведення визначає як “цілком нову,
особливу зміну, від якої ми чекаємо ефективності в процесі реалізації систематичних завдань”.
Французький учений Е. Брансуїк виділив три можливі види
педагогічних нововведень:
1. Нововведеннями є освітні ідеї й практичні дії, цілком нові
й раніше невідомі. Таких нових й оригінальних ідей дуже
мало.
2. Адаптовані, розширені або по-новому сформульовані ідеї
й практичні дії, які набувають особливої актуальності в
певному середовищі і в певний період. Таких – найбільша
кількість.
3. Нововведення, обумовлені повторним визначенням завдань, коли в нових умовах реалізуються певні, раніше відомі дії, які й сприяють успішному вирішенню цих завдань.
Є чимало визначень понять новації, інновації, нововедення,
зміни тощо. Однак усі автори єдині в тому, що нововедення повинно означати спробу змінити систему освіти, причому усвідомлено й цілеспрямовано, з метою удосконалення існуючої системи.
Нововведення, інновації не виникають самі, а є результатом
наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду.
Дослідження і впровадження у навчально-виховний процес інноваційних методик є актуальним питанням, вивченню якого
175

Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців
у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити



присвятили свої праці сучасні науковці: Л. Ворзацька, Л. Галіцина,
В. Давидова, О. Дусавицький, М. Козіцька, А. Лихва, С. Лупіннович,
Н. Рєпіна, О. Сутула, В. Сухар, І. Тригуб, О. Франчук, О. Харченко,
І. Уснова та ін. Серед напрямів досліджень означеної проблеми
науковці виділили: творче зростання педагога в умовах інноваційної діяльності, підвищення його фахового рівня та професійної компетенції (І. Аркіна, Л. Вовк, А. Гільбух, В. Зягвязинський,
І. Зязюн, І. Кларіна, Л. Користилова, І. Ладенко, М. Поташнік,
А. Пригожин, О. Савченко, І. Семенова); теоретико-методологічні
основи підготовки педагогів до інноваційної діяльності (І. Бех,
В. Докучаєва, Н. Клокар, О. Козлова, К. Макогон, Ю. Максимів та
ін); готовність педагога до інноваційної діяльності (З. Абасов,
В. Уруський, О. Біляковська, Г. Демиденко, І. Дичківська, Н. Клокар,
О. Коберник, К. Макогон, В. Сластьонін та ін.).
У сучасних наукових дослідженнях поняття професійна готовність педагога розуміють як закономірний результат спеціальної підготовки, самовизначення, освіти і самоосвіти, виховання та самовиховання. Її визначають як психічний, активнодієвий стан особистості, складну якість, систему інтегрованих
властивостей, що регулює професійну діяльність, забезпечує її
ефективність [1, с. 53].
Теоретичні й практичні аспекти використання інтерактивних методів навчання відображено у доробках І. В. Вачкова,
Ю. М. Ємельянова, С. Г. Крамаренко, А. М. Мартинець, Н. Г. Оганесян, Л. Пироженко, О. Пометун, Т. С. Яценко. Розробкою проектної
технології займалися Дж. Дьюї, З. Таран та ін.
Використанням інформаційних та мультимедійних технологій у сучасній освіті займаються науковці: І. В. Беліцин, Е. Джей,
Ю. Н. Єгорова, М. І. Жалдак, Н. Ю. Іщук, В. В. Качала, Г. Кірмайєр,
Н. І. Клевцова, Н. В. Клемешова, І. І. Косенко, В. В. Лапінський,
А. В. Олійник, Т. Г. Піскунова, О. В. Скалій, О. Г. Смолянинова,
А. В. Соловов, М. Д. Тукало, О. А. Чайковська, О. Ю. Чубукова,
М. І. Шут та ін.
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Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М.
Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються
співвіднести поняття нового у педагогіці з такими характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове.
Зокрема, В. Загвязинський уважає, що нове у педагогіці – це не
лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще
не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс
елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які мають
у собі прогресивне начало, що надає змогу під час зміни умов і
ситуацій ефективно вирішувати завдання виховання та освіти.
Розрізняють поняття новація, або новий спосіб, та інновація –
нововведення. Новація – це сам засіб (новий метод, методика,
технологія, програма тощо), а інновація – процес його освоєння.
Науковці (В. Сластьонін, Л. Подима) вважають інновації комплексним процесом створення, розповсюдження та використання
нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень [6, с. 23]. І. Підласий уважає, що інновації – це ідеї, процеси, засоби і результати, взяті удосконалення
педагогічної системи [6, с. 23].
Основу та зміст інноваційних освітніх процесів становить
інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему.
Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес
зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних раніше
педагогічних технологій різних рівнів, різної цільової спрямованості.
Технологія – це сукупність прийомів, що застосовують у будьякій справі, майстерності, мистецтві.
Педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних
настанов, що визначають спеціальний набір та компонування
форм, методів, засобів, прийомів навчання, засобів виховання,
вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного
процесу.
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Педагогічна технологія – це модель спільної педагогічної діяльності, продумана в усіх деталях з проектування, організації та
проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням
комфортних умов для студента і викладача [3, с. 2].
Серед проблем наукової педагогіки пріоритетними є проблеми педагогічної інноватики як складової загальної інноватики,
спеціальної наукової дисципліни, що розкриває загальні засади
теорії педагогічних інноваційних процесів.
Педагогічна інноватика – вчення про створення, оцінювання,
освоєння і використання педагогічних новацій.
Педагогічна інноватика полягає у постійному пошуку і впровадженні нових максимально ефективних технологій навчання і
виховання, результатом яких має бути формування високоадаптованої до змінних умов активної діяльної творчої особистості,
яка вміє аналізувати та долати будь-які труднощі.
Дослідники проблем педагогічної інноватики намагаються
співвіднести нове у педагогіці з корисним, прогресивним, позитивним, сучасним, передовим. Нове у педагогіціі – раніше невідомі ідеї, підходи, методи, технології, а також комплекс елементів
чи окремі елементи педагогічного процесу, які ввібрали в себе
прогресивне начало, що дає змогу у змінних умовах і ситуаціях
ефективно займатися вихованням та освітою.
Педагогічна інновація – цілеспрямоване і кероване внесення
прогресивних змін в освітню практику шляхом створення, розповсюдження та освоєння новоутворень.
Багато дослідників уважають, що будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати методологічним вимогам. Основними
принципами відбору інноваційних технологій є: перспективність,
демократичність, гуманістичність, інтегративність, реалістичність, цілісність, керованість, економічність, актуальність. Оцінювати інновації доцільно за трьома основними критеріями:
актуальність, корисність, реалістичність.
Актуальними сьогодні є такі інноваційні педагогічні технології навчання, які використовують у програмі підготовки май178
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бутнього педагога: педагогічна технологія критичного мислення,
яка полягає в тому, щоб сформувати власну точку зору у студента,
навчити впевнено вести дискусії та приймати виважені рішення,
самостійно здобувати знання, вчитись відкрито спілкуватись,
логічно мислити та аргументувати; технологія навчання як дослідження має за мету прищепити студентам навички дослідницької
роботи, сформувати активну творчу особистість; інтегральна
педагогічна технологія – створює оптимальні умови для розвитку
та самореалізації студента шляхом формування цілісних знань
про об’єкт, який вивчають, і який є основою творення “образу
світу”; технологія розвивального навчання – формує у студента
здібності до самовдосконалення, активного, самостійного творчого мислення, самостійного навчання; технологія формування
творчої особистостіі полягає в тому, щоб прищепити студентам
навички, завдяки яким вони самостійно керуватимуть своєю пізнавальною активністю, самостійно мислитимуть, прийматимуть
неординарні рішення, свідомо вибиратимуть свою життєву позицію, генеруватимуть оригінальні ідеї; технологія особистісноорієнтованого навчання має за мету надати студенту можливість
проявляти самостійність мислення, незалежність, здатність до
власного вибору; проектна технологія націлена стимулювати
інтерес студентів до нових знань, до розвитку себе за допомогою
вирішення особистих проблем і використання цих знань у конкретній практичній діяльності; технологія диференційованого
навчання – формує у студентів уміння вчитися, потребу в самоосвіті, бажання генерувати ідеї, шукати альтернативні розв’язки
стандартних та проблемних ситуацій; технологія гуманістичного
навчання спрямована на виховання свідомих громадян, патріотів,
освічених творчих особистостей, становлення їхнього фізичного
й морального здоров’я, забезпечення пріоритетного розвитку
людини на засадах гуманізації, гуманітаризації та демократизації
освітніх процесів; технологія модульно-розвиваючого навчання – формує самоосвітню компетентність студентів; технологія
групового навчання – формує внутрішню мотивацію студентів
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до активного сприйняття, засвоєння та передання інформації,
сприяє формуванню комунікативних якостей студентів, активізує розумову діяльність; технологія індивідуалізації процесу
навчання – забезпечує максимальну продуктивність роботи студентів в існуючій системі організації навчання.
Особливо актуальними технологіями у цьому випадку є інтерактивне навчання, тобто діалогове, взаємодіюче. У процесі такого навчання студенти мають можливість обмінюватися
думками, ідеями, пропозиціями, а викладач стає організатором
спільної діяльності, ділової співпраці, творчого пошуку, створює
атмосферу щирості, поваги. Під час інтерактивного навчання
освітній процес організовується так, що практично усі студенти
залучені до процесу пізнання, мають можливість рефлексувати
з приводу того, що вони знають і думають.
За видами виділяють: матеріальні й духовні, структурнні й
технологічні, основні, фундаментальні, статегічніі нововведення, тобто такі, що торкаються мети і завдань, принципів, змісту,
методів тощо; далі – глобальні, частинні, організовані й спонтанні, значні й незначні, внутрішній зовнішніі нововведення.
Класифікація нововведень ускладнюється у зв’язку з комплексністю і динамічністю процесу виховання й навчання.
Чимало авторів виділяють нововведення в: 1) організації;
2) технології; 3) зміні програм.
Для певної класифікацї потрібно брати до уваги такі критерії: 1) сферу, галузь, у якій відбувається нововведення; 2) спосіб
виникнення новаторського процесу; 3) широту та глибину новаторських заходів; 4) основу виникнення нововведень; 5) значимість, результати.
Аналіз значної кількості загальних і частинних інноваційних
проектів за критерієм відповідності рівню розробки запропонованих ідей у педагогічній науці дав можливість виділити загальні
педагогічні інновації:
1. Не нову, а постійно актуальну й далеко невичерпану
загальну ідею й практичну технологію оптимізації на180
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вчально-виховного процесу, яка охоплює систему педагогічної науки і практики.
2. Гуманістичну педагогікуу в усій сукупності її теоретичних
положень і практичних технологій.
3. Засновані на нових ідеях підходи до організації й управління педагогічними процесами.
4. Технології, засновані на використанні нових ідей і засобів
інформатизації, масової комунікації.
Аналіз сучасного процесу нововведень дає змогу виділити
такі рівні:
1. Низький, до якого належать інновації, що пропонують зміну у вигляді незвичних назв і формулювань.
2. Середній – зміна форм, що не торкаються сутності.
3. Високий
й – змінює всю систему або її компоненти.
У сучасній вищій школі функціонують інноваційні навчальні
технології: модульні, інформаційні, проблемні, проектні, інтерактивні, індивідуалізовані, ігрові, інтегровані.
Інноваційна технологія навчання, масово поширена в сучасних ВНЗ, – кредитно-модульна технологія.
Кредитно-модульну технологію навчання можна визначити
як цілісний алгоритм повного засвоєння знань та вмінь майбутніми фахівцями за структурно-інтегрованими освітньо-професійними програмами в кредитних вимірах, свідомим самостійним
вибором студентами навчальних дисциплін із метою докладання
максимальних інтелектуальних зусиль для їх вчасного засвоєння
та модульним принципом з дотриманням психолого-педагогічних вимог до навчального процесу в межах модуля, навчальної
дисципліни, міждисциплінарного курсу і ступеня підготовки загалом.
Характерними рисами кредитно-модульної технології є:
• усвідомлення перспективи, згідно з якою кожний студент
має можливість брати активну участь у власній освіті. Знання автоматично стають запитаннями, посилюється мотивація навчання й ефективність засвоєння знань;
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• гнучкість, яка забезпечує відповідність змісту освіти та
шляхів засвоєння знань і набуття професійних навичок
потребам або рівню прагнень особистості. Ця особливість
модульного навчання зумовлює можливість існування багаторівневої системи вищої освіти, зміни спеціалізації або
одержання кількох спеціальностей за період навчання;
• динамічність, яка є у здатності швидко реагувати у підготовці спеціалістів на зміни в економіці, інформаційній
системі внаслідок науково-технічного прогресу;
• індивідуалізація навчання, реалізація якої зумовлює виникнення між викладачем і студентом атмосфери співтворчості, що сприяє поліпшенню якості сприйняття інформації та підвищенню професійної компетентності.
Головними ознаками, визначальними елементами кредитномодульної технології навчання є дидактичні поняття кредиту й
модуля.
Основою інноваційного процесу є інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні
новоутворень у традиційну систему і яка передбачає найвищий
ступінь педагогічної творчості.
Інноваційна діяльність – це не просто дії педагога з вирішення педагогічних засад, що постійно виникають, а цілеспрямована,
осмислена, усвідомлена, планомірна творча педагогічна діяльність. Метою підготовки педагога до інноваційної діяльності є
формування в нього інноваційної компетентності.
Інноваційна компетнтність педагога – це система мотивів,
знань, умінь, навичок, особистих якостей педагога, що забезпечує проведення ним усіх етапів інноваційної професійної діяльності: від моделювання і прогнозування до впровадження
нововведення.
Інноваційну компетентність педагога можна зобразити як
сукупність певних компетентностей, а саме:
• інформаційно-гностичної;
• інтелектуально-творчої;
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• регулятивної;
• організаційно-комунікативної;
• дієво-творчої.
Інноваційна діяльність педагога зберігає загальну логіку
творчого процесу, яку можна подати у такій послідовності: а) виникнення задуму; б) усвідомлення цілей задуму; в) накопичення
спостережень; г) вибір оптимального варіанта сукупності методів
і засобів для вирішення завдання; д) отримання результату та
його оцінювання.
Суттєвою у професійній діяльності педагога є готовність
до зміни характеру взаємодії в навчально-виховному процесі.
Педагог повинен бути готовим до вмотивованої професійної діяльності, здатним працювати не лише по-новому, а й бути ініціатором інноваційних процесів. Важливо, щоб для педагога така
готовність стала потребою.
Дослідниця І. Дичківська зазначає, що важливою складовою
готовності до інноваційної діяльності є інноваційний потенціал
педагога – сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, за якою є готовність удосконалювати
професійну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів,
здатних забезпечити цю готовність [2, с. 248].
Інноваційні технології та їх характеристика

Готовність педагога до розроблення, апробації та упровадження в навчально-виховний процес педагогічних інновацій є
важливим компонентом його професійної діяльності.
Успішність інноваційної діяльності передбачає усвідомлення педагогом практичної значущості різних інновацій у системі
освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні. Однак уведення педагога в інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без урахування його професійної та особистісної
діяльності.
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Готовність до інноваційної педагогічної діяльностіі – особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога
мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності,
володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.
Вона є основою активної суспільної і професійно-педагогічної
позиції суб’єкта, яка спонукає до інноваційної діяльності, сприяє
її продуктивності. Однією зі складових готовності до інноваційної діяльності є інноваційна компетентніть педагога – система
мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога,
що забеспечує ефективність використання нових педагогічних
технологій у роботі з учнями. Компонентами інноваційної компетентності педагога є поінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне володіння її змістом і методикою,
висока культура використання інновацій у навчально-виховній
роботі, особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій.
Готовність до інноваційної діяльності є внутрішньою силою,
формує
інноваційну позицію педагога. Як один із важливих
що
компонентів професійної готовності вона є передумовою ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації його можливостей, розкриття творчого потенціалу.
Входження педагога в інноваційний режим роботи неможливе без творчого самовизначення, в якому головну роль відіграє
його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливе забезпечення нової якості освіти.
В інноваційних освітніх перетвореннях особливо високими
є вимоги до рівня теоретичних знань і практичної підготовки
педагога. Він повинен уміти адаптувати навчально-виховні процеси на особистість вихованця, вибудувати свою професійну діяльність так, щоб кожен учень мав можливості для самостійного
і високоефективного розвитку. Саме це визначає проблематику і
зміст професійної та особистісної підготовки педагога, актуалізує
необхідність створення педагогічних систем, зорієнтованих на
інноваційну діяльність.
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Позитивну мотивацію педагога до інноваційної діяльності засвідчує створення і застосування педагогом нового, підвищення
педагогічної майстерності, подолання професійних труднощів.
Тому використання інноваційних технологій багато хто з педагогів уважає єдиним важливим мотивом особистісного і професійного самоствердження.
Готовність до реалізації інноваційної діяльності може бути
сформована в контексті цілісності її основних структурних компонентів: мотиваційного, когнітивного, креативного та рефлексивного.
Когнітивий компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності об’єднує сукупність знань педагога про суть
і специфіку інноваційних педагогічних технологій, їх види та
ознаки, а також комплекс умінь і навичок із застосуванням інноваційних педагогічних технологій у структурі власної професійної діяльності. Його характеризують обсяг знань (ширина,
глибина, системність), стиль мислення, сформованість умінь і
навичок педагога.
Уміння педагога засвідчують свідоме оволодіння діяльністю,
яка за своєю структурою відповідає структурі його особистості, в
якій виокремлюють професійні уміння: гностичні, проектувальні,
конструктивні, комунікативні.
Інноваційна діяльність пов’язана з педагогічними дослідженнями. З огляду на це, показниками сформованості когнітивного
компонента готовності до неї є методологічні знання, загальнотеоретичні й методичні знання, уміння застосовувати інноваційні
педагогічні технології, позитивний педагогічний досвід.
Мотиваційний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльностіі виражає усвідомлене ставлення педагога до
інноваційних технологій та їх ролі у розв’язанні актуальних проблем педагогічної освіти. Мотиваційна готовність, спроможність
до педагогічних нововведень є важливою рисою педагога, оскільки
лише адекватна цілям інноваційної діяльності мотивація забезпечує ефективну діяльність і саморозкриття особистості педагога.
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Часто головним мотивом інноваційної педагогічної діяльності є пізнавальний інтерес. Пізнавальні інтереси педагога, орієнтованого на застосування інноваційних освітніх технологій,
концентруються навколо потреби у науковому розумінні різноманітних аспектів особистісної орієнтації освіти; на осмисленні
власного досвіду, ступеня ефективності педагогічної діяльності,
формування своєї позиції щодо змін у системі освіти; використання нових знань у власній практичній діяльності.
Мотивація особистості педагога зумовлена його професійними інтересами, ціннісними орієнтаціями, ідеалами. Вона проявляється як у всій його професійній життєдіяльності, так і в
окремих педагогічних ситуаціях.
Креативний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності реалізується в оригінальному розв’язанні педагогічних завдань, в імпровізації, експромті.
Ознаками креативності є здатність до створення нового,
нетрадиційний підхід до організації навчально-виховного процесу, вміння творчо вирішувати будь-які професійні проблеми,
взаємодіяти з вихованцями, колегами, батьками дітей, уміння
розвивати креативність дітей.
Педагогічна творчість реалізується на двох рівнях:
1. Творчість у вузькому розумінні. Полягає у відкритті нового
для себе, тобто виявленні педагогом варіативних нестандартних способів розв’язання завдань.
2. Творчість у широкому розумінні. Суттю її є відкриття нового для себе і для інших, новаторство.
У творчих педагогів – краще розуміння себе, висока самоповага, адекватна самооцінка.
Креативний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності проявляється через відкритість щодо педагогічих
інновацій; гнучкість, критичність мислення; творчу уяву.
Рефлексивний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності характеризує пізнання й аналіз педагогом явищ
власної свідомості та діяльності. Реалізується цей компонент
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через такі рефлексивні процеси, як саморозуміння й розуміння
іншого, самооцінювання й оцінювання іншого, самоінтерпретація
й інтерпретація іншого. Важливу роль тут відіграє рефлексивне мислення як одне з умов усвідомлення критичного аналізу і
конструктивного вдосконалення власної діяльності. Здатність
людини рефлексивно ставитись до себе і до своєї діяльності є
результатом освоєння нею соціальних відносин між людьми.
Процес рефлексії індивідуальний. Показником рефлексивного
компонента в структурі готовності до інноваційної педагогічної
діяльності є сформованість рефлексивної позиції (характер оцінки педагогом себе як суб’єкта інноваційної діяльності).
Педагогу інноваційного спрямування під час навчально-виховного процесу потрібно реалізовувати такі принципи:
• педагогічний гуманізм (довіра до вихованців, повага до
їх особистості, гідності, впевненість у своїх здібностях і
можливостях);
• емпатійне розуміння вихованців (прагнення і вміння відчувати іншого як себе, розуміти внутрішній світ вихованців, сприймати їх позиції);
• співробітництво (поступове перетворення вихованців на
співтворців педагогічного процесу);
• діалогізм (уміння слухати дитину, цікавитися її думкою,
розвивати міжособистісний діалог на основі рівності, взаємного розуміння і співтворчості);
• особистісна позиція (творче самовираження, за якого педагог постає перед вихованцями не як позбавлений індивідуальності функціонер, а як особистість, яка має свою думку,
відкрита у вираженні своїх почуттів, емоцій) [2, с. 256].
У сучасних умовах інноваційна діяльність педагога повинна
відповідати:
1. Інтеграції освіти. Передбачає посилену увагу до особистості кожної дитини як вищої соціальної цінності суспільства, орієнтацію на формування громадянина з високими
інтелектуальними, моральними, фізичними якостями.
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2. Диференціації та індивідуалізації освіти. Налаштовує на
забезпечення умов для повноцінного вияву і розвитку
здібностей кожного вихованця.
3. Демократизації освіти. Створення передумов для розвитку активності, ініціативи, творчості учнів і вчителів,
зацікавленої їх взаємодії, широкої участі громадськості в
управлінні освітою.
Реалізація цих принципів зумовлює перехід від нормативної
до інноваційної творчої діяльності, що передбачає зміну характеру освітньої системи, змісту, методів, форм, технологій навчання
й виховання.
Дослідники обґрунтовують необхідність визначення критеріїв готовності педагога до інноваційної діяльності. У наукових
джерелах розглядають такі критерії:
• усвідомлення необхідності інноваційної діяльності, готовність запровадження педагогічних інновацій у власну
педагогічну практику;
• інформованість про новітні педагогічні технології, знання
новаторських методик роботи;
• упевненість, що нововведення забезпечить позитивні результати;
• узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю;
• готовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом
та організацією інноваційної діяльності;
• рівень технологічної готовністі до виконання інноваційної
діяльності;
• володіння практичними навичками, освоєння педагогічних інновацій та розроблення нових;
• позитивна оцінка власного попереднього досвіду у світлі
інноваційної діяльності;
• здатність до професійної рефлексії [10, с. 87].
На підставі співвідношення і міри вияву цих показників виокремлюють інтуїтивний, репродуктивний, пошуковий, творчий
(продуктивний) рівні сформованості готовності до педагогічних
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інновацій. Своєчасне об’єктивне з’ясування рівня сформованої
готовності конкретного педагога до інноваційної діяльності дає
змогу спланувати роботу щодо розвитку його інноваційного потенціалу, який є важливим компонентом структурних професійних якостей.
Підготовлений до інноваційної професійної діяльності педагог має такі професійні й особистісні якості:
• здатність усвідомлювати смисл і цілі освітньої діяльності
у контексті актуальних педагогічних проблем сучасної
школи;
• наявність осмисленої, зрілої педагогічної позиції;
• здатність вибудовувати цілісну освітню програму, реалізовувати освітні стандарти, нові педагогічні орієнтири;
• розуміння сучасної реальності у співвідношенні з вимогами особистісно орієнтованої освіти, а освітнього процесу –
з критеріями інноваційної діяльності;
• уміння продуктивно, нестандартно організувати навчання
й виховання; забезпечувати умови для творчості дітей та
використання інноваційних технологій для стимулювання
їхнього розвитку;
• володіння технологіями, формами і методами інноваційного навчання;
• уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, розвитку
особистісних якостей вихованців;
• здатність до особистісного творчого розвитку, рефлексивної діяльності, усвідомлення значущості, актуальності
власних інноваційних пошуків і відкриттів.
Отже, важливою особистісною характеристикою педагога,
важливою умовою успішності його як професіонала є готовність
до інноваційної діяльності.
Готовність до інноваційної діяльності становить внутрішню
потребу, що формує інноваційну позицію педагога як важливий
компонент професійної реалізації його можливостей, розкриття
творчого потенціалу.
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Це – психічний, активно-дієвий стан особистості, складна
її якість, система інтегрованих властивостей. Така готовність
регулює діяльність, забезпечує її ефективність.

Висновки. Інноваційність освіти передбачає формування й
розвиток особистості викладача, студента, вчителя, учня. Інноваційні методи й форми навчання, виховання, управління освітою
мають за мету забезпечити активність, самовизначення, самореалізацію й відповідальність особистості як універсальні характеристики її розвитку.
Як стверджує В. Кремень, ознакою інновації є те, що вона –
основний механізм формування нових технологій, нових моделей
діяльності і поведінки, організації знань, стверджуючи передумови
для пошуку, альтернативних шляхів розвитку суспільства [5, с.10].
Інноваційна педагогічна діяльність є основою оновлення
навчальних закладів, чинником розвитку освітніх систем.
Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови
розвитку особистості майбутнього фахівця, його права на індивідуальний творчий внесок, особистісну ініціативу, свободу
саморозвитку.
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ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
ГАЛИНА П’ЯТАКОВА

Р

еформування вищої школи в Україні сприяло залученню
закладів освіти до Болонського процесу, що докорінно
змінило зміст освіти магістрантів усіх напрямів підготовки. Тому
сучасний студент як суб’єкт навчальної діяльності активно залучається до навчального процесу для розкриття свого творчого
потенціалу, формування самостійності й відповідальності.
Ще у 70–90 роках ХХ ст. визначено новий підхід до інноваційного навчання як до процесу та результату навчальної та освітньої
діяльності, які стимулюють вносити інноваційні зміни у культуру
та соціальне середовище, щo вже існують [5, с. 4]. Тому зарубіжні
педагоги у минулому столітті активізували пошук такої освіти,
яка створювала б можливість для учня “займати не лише активну,
а й ініціативну позицію у навчальному процесі”. Учень не просто
“засвоює матеріал, який надає вчитель (програма, підручник), а
пізнає світ, перебуває з ним в активному діалозі, самостійно шукає відповіді та не зупиняється на знайденому, як на остаточній
істині” [5, с. 6].
Аналіз зарубіжного досвіду надав змогу виділити два типи
інноваційного підходу в освіті: інновацію-модернізацію та інновацію-трансформацію. Перший тип засновано на технологічному
підході до навчання: учням повідомляли знання та формували
способи діяльності за зразком. Другий тип підходу до інновацій
пов’язаний із формуванням в учнів досвіду самостійного пошуку
нових знань, їх застосування у нових умовах, формування досвіду творчої діяльності у поєднанні з виробленням ціннісних
орієнтацій [5, с. 8].
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Причиною впровадження інноваційного підходу у вищі навчальні заклади послугувало те, що вища освіта у 90-х роках також
набуває масового характеру.
Метою статті є визначення особливостей інтерактивного
навчання та окреслення рекомендацій щодо впровадження технології у процес підготовки магістрів.
У вищих навчальних закладах України інтерес до інновацій виникає з впровадженням Болонської реформи, відповідно,
й нових вимог до викладання навчальних дисциплін у системі
магістерської підготовки. Популярними педагогічними технологіями, які запроваджують сьогодні у вищій освіті, є комп’ютерне
та дистанційне навчання, навчання із залученням інтерактивних
та тренінгових технологій. Саме за їх допомогою докорінно змінюють методики викладання фахових дисциплін та підготовку
магістрантів в університетах загалом. Гуманістичний підхід в
освіті сприяв створенню особистісно зорієнтованого підходу
до тих, кого навчаємо, зробив студента центром всієї освітньої
системи. За період реформування в освіті ми переконалися, що
позитивних результатів на заняттях в університеті можна досягти лише за активності самого студента, за умови створення
суб’єкт-суб’єктного навчання.
Інтерактивне навчання як інноваційна технологія

Уведення у навчальний процес інноваційних освітніх технологій сприяє активному формуванню професійних компетентностей магістрантів. Для викладача – це складний процес постійної
роботи над удосконаленням своєї майстерності, підняттям рівня
креативності, саморегуляції тощо. Погоджуємося з думкою вчених-дидактів про те, що педагоги повинні бути обізнаними з
особливостями інновацій у вищій школі, “оскільки формування
гуманістичних рис у студента стане можливим тоді, коли викладачі навчатимуть з позицій сучасних вимог до підготовки висо193
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кокваліфікованого спеціаліста, а їх переконання відповідатимуть вимогам сьогодення, пов’язаних з будівництвом суверенної
державності України” [9, с. 146].
У сучасній вищій школі, за умови створення суб’єктно–
суб’єктних стосунків на заняттях, важливим, на наш погляд, є
ознайомлення магістрантів з особливостями нових технологій.
Саме теоретичне обґрунтування інновацій у навчальному процесі, допомога студентам зрозуміти механізм дії конкретних
методик, методів, прийомів сприятиме підняттю їхньої мотивації й до формування компетентностей майбутнього викладача.
Знання теоретичних основ педагогічних технологій повинно
забезпечити у магістрантів формування педагогічного мислення,
яке допоможе їм успішно конструювати навчально-виховний
процес у різних типах ВНЗ [11]. Безумовно, майбутні викладачі
повинні бути готовими до інноваційної діяльності, тобто перебувати у такому особистісному стані, який “передбачає наявність
у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної
діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії”
[3, с. 179]. Тому перед викладачами дисциплін педагогічного циклу постає надзвичайно складне завдання: по-перше, сформувати
у себе інноваційну компетентність – такі мотиви, знання, уміння,
навички, особистісні якості, які забезпечують ефективність впровадження нових технологій [3, 175–177]; по-друге, допомогти
магістрантам ознайомитися зі специфікою інновацій в освіті з
метою формування професійних компетенцій та мотивації щодо
впровадження інноваційних технологій на заняттях зі студентами у майбутньому.
Якщо розглядати педагогічну технологію – як продуману в
деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування,
організації й проведення навчального процесу з обов’язковим застосуванням комфортних умов для викладача і студентів, – виникає необхідність впровадження на заняттях у вищій школі інших
форм організації навчання, отже, інших форм міжособистісної
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взаємодії викладачів і студентів. Саме такий підхід в організації
навчально-виховної роботи допомагає реалізації особистісного
підходу до студента, що обґрунтовується в працях відомих психологів та педагогів (Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Шаталова,
В. Дяченка, С. Шевченка, Ш. Амонашвілі та ін.).
У наукових дослідженнях інтерактивне навчання обґрунтоване як інноваційна технологія (Т. Кошманова, М. Кларін,
К. Нор); розкрито особливості підготовки до інноваційної педагогічної діяльності (І. Богданова, М. Кларін, В.Мельник, О. Пометун,
Н. Юсуфбекова); вивчено сучасний досвід підготовки магістрів
за інтерактивними технологіями за кордоном (Т. Кошманова,
М. Кларін, Г. Ковальов, Т. Толкова); зроблено спробу диференціації інтерактивних та активних методів навчання (В. Мельник,
І. Підласий) тощо.
У працях зарубіжних педагогів цей новий підхід в освіті має
назву “інтерактивне навчання”, “навчання за методом участі”,
“навчання, центроване на студентові”, “кооперативне навчання”.
Впровадження інтерактивних методик у навчальному процесі
магістрантів надає змогу обговорити кожну проблему, довести,
аргументувати власний погляд, перетворитися на співавтора заняття. Це сприяє не лише глибшому розумінню матеріалу, який
вивчають студенти, а й розвиткові їх мислення та мовлення. Погоджуємося з думкою про те, що “використання інтерактивних
технологій не самоціль, а засоби створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, зняття з душі дитини почуття страху,
зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості” [8, 550].
Аналіз статей К. Ушинського та Г. Ващенка з досліджуваної
проблеми допомагає простежити, як ще у ХІХ ст. формувався перехід від пасивних до активних методів навчання у дидактиці.
Спостереження за діяльністю вчителів у школі Фреліха (Швейцарія), методик їхньої роботи надав змогу К. Ушинському зробити висновок про значення словесних методів для активізації
навчальної діяльності. Учений зробив висновок, що бесіду з ді195
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тьми потрібно організувати так, щоб у ній брали активну участь
усі учениці. Проводити “живу бесіду” важче, ніж просто провести урок, а потім на другий день опитати учениць [12]. У праці
Г. Ващенка “Загальні методи навчання” є детальний аналіз пасивних, напівактивних та активних методів, які, на думку вченого,
важливо застосовувати як у вищій, так і в середній школі. “Вся
історія навчання й була якраз у постійному переході від пасивних
методів до активніших, – пише автор. – Тому-то самий розподіл
методів на пасивні й активні ми мусимо розглядати як умовний.
Ті методи, що в давнину мали виключно пасивний характер, в
нові часи, принаймні, у кращих учителів, набувають деяких рис
активності” [2, с. 188].
У 60-х роках XX ст. Е. Голант також виділяє дві групи методів:
пасивні та активні. Вчений “пасивність” сприймав як низький
рівень активності, відсутність самостійності й творчості учнів
у процесі діяльності” [10]. О. Пометун і Л. Пироженко наближають інтерактивне навчання до активного та розглядають його
як різновид активного, який, однак, має свої закономірності та
особливості.
Модель інтерактивного навчання (ІН) уміщує передусім взаємодію тих, хто задіяний у навчально-виховному процесі, а також
передбачає обов’язкову спільну діяльність студентів, оскільки
саме через інтеракцію (“interaction” – з англ., де “inter”
r – взаємний і
“action” – діяти) студент–студент, студент–викладач відбувається
процес взаємонавчання: передавання знань, формування умінь
і навичок. Безумовно, “інтерактивні технології навчання стимулюють потребу учня в реалізації свого потенціалу”. Проте існує й
така думка, що “освітні та розвивальні цілі під час інтерактивного
навчання виступають як супутні”. Погоджуємося з дослідником,
що “цю думку не слід вважати категоричною, однозначною, найбільше вона має дискусійний характер” [8, с. 549–550]. Дослідники ІН усі інтерактивні технології розподіляють на фронтальні
технології, інтерактивного колективно-групового навчання, ситуативного навчання та навчання у дискусії [8, с. 549].
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Розглянемо головні особливості інтерактивного навчання
(ІН) у процесі магістерської підготовки у вищій школі.
По-перше, на заняттях з інтерактивними методиками навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії усіх магістрантів. Бути інтерактивним на занятті, це
обов’язково включатися у роботу групи, “взаємодіяти в режимі
бесіди, діалогу з чимось (комп’ютером), або з кимось (людиною)”
[8, с. 549]. Викладач повинен залучати усіх магістрантів до групової взаємодії, створювати мотивацію до участі у роботі кожного без винятку. Це надає право й об’єктивно оцінити кожного
учасника взаємодії.
По-друге, ІН – це співнавчання, взаємонавчання (колективне,
групове, навчання у співпраці), коли студент і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Співпрацюючи з
магістрантами, викладач керує роботою кожного опосередковано, через завдання, які він пропонує групі. Стосунки між ними набувають ознак співпраці, тому що педагог має змогу втрутитися
у роботу груп лише за потребою, коли студенти самі звертаються
до нього по допомогу. Це їхня спільна діяльність. Уважаємо, що за
такою методикою у магістрантів підвищується відповідальність
за участь у навчальному процесі, активізується мотивація досягнення успіху, з’являється можливість вільно висловлювати і
відстоювати власну думку. З перших кроків упровадження ІН на
заняттях викладач повинен ознайомити студентів з правилами
роботи за умови групової взаємодії:
• розподіляємо магістрантів по групах;
• з’ясовуємо, які ролі будуть виконувати: головуючого, секретаря, доповідача, модератора, оптиміста, реаліста
тощо;
• починати висловлюватися потрібно спочатку за бажанням,
а тоді за чергою;
• важливо обговорювати ідею, а не особу студента, який
висловився;
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• утримуйтеся від оцінок та образ учасників групової взаємодії;
• варто дотримуватися правил активного слухання, не перебивати один одного;
• намагайтеся дійти згоди або підготуйтеся до захисту різних думок, які мають право на існування [14].
Безумовно, всі учасники групової взаємодії висловлюють свої
думки щодо розв’язання завдання, виконують ролі акумуляторів
ідей, висувають найактивнішого – лідера. Найчастіше лідер й виконує роль доповідача.
По-третє, організація ІН передбачає моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на підставі аналізу обставин та відповідної ситуації. Головна мета-завдання впровадження інтерактивних технологій на
заняттях є адаптація магістрантів до професії, подолання бар’єрів
у професійному спілкуванні, соціалізація тощо. Виконанню завдань з професіоналізації та адаптації до нових видів діяльності,
які стоять перед магістрантами, сприятиме дидактична гра як
один з методів ІН.
По-четверте, ІН ефективно сприяє формуванню навичок й
вмінь у спілкуванні, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Підготовка до заняття з ІН передбачає ретельне обдумування викладачем кожного етапу, а на
перших заняттях, за інтерактивною методикою, – виділяти час
для засвоєння правил проведення дискусії у групах. У процесі
дискусії:
• дотримуємося доброзичливого ставлення й уваги до кожного учасника;
• зосереджуємося на темі дискусії, фіксуємо увагу учасників
на питаннях, які обговорюються;
• утримуємося від схвальних або несхвальних висловлювань;
• дотримуємося стислості, змістовності, аргументованості
як у процесі дискусії, так й під час підведення підсумків;
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• загальний висновок – не кінець роздумам над проблемою,
а наступний крок у дослідженні нової теми.
Дискусію як навчальну форму роботи з магістрантами не
потрібно перетворювати у псевдообговорення, псевдопошук вирішення тих завдань, які відомі і які можна висловити звичайним
способом. Отже, дискусія повинна бути проблемною, до неї потрібно підготувати магістрантів. Тому доречно було б застосовувати на своїх заняттях метод “прес”, структура якого складається
зі вступу, обґрунтування, прикладів, висновків та поради [13,
с. 13–14]. Цей метод допоможе переконливо висловлювати свою
думку, чітко наводити аргументи на захист своєї точки зору, логічно та стисло їх викладати, діяти лояльно стосовно своїх опонентів.
По-п’яте, ІН виявляє лідерські риси студентів, проте усуває
домінування одного учасника навчального процесу над іншим,
так і однієї думки над іншою. Головною метою діяльністю викладача у процесі підготовки студента до майбутньої професії є
виявлення і формування його лідерських навичок як основних,
що здатні розкрити його потенціал на шляху становлення особистості. У сучасній психологічній літературі визначено безліч
типів лідерів за їх здібностями: лідер-програміст, лідер-виконавець, універсальний лідер, що проявляють себе за способом
організації змісту діяльності колективу. За стилем керівництва
вирізняють демократичного, автократичного та авторитарного
лідерів. У студентському колективі високо цінять лідера-ерудита,
емоційного лідера та лідера-віртуоза, оскільки вони впливають
на підвищення інтелектуального рівня групи, підтримують емоційний статус, витрачають багато зусиль на вдосконалення своїх
колег у навчанні і відпочинку [15]. Навчаючи студентів, викладачі
часто розподіляють лідерів за психосоціотипами особистості:
сенсорно-сприймаючий, сенсорно-вирішуючий, інтуїтивно-логічний, інтуїтивно-емоційний
й [7, с. 526–529]. Безумовно, кількість
лідерів, їх різноманітність залежать від діяльності колективу і
від завдань, які він вирішує. Чим цікавіші і складніші ці завдання,
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тим більше можливостей для виділення зі складу студентів групи
лідерів різного типу.
Викладач, який працює зі студентами в аудиторії, повинен
сприяти формуванню лідерських навичок, оскільки лише активна людина може досягти у своїй діяльності успіху, бути спроможною виконувати складні завдання і брати на себе відповідальність за свої вчинки. Отже, у процесі навчання відбувається
лідерство – процес, засобом якого певні члени групи мотивують
і ведуть за собою групу [6, с. 676]. Бути лідером – це не означає
бути завжди першим. У нашому житті це радше – людина, яка
здатна щось запозичувати в інших, обмірковувати знання і створювати нові форми та стилі вираження. Це можливість виявити свою універсальність, а не пристосуватися і розчинитися у
світі, в якому живеш. Вона має бути сміливою і переконаною у
своїй правоті [15]. Процес формування лідерських навичок довготривалий, потребує від викладача певних умінь, застосування
певних технологій, а також психолого-педагогічних знань, що
є обов’язковими для роботи зі студентами певного віку. Досвід
роботи в студентській аудиторії переконує, що активізації лідерству сприяє впровадження на заняттях інтерактивної технології.
Особливості впровадження
інтерактивних методів на заняттях

Розподілимо всі інтерактивні методи на три групи – методи
обміну словесною інформацією; методи організації практичних
дій; методи розвитку критичного мислення – та розглянемо особливості впровадження їх на заняттях з магістрантами.
До методів обміну словесною інформацією відносимо форми
“згорнутих дискусій”, які накопичив світовий педагогічний досвід у процесі організації обміну думок, дискусійного розв’язання
проблем. У процесі викладання курсів “Педагогіка вищої школи”,
“Педагогіка і психологія вищої школи”, “Методика викладання
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фахових дисциплін” та інших предметів педагогічного спрямування намагаємося ознайомити магістрантів з механізмами дій
таких видів “згорнутих дискусій”, як “круглий стіл”, “засідання експертної групи”, “форум”, “засідання суду”, “акваріума” [13; 14; 15].
Серед методів організації практичних дій, які виконують
функцію поглиблення знань, умінь, а також сприяють контролю
і корекції, стимулюванню пізнавальної діяльності студентів, виділимо дидактичну гру. Метод гри, який об’єднує з практичними
методами насамперед уміння застосувати на практиці набуті
знання, розвивати професійні навички, сприяє й формуванню
у магістрантів професійних компетентностей. Викладачеві потрібно приділити увагу зіставленню імітації з реальним світом,
установленню зв’язку гри зі змістом навчальної теми заняття. За
своєю структурою дидактична (навчальна) гра має чотири етапи:
орієнтацію – викладач характеризує тему, яку вивчають, основні
правила гри та її загальний хід; підготовку до проведення – відбувається розподіл ролей, вивчаються ігрові завдання, процедурні
питання; проведення гри – викладач стежить за грою, фіксує наслідки, роз’яснює те, що незрозуміло студентам; дискусійне обговорення гри – допомагає з’ясувати спільно з магістрантами, які
труднощі виникали, що сподобалося, які ідеї з’явилися впродовж
гри. Повноцінне розгортання навчального процесу, побудованого на дидактичній грі, передбачає від викладача, який у процесі
навчання виконує різні ролі, значного особистісного професійного потенціалу. Впровадження дидактичної гри у педагогічній
роботі потребує від викладача виконувати різні функції: інструктора-консультанта, судді-рефері, тренера, ведучого, модератора
тощо. Різні ролі у грі виконує й магістрант, так він залучається
до організації навчально-виховного процесу; фасилітує свою діяльність шляхом створення психологічно-комфортних умов, за
яких збільшується мотивація до професійної діяльності; виявляє
особисту позицію щодо корекції чи модифікації своїх установок і
цінностей й моделює власну професійну поведінку; налагоджує
міжособистісну взаємодію учнів, забезпечуючи умови для вза201
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єморозуміння, толерантного ставлення один до одного шляхом
застосування різних форм спілкування, взаємонавчання, кооперативної діяльності.
Важливим, на наш погляд, є запровадження на заняттях з
магістрантами й методів розвитку критичного мислення. Достатньо часто і продуктивно ми організовуємо на заняттях з магістрантами “мозковий штурм”” – ефективний метод колективного
обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників проявляти
свою уяву та творчість шляхом вільного висловлювання думок
усіма учасниками й допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.
Магістранти на заняттях засвоюють основні етапи “мозкового
штурму”: записуємо на дошці проблему, яку обрали; всі учасники
штурму висувають ідеї щодо розв’язання проблеми; записуємо
на дошці всі ідеї, які пропонують; висування ідей припиняється
за умови, що всі присутні вважатимуть кількість поданих ідей
достатньою; усі зібрані ідеї групують, аналізують, розвивають
спільно з групою; обирають лише ті ідеї, які, на думку групи, допоможуть вирішенню зазначеної проблеми. Магістранти також
повинні знати та дотримуватися правил поведінки під час “мозкового штурму”, які їх активізують:
• намагайтеся зібрати якомога більше ідей щодо вирішення
проблеми;
• заставте працювати свою уяву: не відкидайте ніякої ідеї
тільки тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;
• можна подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї
інших учасників;
• не обговорюйте, не критикуйте висловлювання інших, не
намагайтесь давати оцінку запропонованим ідеям.
На своїх заняттях з магістрантами ми часто запроваджуємо
“кейси” – як дуже деталізовані, контекстуальні описові доповіді та повідомлення про викладання й учіння. “Кейс”-метод є
практикою використання “кейсів” (з англ. – випадок) як засобу
навчання у галузях права, бізнесу, медицини, освіти. Можна ви202
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ділити кілька типів “кейсів”, які важливо знати майбутнім педагогам. Перший тип – це детальний (до погодинної хронології)
щоденний опис викладання студента за принципом: коли? де? і
як? Другий тип передбачає обговорення короткої й конкретної
навчальної ситуації, події, яка, наприклад, відбулася зі студентом на педагогічній практиці [4, с. 153–157]. “Кейсовий” метод
навчання здебільшого використовують, щоб досягти розуміння
особливостей навчального процесу. “Кейс” можна використовувати для допомоги майбутньому вчителю подивитися на дійсність,
з якою він стикатиметься щодня у школі [4, с. 157]. Цей метод допомагає розібратися у різних аспектах навчання, взаємовідносин
між суб’єктами процесу, відповідальності педагога за позитивний
клімат, формування мотивації тощо.
Застосування “кейс”-методу на заняттях сприяє формуванню вмінь, розв’язанню проблемних ситуацій, допомагає адаптації магістрантів до майбутньої діяльності. Вважаємо також
цей метод продуктивним для обговорення, опису педагогічних
ситуацій, аналізу конкретного випадку, обґрунтованого звіту
асистентської практики тощо. “Використовуючи навчальний
“кейс”, викладач може або попросити студентів проаналізувати
подію і її результати, або запитати їх про те, що вони зробили б
у цій ситуації” [4, с. 157].
Вища школа запозичила й активно впроваджує на заняттях
для підготовки магістрантів метод “портфоліо”. Метод “портфоліо” як метод навчання, оцінювання й атестації широко застосовують у США з 90-х років ХХ ст. у процесі підготовки майбутніх
учителів, сьогодні відомий і як метод навчання іноземним мовам. У педагогічній практиці відомі такі види портфоліо:“робочий
портфоліо”, “шоукейс портфоліо” і “ портфоліо для записів”. Найчастіше у практиці підготовки майбутніх викладачів використовують “робочий портфоліо”: магістрант збирає матеріал для
атестації, педагог має можливість оцінити рівень професійного
зростання впродовж певного часу [4, с. 148–151]. Велику роль у
застосуванні методу портфоліо приділяють викладачеві, який
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виконує роль фасілітатора (помічника). Саме він допомагає у
розвитку самооцінки та самоаналізу творчої роботи магістранта, рефлексивному обговоренню продуктів їхньої діяльності.
Від роботи педагога, від його вміння позитивно ставитися до
помилок студентів, толерантно спілкуватися з ними залежить
результат цього методу. Підготовка до педагогічної діяльності,
насамперед практики, яку магістранти проходять в університеті,
починається на практичних заняттях, у процесі підготовки та
виконання творчих завдань у вигляді проектів. Проекти розвивають логічне мислення, навики стилістичного оформлення
своєї думки, правильного добору слів тощо. “Не потребує доведення, що письмова діяльність – це важка праця, до того ж
ризикована: оформлення наших думок до написаних слів змушує нас бути чутливими до критики, заперечень, неправильної
інтерпретації” [4, с. 135]. Допомагає з’ясовувати ґенераційні ідеї
аутентична бесіда, яка є життєвим засобом для випробування
цих ідей. Аутентична бесіда, як і будь-який вид розмови, уміщує
діалог, проте вона спроможна розв’язати й проблеми вищого
рівня, її застосовують як засіб розвитку таких умінь, які знадобляться у майбутній діяльності, отже, адаптує магістрантів до
майбутньої професії викладача. За допомогою методу-проектів
ми намагаємося сформувати зі студента самостійного дослідника,
спроможного трансформувати себе і виробити власну робочу
теорію. З цією метою магістранти готують дослідження “Моя
майбутня професія – викладач”, “Мотивація студентів 1–3 курсів до навчання на факультеті (за спеціалізацією магістранта)”,
есе “Криза пошуку близької людини”, розробляють конспекти
лекції та практичного заняття тощо. За семестр магістрант повинен зробити презентацію своєї роботи (фактично, представляє
портфоліо). Упродовж 7–10 хв. продемонструвати студентській
спільноті своє бачення проблеми або проводить в аудиторії мікровикладання розробленого заняття, виконуючи роль викладача. До заліку, іспиту магістранти зобов’язані подати на перевірку проекти у формі портфоліо. Оцінка такого виду самостійної
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роботи магістрантів додається до загальних балів, зароблених
студентами впродовж курсу, та впливає на загальну оцінку за
іспит. Безумовно, викладач, перевіряючи портфоліо, зосереджується на оцінці рівня адаптації магістранта до педагогічної
діяльності. Така педагогічна рефлексія допоможе ще до іспиту з
курсу побачити загальну картину сформованості у магістрантів
педагогічних компетентностей і зрозуміти значущість ІН та правильність вибору методики підготовки студентів.
Вибір інтерактивних методів залежить від специфіки навчального предмета, співвіднесення їх із цілями та змістом навчання, темою заняття, рівнем педагогічної майстерності викладача, зазначимо також, що вирізняється й час впровадження
методів – від 5 до 20 хв (конкретний етап) заняття. Частіше ми
комбінуємо інтерактивні методи з різних груп, це сприяє кращій
активізації магістрантів на занятті та мотивує їх до проведення
мікровикладання з використанням цих методів.
Підготовка магістрантів відбувається в умовах компетентнісного підходу, адаптації їх до майбутньої асистентської практики.
Тому на заняттях важливо ознайомити студентів з різними типами лекцій і практично-семінарських занять як традиційних, так
й інтерактивних: лекція-діалог, практичні заняття: конференція,
диспут, дебати, захист курсової (дипломної), захист проекту. [14,
с. 33–35.] Магістрантам важливо уміти проводити й такі форми
міжособистісної взаємодії, як робота у малих групах, кооперативне учіння, “снігова куля”, “техніка акваріума” тощо.
Заняття із впровадженням методу “снігова куля”” складне за
своєю методикою, проте може відіграти важливу роль у підготовці майбутнього педагога. Вважаємо, що “снігову кулю”” можна
застосовувати на етапі заняття – систематизація та узагальнення
знань студентів, оскільки її модель дає можливість обговорити
проблему, що відповідає темі заняття, спочатку індивідуально,
згодом у парі, мікрогрупі – четверо учасників з поступовим збільшенням кількості у групі до 8–16, і, врешті-решт, цілою групою
(від 32 студентів) за опосередкованого керівництва педагогом.
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Дискусію можна розгорнути й на занятті, мета якого – підвести
підсумки з конкретної складної теми, що потребує узагальнення знань та закріплення вмінь і навичок. Наприклад, лекційне
заняття на тему “Особливості проведення різних типів лекцій
у вищій школі. Їх переваги та недоліки” за методикою “снігової
кулі” дає можливість зібрати спільно зі студентами матеріал,
відомий їм з власного досвіду за часи навчання в університеті: у
чому переваги лекції? Чому лекція – пасивна форма організації
навчання? Що зробити, щоб підсилити позитивні сторони лекції?
Якою має бути сучасна лекція? Викладач висуває проблему, яка
потребує дискусії – обміну думками, – та розподіляє студентів
по парах, групах, контролює час, відведений на роботу. Досвід
проведення такого заняття свідчить про економію часу на лекції,
активізацію студентів у спільній роботі, бажання дискутувати,
привнести своє бачення розв’язання проблеми до спільної думки.
Кожна група висуває одного лідера для наведення спільних ідей
щодо розв’язання проблеми дискусії. Останній крок передбачає
об’єднання всіх учасників дискусії у велике коло і дає можливість
обговорити цю проблему, узагальнити знання і закріпити набуті
навики у процесі обговорення. Правила поведінки учасників за
формою взаємодії “снігова куля” повинні відповідати загальноприйнятим правилам до групової взаємодії та дискусії загалом.
Заняття закінчується оцінюванням активних учасників дискусії
та подякою всім за активну взаємодію [14, с. 11–12].
Особливості впровадження
на заняттях технології “Шести капелюхів”

Уважаємо, що магістрантів потрібно ознайомити з технологією “Шести капелюхів” Є. де Боно, яка також сприятиме розвиткові
у майбутніх викладачів критичного мислення. Ми зможемо на
заняттях із розв’язання проблемних ситуацій особисту та колективну розумову діяльність магістрантів зробити набагато
ефективнішою, структурувати її, оскільки ця технологія заснова206
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на на паралельному мисленні. Якщо традиційне мислення ґрунтується на полеміці, дискусії та зіткненні думок, часто виграє не
найкраще рішення, а саме те, що найуспішніше пропагувалося
у дискусії. За умов паралельного мислення різні погляди, різні
підходи до розв’язання проблеми не стикаються, а співіснують,
тому що це – конструктивне мислення. Важливо зрозуміти також,
що за впровадження методу Є. де Боно “Шести капелюхів” ми
розподіляємо процес мислення на шість різних режимів, кожен
з яких зображено метафоричним капелюхом певного кольору
[1]. Ми можемо навчитися на заняттях з інтерактивних методик
оперувати різними аспектами нашого мислення, метод “шести
капелюхів” допоможе студентам сконцентруватися та усвідомити глибину мислення, легкість в опануванні власними підходами до вирішення проблеми тощо. Це допоможемо отримати
“повнокольорове мислення”, наприклад, у процесі планування
професійної діяльності; оцінки інтерактивних методик порівняно з традиційними; конструюванні креативного підходу до
розв’язання будь-якої проблеми та ін. Розглянемо одну з моделей
упровадження цієї технології на заняттях з магістрантами. Розподілимо студентів на шість груп, відповідно до кольору капелюха,
та надамо час на підготовку до виступу. Почнемо обговорення
теми у “білому капелюсі”, тобто збираємо та ретельно розглядаємо усі наявні факти, переваги, статистичні дані, запропоновані умови тощо. Далі всі запропоновані та доповнені варіанти
обговорюємо у негативному ключі, тобто у “чорному капелюсі”,
саме ця група повинна знайти недоліки, їх потрібно обов’язково
побачити серед переваг. Наступний крок у позитивному “жовтому
капелюсі” допоможе виділити усі позитивні моменти у співпраці,
сприяє максимальному розв’язанню проблеми заняття. Розглядаємо питання з усіх боків, збираємо достатньо інформації для
подальшого аналізу та надягаємо “зелений капелюх”. У цьому
креативному капелюсі шукаємо щось нове, виходимо за межі
пропозицій, ідей, розв’язок, які вже подано, збільшуємо позитивні моменти, згладжуємо негативні. Кожен магістрант пропонує
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альтернативний шлях розв’язку завдання за умови появи нових
ідей, доречно знову підключити групи у “жовтому” та “чорному
капелюсі” [1]. Магістрантам у “червоному капелюсі” ми також
повинні надавати слово, проте на досить короткий час, оскільки
у них є можливість висловити свої почуття та інтуїтивні здогадки щодо проблеми, яку обговорюють, не заглиблюючись, чому
це так, що робити та ін. Заняття за цією технологією, або лише
один його етап, завершується підведенням підсумків про виконану роботу. Цю роль виконує модератор-викладач у “синьому
капелюсі”, який уважно стежив за тим, щоб учасники не надягали
одночасно кілька капелюхів. Саме “синій капелюх” не призначено
для роботи зі змістом завдання. Той, хто у ньому, безпосередньо
керує розумовими процесами, тобто управляє самим процесом
роботи. Методично правильно було б використати цей капелюх
спочатку заняття для визначення того, що належить зробити, та
у кінці – для узагальнення досягнутого, або визначити нову мету
перед студентами. Отже, думки та ідеї не переплітаються і не
заплутуються. На занятті за методикою “Шести капелюхів” Є. де
Боно можемо одягнути капелюхи лише на шістьох магістрів, найбільш активних на заняттях за інтерактивними технологіями, та
підвести спільний підсумок щодо позитивних та негативних рис
ІН у вищій школі – ще одна модель впровадження цієї технології.
Чималий досвід роботи з магістрантами різних факультетів
університету підтверджує, що до “Методичних рекомендацій з
проведення практичних занять” потрібно додавати проблемні
дискусійні питання, вирішити які легше у невеликій групі. Тому
магістрантів активно включаємо до групової взаємодії, вчимо їх
виконувати різні ролі на заняттях, обов’язково спільно з групою
оцінюємо роль кожного студента у взаємодії.
Запровадження різних форм міжособистісної взаємодії, інтерактивних методів та прийомів, як засвідчує досвід роботи
з магістрантами, сприяють не лише активізації студентів, надають змогу набрати бали, а й піднімають методичний рівень
майбутнього викладача, оскільки результатом роботи студентів
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є презентація проекту – розробка конспекту та мікровикладання
фрагменту заняття із застосуванням інноваційної технології.
Упровадження інноваційних технологій, насамперед, інтерактивних форм та методів на заняттях, таких як семінари-діалоги,
дискусії, комп’ютерні симуляції, ділові ігри, майстер-класи, елементи “воркшопів” тощо, сприяють реалізації компетентнісного
підходу у підготовці магістрантів. Уважаємо, що за таких умов
братимуться до уваги інтереси студента, його інтелектуальні та
психофізичні можливості, самостійність та відповідальність за
якість навчання.
Формування професійних компетенцій у магістрів у процесі
засвоєння предметів педагогічного циклу ставить перед викладачем нові вимоги проводити постійний контроль результатів
навчання студентів: робота на практично-семінарських заняттях, тести проміжного контролю, самостійна і науково-дослідна
робота (проект). Підготовка магістрантів сприяє й активному
використанню й технології комп’ютерних комунікацій, програм
і мереж для організації ефективної пізнавальної діяльності студентів. Ми спробували поєднати інтерактивну технологію з
комп’ютерною. Для цього було створено електронну програму
“Сучасні технології навчання” з елементами дистанційного навчання. Магістрантам запропонували виконати завдання програми, яка складається з двох частин, теоретичного блоку та
практичної тестової частини (20 питань). Це надає змогу студентам пройти підсумковий тест самостійно, у зручний для них
час. Викладач контролює лише результати роботи, які подають
студенти у визначений термін.
Безумовно, інтерактивне навчання має свої позитивні особливості, проте викладач, який працює в умовах інтерактивної
взаємодії, повинен вміло поєднувати інноваційні й традиційні
технології навчання у вищій школі. Через моделювання життєвих
ситуацій, проведення рольових ігор ІН допомагає створити умови
для спільного вирішення проблеми на підставі аналізу обставин та відповідної ситуації, сприяє формуванню комунікативних
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компетенцій, створює атмосферу творчої співпраці, взаємодії
на рівних. Важливо, щоб інтерактивні методики у навчальному
процесі університетів сприяли появі інноваційних форм виховних заходів студентів, змінювали традиційні науково-практичні
конференції та методичні семінари викладачів [15, с. 419–422].
Упровадження ІН потребує від викладача розуміння механізмів дії методів, прийомів, правил упровадження міжособистісної
взаємодії на заняттях. Виділимо основні кроки, які повинен зробити викладач, готуючись до занять за інноваційною технологією: 1) правильно обрати інтерактивний метод для конкретного
заняття, що визначається метою та специфікою матеріалу, який
вивчається; 2) сформувати малі групи студентів, ураховуючи
їхню активність, підготовленість, а також здатність до взаємодії;
3) ретельно продумати структуру заняття, кожний його етап і
доцільність використання групової взаємодії; 4) обрати проблему
для розв’язання та намітити шляхи її вирішення.
На інтерактивному занятті студентам потрібно створити комфортні умови для співпраці. Вони повинні мати можливість для
того, щоб достатньо вільно рухатися в аудиторії, об’єднуватися у
групи у процесі обміну думками. Наступним кроком викладача,
який готується до заняття, є продумування інтер’єру аудиторії.
Тому важливо з’ясувати, чи можна в аудиторії пересунути столи,
стільці тощо. Меблі в аудиторії, яка призначена для заняття з
малими групами, повинні бути “мобільними”. Якщо не маємо
сучасних стільців, намагаємося розсадити групи в аудиторії так,
щоб жодна не заважала дискусії. Серед варіантів для проведення
занять за методом участі, інтерактивними методиками можна
змоделювати: стільці в колі, “банкетний стиль”, “П”-подібний
стиль; “ялиночку”. Працювати зі студентами, коли ви бачите очі
всіх, цікаво. Це створює додатковий комфорт у спілкуванні плічо-пліч, підтримує у вирішенні важкої проблеми, розвиває комунікативні здібності, потрібні у дискусіях. Важливо, щоб викладач
зрозумів, що впровадження інноваційних технологій у фахові
курси з підготовки магістрів є необхідним і важливим моментом
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їхньої адаптації як майбутніх викладачів до роботи за новими
програмами в умовах реформування вищої школи.
Отже, можемо підсумувати, що інтерактивна технологія навчання допомагає майбутнім педагогам залучитися до сучасних
європейських освітніх технологій, навчитися поєднувати традиційні (класичні) та інноваційні форми організації взаємодії
студентів і викладачів в аудиторії. У груповій роботі виникає
елемент змагання і взаємної відповідальності студентів за роботу
в аудиторії, за свої знання з предмета, тому викладач виконує
різні ролі: від тренера, координатора, спостерігача до модератора,
фасилітатора, медіатора тощо.
Тому, не беручи до уваги різні назви та підходи, інтерактивне
навчання у вищій школі передбачає, передусім, докорінно змінити методичні стереотипи викладачів. ІН у поєднанні з іншими
інноваційними технологіями сприяє підняттю рівня професійної
підготовки майбутніх педагогів, оскільки створює умови для
розвитку самостійності, формує та розвиває педагогічні компетентності спільно із загальними та професійними, активізує
студентів як рівноправних суб’єктів навчання.
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
НАРАТИВІВ У МУЗЕЙНОМУ ПРОСТОРІ
ОЛЕКСІЙ КАРАМАНОВ

П

ереосмислення ролі та базових функцій музейних закладів в епоху трансформацій і реформ у галузі культури та освіти останнім часом зумовлює чимало дискусій. З одного
боку, це дає змогу вибудовувати найрізноманітніші прогнози
щодо їх актуальних ролей і функціонування у різноманітних соціальних контекстах.
З іншого, – перед музеями відкриваються нові перспективи,
пов’язані, зокрема, з розширенням їх освітньої функції через різні
види комунікації з відвідувачами щодо актуалізації та промоції
культурних цінностей.
Важливе значення у цьому контексті має наративний підхід до конструювання різноманітних музейних експозицій та
організації сучасних культурних практик, що дає можливість
донести до відвідувачів більше актуальної інформації, апелювати
до їх чуттєво-емоційної сфери, сформувати певні враження та
переконання.
Наратив як елемент усної історії допомагає відкрити таємницю різних процесів минулого на тлі широкого контексту соціальної і політичної історії, історії повсякденного життя, створити
уявлення про рівень міфологізації минулого [9, 58, 59].
Наративами у тій чи іншій мірі можна назвати міфи, казки,
правдиві та вигадані історії, оповіді літературних персонажів,
історичні романи, повісті, оповідання, п’єси, записки мандрівників, різні історико-культурні, релігійні, філософські історії, а
також епос, поетичні твори, музику, візуальне мистецтво.
У зв’язку з цим особливого сенсу набувають різні контексти використання повсякденних предметів побуту людини, які
озвучуються в музейному просторі за допомогою сучасних нара213
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тивних практик (наприклад, технології сторітеллінг, маптеллінг
та ін.).
Простежуючи історію речей і побутових предметів, ми бачимо можливості їх інтерпретації колишніми та актуальними
власниками, а також сторонніми людьми. Їх особистісне бачення наповнює просторове поле цих речей особливим ціннісним
змістом, розкриваючи різні аспекти індивідуального досвіду
людини, що є безцінним, наприклад, у процесі організації навчальної діяльності. Наратив є органічним способом наповнення
змістом предметів, явищ і подій, реалізуючи у такий спосіб різні
нестандартні підходи до навчання, стимулюючи фантазію та уяву
молодої людини.
Сучасні освітні практики, які відтворюють різні елементи
культурної пам’яті, усе більшу увагу приділяють застосуванню
наративів. Особливе значення використання наративних практик
має в музейному просторі, оскільки створює умови для “озвучення, програвання та реконструкції історії”, занурення в ту чи іншу
епоху, переживання різних історичних подій і процесів.
Наративні музеї своєю мірою є центрами комунікації, які
завжди відвідують туристи, що прагнуть отримати найглибші
враження та емоції про країну свого перебування. У світі відомі
Меморіальний музей Холокосту у Вашингтоні (США), Музей Холокосту в Єрусалимі (Ізраїль), Єврейський музей у Берліні (ФРН),
Меморіал Жаніса Ліпке (Латвія), Музей безвинності (Туреччина),
Музей Ф. Кафки (Чехія), Музей Б. Єльцина (Росія), Музей Варшавського повстання, Історичний музей міста Кракова, Музей історії
польських євреїв “POLIN”, Музей Ф. Шопена, Фабрика Шиндлера,
Музей еміграції (Польща) та ін.
Зазначену проблематику вивчали вітчизняні та зарубіжні
вчені Т. Бистрова, Дж. Брунер, А. Бухаров, І. Гринько, К. Диса,
Т. Кранц, В. Шмід, проте вона потребує більшої систематизації та
узагальнення з огляду на важливість виокремлення практичних
механізмів реалізації наративів у музейних закладах.
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Аналіз літератури показує, що для сучасної науки характерні
інтенсивні дослідження наративу у найрізноманітніших наукових дисциплінах: антропології, лінгвістиці, когнітології, соціальній філософії, що свідчить про міждисциплінарну домінанту
досліджень у цій галузі, коли сам наратив розглядають як сполучний компонент різних галузей наукового знання [8, 7].
Мета нашого дослідження полягає у виявленні особливостей
застосування різноаспектного наративного знання у просторі
музею як важливого чинника інтеграції знань, організації комфортних умов комунікації між людьми, забезпечення ефективного середовища навчальної та виховної діяльності.
У центрі будь-якого наративного підходу є уявлення про те,
що основна форма людського досвіду існує у вигляді певних ситуацій (історій, оповідання), які безпосередньо чи опосередковано
прямо впливають на наше життя. З огляду на це, можна зазначити, що основною формою людського пізнання є своєрідні схеми,
які виконують дві функції: функцію репрезентації певної сфери
реальності і функцію перетворення даних, що містяться в ній.
Наше суспільство у вирі інформатизації та конструювання
нової реальності усе більше нагадує великий соціальний простір,
який вирізняється й функціонує завдяки часто незрозумілій, хаотичній, але у той же час осмисленій та упорядкованій діяльності
різних людей.
Будь-яка людина здатна описувати власне минуле, прожитий час лише у форматі наративів, адже наше життя побудоване
людьми завдяки активній раціоналізації, за допомогою якої ми
конструюємо наративи [1, 19]. Саме тому так важливо вміти висловлювати власні погляди, судження, емоції, думки та інтерпретації навколишніх явищ та подій минулого.
Доволі часто розповіді окремих людей, вписані до музейнопедагогічного процесу у форматі правдоподібних історій, захоплюючих драм та історичних оповідань, змінюють/пом’якшують/
розширюють/трансформують своє ставлення до певних подій
і процесів минулого. Широке використання людських емоцій,
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естетичних почуттів, сприйняття образів, звуків і запахів допомагають слухачеві уявити собі місце і час, де відбувалися події.
У такому сенсі усі суспільні виміри відображаються у різних
інституціях культури, серед яких головне місце посідають музеї.
Саме музей часто змушує нас замислитися над перебігом та сенсом власного життя, розставити необхідні акценти для розуміння
майбутніх векторів діяльності.
У просторі музею людина отримує унікальну можливість
по-новому описати й зобразити минуле, – через символи, образи,
історії, відкриваючи для себе вже давно відоме та актуалізуючи
зовсім нове. Вона створює свою “зону комфорту” та намагається
залучити до неї інших людей, які їй симпатизують, поділитися
власними переживаннями, враженнями, очікуваннями. Ця зона
комфорту здебільшого має важливе значення для формування
особистих переконань, відстоювання інтересів, розвитку системи
власних цінностей.
Життєві погляди людини в музеї, набуваючи нових якостей,
збагачуються й трансформуються, що може нагадувати захоплюючу життєву мандрівку, коли людина немов “подорожує культурними традиціями, здобуває та засвоює необхідний для неї досвід,
оглядає визначні місця, “фотографує” їх і повертається вже дещо
іншою, сповненою новими враженнями” [12, 16].
У такий спосіб варто зазначити, що наратив сприяє естетизації
навколишньої дійсності в її різноманітних (поверхневих і глибинних, художніх і нехудожніх) проявах, що охоплюють не тільки
сферу матеріальних речей (консюмпція, реклама), а й епістемологію, етику, створює своєрідне бачення естетичного життя [13, 19].
Естетичне сприйняття наративів передбачає напружену
роботу різних пізнавальних та емоційних сил, необмежених ні
самою інформацією, ні засобами її вираження. Таке сприйняття
є цілісним, структурним, що охоплює безпосередню взаємодію
змістовних та формальних елементів [14, 41].
Отже, у процесі використання наративів для вивчення й широкої інтерпретації музейних предметів на перший план вихо216
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дить зв’язок естетичних переживань з естетичними цінностями
людини. Унаслідок цього народжується великий спектр емоцій,
а також експресія, що активно сприяє вираженню особистісних
переживань та диспозицій, індивідуального способу поведінки,
становленню та формуванню власного життєвого стилю особистості.
На думку дослідників, сам музей усе частіше сприймають як
центр справжнього спілкування, яким раніше було, наприклад,
домашнє вогнище. На жаль, сьогодні недооцінюють роль артефакту, штучно створеного предмета повсякденності, що слугує
посередником у тілесно-чуттєвій взаємодії та спілкуванні між
людьми. Найчастіше простір комунікації – це сукупність текстів (відповідей на питання, більш ранніх записів, звернень до
кого-небудь і т. д.), або площинні візуальні образи (фотографії,
малюнки тощо).
Своєю чергою, велика кількість площинного матеріалу
ускладнює формування цікавої живої експозиції, що залучає відвідувачів до свого простору, призводить до повторів в оформленні [3, 157].
Вирішальну увагу у цьому приділяють тим станам, які проживає відвідувач музею, а також якості спілкування з експонатами та іншими людьми. У випадку, якщо віддалений доступ дає
змогу музеям розширювати межі своєї дії, залучити великі маси
людей, то відповідні наративи допомагають реалізувати незадіяний потенціал музейних експозицій, зробити предмет активним
елементом спілкування між людьми, змінити статус відвідувача зі
звичайного слухача до безпосереднього учасника [3, 161].
Особливо цікавим у зазначеному контексті є так зване тезаурусне та, власне, наративне розуміння й осмислення різних подій.
Головною відмінністю між ними є те, що наративи, зазвичай,
зображують історію різних подій життя (що відбувалося, коли і
як відбувалося – опис процесу), а тезауруси – її картину (як саме
це відбувалося, що це означає для різних людей, які цінності є
найголовнішими) [15, 49].
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Керуючись цим, тезаурусу притаманні:
• більш суб’єктивні характеристики та оцінки різних подій,
адже у цьому випадку знання одержують завдяки вибірковій активності суб’єкта;
• взаємопов’язаність та взаємоузгодженість усіх його елементів не логічними, а ціннісно-змістовими відносинами,
що є у певних моделях поведінки;
• емоційні переживання суб’єктів, що виникають унаслідок
включення у минулий екзистенціальний досвід;
• різноманітні асоціації;
• фрагментарність відтворення різних подій тощо [6, 114–
115].
Наративний принцип цікавий здатністю суб’єктів упорядковувати відмінні факти і явища у певну послідовність подій, що
є завершеною історією. Усе це зумовлено такими чинниками:
• наративне розуміння керується тим, що будь-яку ситуацію
людського буття можна інтерпретувати та відтворити багатьма способами;
• структурування подій у наративі побудоване так, що завжди
є осмисленість певної діяльності та її межі (ціннісний прикінцевий результат);
• наративне розуміння завжди має діалогічний характер,
тобто суб’єкт-суб’єктний;
• наратив є у можливості включення людьми до своїх індивідуальних життєвих історій більш різноманітних типів
сюжетів [6, 116–117].
Дослідники зазначають, що як соціальне, так і музейне середовище здатне будувати нові зв’язки та конструкції через оповіді,
тлумачення та інтерпретації різних подій, керуючись чотирма
головними підходами:
• по-перше, через виклад певного героя, персонажу, непересічної особистості, спеціально запрошеної до музею, своєї власної історії, вчинку як дійової особи (безпосередня
близька участь у події);
ї
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• по-друге, шляхом повідомлення конкретної особи про події, історії, свідками якої вона могла бути, простежуючи
за ними зі сторони або опосередковано (опосередкована
близька участь у події);
ї
• по-третє, через стислу оповідь людини, яка обізнана з певною подією, історією у процесі вивчення різних історичних
джерел, але не вдається до її інтерпретації (опосередкована
віддалена участь у події);
ї
• по-четверте, через емоційну розповідь про ці події, з ефектом створення відчуття “особистої причетності” до них, а
також відповідними поясненнями і коментарями (безпосередня віддалена участь у події)
ї [7; 10, 353–354].
Розуміння та усвідомлення безпосередньої та опосередкованої близької участі у події, так само, як опосередкованої та
безпосередньої віддаленої участі у події, має значне емоційне
навантаження, часто сприяючи поступу та зрушенню людини
до змін у власному житті, переосмисленні системи відносин з
оточуючими людьми.
Відомо, що особистість будує своє життя, спираючись на думки оточення, й, отже, переносить їх сприйняття світу на своє власне. Саме таке перенесення допомагає їй розширювати світогляд,
виходити за межі власних уявлень і переконань, активізувати
процес самовдосконалення.
Вивчаючи історії різних людей у меморіальному просторі
музею, дослідники виділяють три базові моделі, які допомагають, відповідно, конструювати та вивчати їх біографії. Наприклад, К. Рамсланд у цьому контексті розглядає інтерпретаційну,
об’єктивну і драматичну моделі [17, 13–15].
Аналізуючи функціональність цих моделей у музейному просторі, варто відмітити їхні такі особливості та характеристики:
• інтерпретаційна модель вивчає біографію шляхом аналізу
різних психологічних мотивів поведінки, а також особливостей спрямованості, активності, установок, темпераменту і характеру особистості;
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• об’єктивна модель використовує усі наявні джерела, факти,
що стосуються життєвих етапів особистості, беручи до уваги різні історичні, економічні, політичні та соціокультурні
контексти тієї чи іншої епохи;
• драматична модель акцентує увагу на усіляких формах відтворення образу людини, розповідаючи історію її життя
через розмаїття портретів і подій.
Очевидно, що наративний потенціал перелічених моделей
є неоднаковим, проте він переважає як у першій моделі (різні
символічні образи), так і в другій (естетизація етапів діяльності
людини) і третій (експресивні образи).
Крім того, варто зауважити, що наративам у просторі музею
можуть бути притаманні різні контексти, які залежатимуть від
характеру самих історій, розповідей, повідомлень, кількості присутніх людей, можливостей залучення музейних предметів, додаткових візуальних та аудіоефектів тощо. Серед цих контекстів
можна, наприклад, виокремити:
• контекст формування певних поглядів або певної думки,
судження;
• контекст раптової ситуації;
ї
• контекст очікуваних подій.
Перший контекст вимальовується через переконання у правдивості або невідповідності певної інформації та підкріплення її
шляхом звернення до конкретних музейних предметів – “свідків
певної історії”, які безпосередньо або опосередковано можуть її
підтвердити або спростувати.
Другий зумовлює нестандартне відхилення від загального
сюжету оповіді через звернення до здавалось би незначних деталей, подробиць, уточнень та роз’яснень, які згодом повністю
змінюють загальну картину подій.
Третій контекст логічно виводиться з попередньої розповіді
та повністю вкладається у логіку викладу історії про певну подію, яка мала програмований та передбачуваний характер, проте
підкріплюється різними яскравими образами.
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Будучи частиною загального культурного простору, спілкуючись з іншими людьми, проектуючи власні інтереси, цілі, ідеали,
цінності, кожна людина розширює свій внутрішній світ та світогляд. У просторі музею, з одного боку, культуру розглядають
як своєрідне середовище, насичене певними звичаями і традиціями, в якій відбувається конструювання життя, тобто розвиток
і збагачення життєвого простору особистості.
З іншого, – спілкування з людьми сприяє трансформації та
збагаченню життєвих поглядів, позицій, очікувань особистості.
Соціальне середовище має своє “музейне” продовження в оповіданнях, інтерпретаціях і трактуваннях подій, що дає змогу людині
не тільки сприймати та усвідомлювати, а й переосмислювати
новий досвід, будувати, конструювати реальність в оповіданні,
дискусії, бесіді, розмові з іншими людьми [12, 17].
Цікавим та неординарним елементом музейного наративу може
бути аналіз різних аспектів музейного предмета, керуючись його
найрізноманітнішими якісними характеристиками. Наприклад, розповідь про звичайну козацьку шаблю у музейному просторі може
бути продемонстрована як мінімум у семи різних контекстах:
• функціональні аспекти шаблі як козацької зброї, які стали
наслідком тривалого відбору серед різних форм холодної
зброї з урахуванням як виконання свого основного призначення (взаємодія з неприятелем), так і різних додаткових моментів (відносна зручність у повсякденному житті,
естетичні якості, безпека);
• значення шаблі як способу самоутвердження й комунікації,ї
зокрема, ідентифікації володаря за соціальним статусом,
рівнем заможності, перевагам, смакам, видатним особистісним характеристикам тощо;
• технічні аспекти шабліі як певного продукту виробництва
(виробу) – її форма, міцність, матеріал виготовлення, різні
додаткові ознаки тощо;
• розуміння шаблі як функціонального об’єкта (холодна
зброя), пам’ятки культури, що з’явилася у часі і просторі
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унаслідок певної еволюції серед аналогічних об’єктів у
своїй основній та супутніх функціях;
• інтерпретація шаблі як певного матеріального утворення,
предмета матеріальної культури свого часу, якому притаманні характерні структурні характеристики (тип, форма,
розміри, стріла вигину, матеріал), а також яскраво виражений набір характерних елементів (вид леза, доли, заточка,
хрестовина, ефес, піхви, прикраси тощо), структурованих
та об’єднаних у єдине ціле;
• оцінка шаблі як свідка історичної події (використання у
конкретній битві, свідок часу);
• персоніфікація шаблі за родом діяльності певної історичної
постатіі (винахід, виготовлення, застосування в основній
та додаткових сферах життєдіяльності) або звичайного
факту біографії конкретної людини (подарунок, символ,
предмет колекції, улюблена річ тощо) [5, 49–50].
У такий спосіб звичайний музейний предмет завдяки такому розлогому аналізу постає перед нами як жива річ з багатьма
аспектами та контекстами, що передають різну інформацію та
відмінне смислове навантаження залежно від змісту та спрямованості музейної експозиції, віку та характеру занять самих
відвідувачів.
Зазвичай, наративний підхід здебільшого зображує та позиціонує особистість як головного героя власного життєвого світу,
створеного з інтерпретацій та сенсів, у якому вона перебудовує
історії про своє життя та стосунки у співавторстві з іншими, бере
відповідальність за них та оцінює різні ситуації.
Вищезазначене дає можливість детальніше зупинитися на
особі музейного педагога. Музейний педагог-наратор створює
відповідний фон та комфортне середовище, використовуючи у
роботі з відвідувачами запропоновані підходи та контексти на
основі обраної музейної комунікативної стратегії.
Його власна оповідь, коментарі (за допомогою міжособистісної взаємодії з відвідувачами) уможливлюють пожвавлення про222
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цесу музейної комунікації, насичують сюжет розповідей новими
елементами та конструкціями, сприяють розумінню наративу як
своєрідної драматургічної моделі певної сфери життєдіяльності
людини [2, 53–54], адже музей є своєрідним медіумом, який не
тільки використовує різні технічні засоби, а й виділяє окрему
технологію спілкування з різними людьми.
Ця технологія є поєднанням інструментів (наприклад, експонатів), навичок, знань та методів роботи з відвідувачами. Такий музей
можна сприймати як простір інтуїтивного та візуального пізнання,
на відміну від дискурсивного (концептуального), що було відповідником традиційного, інформаційного підходу [16, 224].
Дослідники зазначають, що у сучасному музейному просторі
можна виділити такі тенденції застосування наративів:
• усе більше їх використання в експозиційно-виставковому
просторі;
• розуміння усього простору експозиції як єдиної сцени та
перетворення її на єдиний наратив;
• конструювання наративів з автентичних текстів;
• співвідношення документальних та художніх наративів;
• співвідношення візуальних й текстових наративів;
• збір наративів від самих відвідувачів [4, 62].
На основі аналізу різних визначень та інтерпретацій, з погляду організації педагогічної діяльності в музейному просторі,
ми вважаємо, що наративи, головно, – це розповіді або оповіді,
створені людьми для опису та організації власного досвіду й
способів життя.
Водночас наратив може бути як у ролі історичного джерела (що
уможливлює досягнення більш чітких і якісних результатів дослідження), так і способу навчально-пізнавальної діяльності у просторі
музею, озвучуючи й наповнюючи особистісним змістом ритуали,
традиції та культурні феномени певного історичного періоду.
Не піддається жодному сумніву теза про те, що наратив є
ефективним, дієвим і результативним способом організації педагогічної взаємодії у просторі музею з різними групами відві223
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дувачів, зокрема з учнівською та студентською молоддю. Найбільш оптимально наратив можна використовувати у таких форматах:
• інтерв’ю (коли дослідник проводить комунікацію з людиною, свідком або безпосереднім учасником певних подій,
який відтворює ці події або бере участь у них крізь призму
власного бачення);
• порівняння (коли людина визначає подібність або несхожість певних історичних процесів шляхом відтворення
елементів минулого);
• спогади (коли ми маємо справу з яскравими неоднозначними образами, побудованими на емоційному осмисленні та переживанні різноманітних історичних подій)
[11, 314–315].
Застосування наративів у музейному просторі відкриває для
нас нові можливості для ретрансляції, різнопланового озвучування та осмислення актуальних подій минулого, їх популяризації та
моделювання для широкого кола різновікової музейної аудиторії.
Використання наративних практик розширює функціональні
можливості трансляції знань, збагачуючи їх емоційними, чуттєвими, суб’єктивними характеристиками, створюючи умови для
їх розуміння у різних життєвих формах і проявах.
Отже, на основі проаналізованого матеріалу можна виокремити такі можливості для перетворення сучасного музею на важливий наративний центр:
• по-перше, це пов’язано із підвищенням статусу та значущості самих музейних предметів – символів тієї чи іншої
епохи та знання, які уможливлюють різнорівневу комунікацію з відвідувачами, формування відчуття належності
та міждисциплінарного мислення;
• по-друге, у важливості створення та озвучення реальних
та уявних історичних контекстів музейних предметів від
різних за віком та соціальним статусом людей для пробудження інтересу та перезавантаження інтерпретаційних
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аспектів, розвитку навичок міжособистісного спілкування
та стосунків;
• по-третє, у зв’язку із побудовою системи наративних оповідей для привласнення та вироблення емоційного ставлення відвідувачами до необхідних знань про історичні,
культурні, мистецькі події, факти, явища, репрезентовані
у музейному просторі, закріплення одержаних емоцій та
вражень.
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АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
ЯК ПРОФЕСІЙНО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
НІНА ЛОЗИНСЬКА

П

итання адаптації студентів університету до навчання та
адаптація молодого педагога-випускника університету
до педагогічної діяльності створюють необхідність вирішення
багатьох завдань. Серед них – визначення поняття адаптації у
педагогіці, вивчення структури адаптації, визначення термінів
адаптації, розроблення системи показників адаптованості, вияв
чинників, які впливають на процес адаптації молодих педагогів.
Уже відомо, що адаптація (від лат. adapto – пристосовую)
визначає здатність організму активно пристосовуватись до навколишнього середовища. У людському середовищі адаптація
реалізується на біологічному, фізіологічному, психологічному
та соціальному рівнях. Поступово “адаптація” переходить з поняття біологічного та фізіологічного у галузь психології праці,
інженерної психології, педагогіки та інших суміжних наук.
Поняття адаптації ширше використовують у психології та
соціальній психології для трактування пристосування індивіда
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до групи або до окремого індивіда. Щодо цього виокремлюють
специфічні процеси адаптації, які відбуваються на рівні індивіда
або особистості, а не тільки організму.
У психології під адаптацією часто розуміють процес досягнення рівноваги об’єкта та суб’єкта адаптації. На відміну від
поняття “пристосування” адаптація належить до стабільніших
рішень – добре організованим способом долати типові проблеми
з прийомами, які кристалізуються шляхом послідовного ряду
пристосувань [15, с. 78].
Адаптація і професійне зростання – це певні етапи у становленні та розвитку особистості, людини, тому їх варто розглядати
у рамках ширшого поняття – соціалізації.
Соціальна адаптація слугує елементом діяльності, функцією
якого є засвоєння відносно стабільних умов середовища, вирішення повторюваних, типових проблем шляхом використання
прийнятих способів соціальної поведінки, дій. Головним способом соціальної адаптації є прийняття норм і цінностей нового
соціального оточення/групи, колективу, організації [2, с.10].
Прийняття індивідом соціальної ролі – важливий аспект соціальної адаптації. Цим зумовлено належність соціальної адаптації до одного з головних соціально-психологічних механізмів
соціалізації особистості.
Фізіологи визначають адаптацію як перебудову фізіологічних
процесів залежно від змін умов взаємодії організму з навколишнім середовищем [9, с. 118].
У широкому вжитку термін “соціалізація” використовують
для позначення процесу, “в ході якого людське суспільство з
певними біологічними задатками набуває якостей, необхідних
йому для життєдіяльності у суспільстві” [1, с. 66]. С. Т. Косенко
вважає, що теорія соціалізації покликана визначити чинники, під
впливом яких створюються ті чи інші особливості особистості,
механізм цього процесу та їх наслідки для суспільства.
На думку багатьох соціологів (Н. В. Андреєнкової, Т. А. Бабушкіної.
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А. Г. Волкова, В. Н. Шубкіна, І. С. Кона, О. І. Шкаратана та ін.),
процес активного становлення людини як суспільної істоти відбувається не ціле життя, а лише певний період, необхідний для
вироблення стійкої системи ціннісних орієнтацій.
У літературі виокремлюють три етапи соціалізації: первинну
(соціалізація дитини), проміжну (соціалізація підлітка) і стійку
адаптацію (від 17–18 до 23–25 років) [4, с. 52].
Зупинимося на періоді, який пов’язаний з інтенсивним розквітом молоді – початком трудової діяльності, тобто періодом
адаптації молодого вчителя до соціального середовища школи.
Тому адаптацію праці у школі можна розглядати як складову
процесу соціалізації.
Відомо, що зміни, які відбуваються у нашому суспільстві,
стосуються молоді, зокрема педагогів-початківців. У ринкових
умовах відносин виникає потреба росту рівня загальноосвітньої
та професійної підготовки молоді, професійної майстерності молодих педагогів. Отож проблема адаптації молодого педагога –
випускника університету – є предметом вивчення соціологів,
педагогів, психологів.
Адаптація – це важливий етап у житті випускника університету. Молодий педагог повинен: звикнути до нового оточення
педагогічного колективу, навести неформальні контакти, сприйняти як свої власні цілі та завдання колективу, тобто “акліматизуватися ” у ньому. Увесь цей процес тісно пов’язаний з подоланням
певної психологічної перешкоди.
Дослідження цього питання дало змогу виокремити два основні напрями у діяльності педагогів-початківців з питань успішної
адаптації:
• формування у студентів університету стійкого професійного (фахового) інтересу;
• психологічна підготовка майбутніх педагогів до самостійної професійної діяльності.
Розглянемо декілька дослідницьких підходів до цієї складної проблеми. Автор В. В. Синявський розглядає адаптацію ви229
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пускників професійно-технічних коледжів на етапі виробничої
практики. Він уважає, що у структурі професійної адаптації можна
виокремити чотири етапи:
• перший
й – допрофесійна підготовка;
• другий – професійна підготовка, професійне самовизначення;
• третій
й – професійне навчання;
• четвертий
й – самостійна професійна діяльність.
На думку цього дослідника, на професійну адаптацію випускників університету впливає кілька об’єктивних і суб’єктивних
чинників. Це і правильний вибір фаху, і рівень теоретичної та
практичної підготовки випускників, і привабливість професійної
діяльності, і “психологічний” клімат педагогічного колективу, й
індивідуально-типологічні особливості випускників. Систему
об’єктивних і суб’єктивних обставин А. В. Іващенко пропонує назвати ситуацією виховання [8, с. 80]. Зауважимо, що ця ситуація
суттєво відрізняється у різних студентських та педагогічних
колективах залежно від комплексу названих вище умов, його
теперішнього стану і перспектив розвитку.
Деякі дослідники визначають певні терміни адаптації, тобто
їхні окремі періоди. Наприклад, Н. А. Свірідов виокремлює такі
періоди: початковий (рік); середня адаптованість (до трьох років);
висока адаптованість (понад три роки) [11, с. 13].
Водночас зазначимо, що терміни того чи іншого періоду залежать від необхідності обґрунтування запропонованої системи
роботи, від ефективності заходів, які відбуваються у педагогічних
колективах.
Дослідження, проведені Н. А. Свірідовим, доводять, що кваліфіковані працівники адаптуються швидше, міцніше, ніж некваліфіковані [11, с. 92]. Детальніше вивчення цього аспекту
досліджуваної проблеми дає підстави зробити висновок про те,
що виокремлені В. С. Панюковим етапи професійної адаптації цілком реальні. Водночас уважаємо, що їхня тривалість залежить від
ступеня міцності адаптаційних зв’язків на кожному етапі. Отож
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припускаємо, що під час дослідження етапів цього процесу правомірно виокремити якісні показники кожного виду адаптації.
На думку В. С. Панюкова, про терміни, які характеризують
повноту чи глибину адаптації, можна говорити з великими обмеженнями та у процесі цього потрібно брати до уваги види адаптації. Цей дослідник поділяє процес адаптації на окремі етапи без
визначення конкретних термінів, водночас акцентуючи увагу на
таких ознаках:
• початкова адаптація;
• прийнятна адаптація;
• висока адаптація;
• лідерство – найвищий рівень адаптованості, лідер – приклад для наслідування, гордість колективу [3, с. 137].
Деякі дослідники вважають, що головне місце у професійній
адаптації належить змісту праці. За даними Е. К. Шаброва, близько 80 % молодих фахівців, задоволених змістом своєї праці, висловили намір працювати далі за фахом, а серед незадоволених
змістом праці таке бажання висловлено лише кожним п’ятим
молодим фахівцем [16, с. 12]. Адаптація особистості ґрунтується на усвідомлені нею цінності й продуктивності колективної
праці, об’єктивної значущості колективу як умови культурного і
морально-психологічного розвитку особистості [13, с. 114].
Дослідження процесу професійної адаптації має цільовий
характер. Вивчення орієнтовано на ціль, на кінцевий результат.
Цільовий підхід до процесу адаптації в умовах ринкової економіки
забезпечується комплексом умов, потрібних для повної професійної самореалізації особистості як у процесі оволодіння фахом, так
і впродовж усієї праці, задоволених поточними і перспективними
потребами галузі у кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які наділені фаховою мобільністю.
На думку І. Б. Скоробогатова, без конкретного знання того,
що прискорює процес становлення фахівців, ефективно вирішити
проблему адаптації молодших початківців-фахівців неможливо
[12, с. 55]. Всебічний облік назрілих потреб молодих працівників і
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передбачення їхнього розвитку, формування цих потреб, створення комплексу умов, потрібних для їхньої реалізації, є важливою
умовою для наукового керівництва процесом адаптації.
Проводячи дослідження, ми брали до уваги, що розуміння
потреб особистості нерозривно пов’язане з категорією “інтерес”.
Важливо наголосити, що інтерес слугує усвідомленню реальної
причини соціальних дій молодого фахівця. Інтереси набувають
значення спонукальних сил, мотивів цілеспрямованої діяльності
кожного з них. Ось чому процес адаптації не може ставити перед
собою завдання комплексності інтересів суспільства, соціальних
груп та особистості.
Професійну адаптацію дослідники розглядають як процес
взаємодії молодого фахівця та колективу, у якому він працює,
з метою оволодіння новою соціальною роллю і забезпечення
взаємних інтересів та потреб. В умовах ринкової економіки у
молодих фахівців з’являються нові соціальні ролі та потреби:
орієнтація на кінцеві підсумки праці з найбільшим матеріальним
стимулюванням; усвідомлена необхідність у другій (суміжній)
професії. Відповідно, у колективі теж з’являються нові ролі та
потреби: задоволення попиту ринкового механізму через якість
і збільшення кількості продукції, нетерпіння до проявів лінощів
у колективі; зацікавленість у висококваліфікованих фахівцях;
скорочення термінів адаптації кожного нового працівника. Проведений аналіз цього аспекту показує, що процес оволодіння
молодим фахівцем професійною роллю – професійна соціалізація – має три етапи: формування уявлення про професійні ролі
до початку трудової діяльності; засвоєння професійної рольової
позиції у процесі праці; формування рольового статусу та реалізація рольової позиції у діяльності в колективі.
Професійне навчання у навчально-виховному закладі орієнтоване не тільки на отримання знань, формування умінь і навичок, а й на їхнє самостійне застосування у практичній діяльності,
готує до очікуваної ролі, яка виникає як уявлення про майбутній
фах, уже підкріплене професійними знаннями та досвідом їхньої
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реалізації у навчальному процесі. Якщо положення Н. А. Свірідова, що “рольова позиція – місце особи у процесі взаємодії, яке
визначається нормативним аспектом виду відносин” [11, с. 9],
то оволодіння професією можна назвати професійно-рольовою
позицією. Керуючись цим тлумаченням, професійна соціалізація
особистості у колективі передбачає передусім ознайомлення з
професійно-рольовою позицією та подальше оволодіння нею.
Варто взяти до уваги активність самого індивіда, незважаючи
на його залежність від нової соціальної системи.
Формування рольового статусу – ступінь реалізації прав і
обов’язків, які залежать як від можливостей молодого працівника, так і від вимог колективу до нього. Професійний статус
виражається у сукупності таких характеристик, як спеціалізація,
кваліфікація. В сучасних умовах міцнішає значення професійної
мобільності, конкурентоспроможності.
Отже, чітке визначення професійної ролі сприяє реалізації
прав та обов’язків, з яких складається конкретна рольова позиція
відповідно до індивідуальних особливостей людини.
Формування рольової позиції випускників вищих навчальних
закладів у педагогічному колективі – процес доволі складний.
Особливість цього процесу полягає передусім у тому, що очікування ролі, яка формувалась у студентів під час навчання, мало
відповідає дійсності. До того варто додати, що у багатьох вищих навчальних закладах недостатньо найновішої комп’ютерної
техніки, сучасних технологічних засобів тощо. А це обумовлює
відставання рівня професійної підготовки майбутнього педагога
від зростаючих вимог щодо праці у сучасній школі.
Педагогічний колектив в умовах ринку для молодого педагога є цілком новою соціальною системою відносин. Існує висока
зацікавленість у педагогові з творчим стилем мислення, який би
створював нестандартні відносини у педагогічному колективі
школи, а також у класі.
Зупинимося ще на одному аспекті, пов’язаному з проблемою
адаптації у педагогічному колективі – це присудження молодому
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педагогові чужого статусу. А відбувається це тому, що вчительпочатківець ігнорує такий факт: отримати місце – не означає
утвердити себе, зайняти те місце в колективі, яке б цілковито відповідало вимогам сучасного педагогічного колективу. Рольовий
статус не надають, його виборюють у процесі сумлінної праці.
Як уже згадувалось, психологи і соціологи Н. А. Свірідов,
В. Г. Подмарков, Б. Г. Рубін, Ю. С. Комєнков, Л. Н. Коган, Є. Н. Калінцев
та інші виокремлюють ступені, етапи адаптації, які характеризують різні ступені спільності особистості та соціального довкілля,
співвідношення ціннісних орієнтацій і принципів у педагогічному
колективі. Отже, адаптація може обмежитися тільки зовнішньою
переорієнтацією: впізнаючи систему ціннісних орієнтацій, які найпоширеніші в колективі, та відповідні правила поведінки, індивід
їх внутрішньо не визнає і діє згідно з раніше наявними у нього
поглядами, намагаючись разом з тим не акцентувати на цьому. Це
і є початкова стадія, низька форма соціальної адаптації молодого
педагога.
Вищим ступенем адаптації молодого педагога є формування
особистості й колективу, коли обидві сторони визнають правомірність один одного. Проте ця форма, як і попередня, є перехідною: тривалий час вона зберігатися не може і, зрештою, на
певному етапі починає домінувати одна зі сторін. Така форма
адаптації не може достатньо ефективно сприяти розвитку особистості молодого вчителя і її повноправному введенню у різні
форми життєдіяльності колективу.
Глибшою й водночас найпоширенішою формою соціальної
адаптації молодих педагогів є акомодація. Її суть полягає у тому,
що індивід визнає систему ціннісних орієнтацій і поглядів колективу, поряд з цим колектив визнає та оцінює певні принципи та
погляди індивіда.
Варто зазначити, що існує більш завершена форма адаптації –
асиміляція, яка полягає у цілковитому (або майже повному) внутрішньому прийнятті індивідом ціннісних орієнтацій та поглядів
педагогічного колективу.
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За дослідженням, існують різноманітні форми соціальної
адаптації, розвиток яких залежить від багатьох чинників: рівня
освіти, віку та інших властивостей як самої особистості початківця, так і педагогічного колективу.
Цілком імовірно, що процес адаптації відбувається плавніше,
динамічніше, якщо випускник потрапляє у педагогічний колектив, у якому більшість працівників за віком є молодшими педагогами. Тоді і сам педагогічний колектив намагається брати на
себе відповідальність за ефективну адаптацію новачка. У таких
випадках у відносинах молодого педагога з педагогічним колективом утворюється рівновага.
Для початківця оптимальним типом пристосування є акомодація, внаслідок якої він не тільки долучається до існуючого
трудового циклу та життєдіяльності педагогічного колективу,
а й зберігає можливість (на засадах наукової ерудиції й у разі
відомої самостійності) активно впливати на створені відносини, які він засвоїв ще у вищому закладі освіти. Тому достоїнства
молодого педагога визначаються не лише темпами засвоєння
професійних ролей і пристосуванням до соціально-професійного
оточення, а й збереженням самостійності, яка дає змогу не тільки
критично оцінювати педагогічні ситуації, а й активно впливати
на їхні зміни.
Досліджуючи проблему адаптації молодих учителів як педагогічну систему, ми приділили увагу розгляду професійних і
соціально-психологічних аспектів.
Професійна адаптація слугує у певному сенсі опануванням
професійними навичками та уміннями, формування яких – просто необхідні якості особистості. Важливим є розвиток стійкого
позитивного ставлення молодого педагога до обраного ним фаху.
Процес його професійної адаптації у певному педагогічному колективі залежить передусім від засвоєння фаху або максимального наближення до нього. Для цього потрібні й психологічні знання, а також відповідності між здібностями людини і характером
професійної діяльності. Усі молоді педагоги як певна соціальна
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група мають спільні риси. Водночас ця група неоднорідна у демографічному, психологічному та інтелектуальному відношеннях.
Соціально-психологічну адаптацію можна визначити як гармонійне входження особистості у систему внутрішньогрупових
відносин; відпрацювання зрізів мислення і поведінки, які відображають систему цінностей і норм певного педагогічного колективу; набуття, закріплення і розвиток комунікабельності та
міжособистісного спілкування у цьому колективі.
Як відомо, адаптація здебільшого визначається ступенем
розвитку міжособистісних відносин як у трудовій, так і в нетрудовій сферах. На процес адаптації особистості у колективі значно впливають ті відносини, які виникли на засадах офіційної
соціально-економічної структури, а також й ті, що виникали на
особистісному ґрунті. Якщо перші відносини мають офіційний
характер, то другі вирізняються неофіційністю [5, с. 135].
Водночас у процесі дослідження ми брали до уваги, що існує
сфера соціальної поведінки та взаємовідносин людей, яка нібито
становить перехід від офіційних відносин до неофіційних. Умовно
її можна назвати сферою напівофіційних відносин. Такою, наприклад, є сфера громадської роботи. У якій проявляється інтенсивне
міжособистісне спілкування на різних рівнях.
Під час дослідження ми зауважили, що процеси професійної
та соціально-психологічної адаптації молодих педагогів відбуваються в умовах їхньої постійної взаємодії та взаємовпливу. Два
види адаптації (професійна і соціально-психологічна) є двома
видами єдиного процесу адаптації. Професійна адаптація як головна сфера життєдіяльності є провідною у системі соціальної
адаптації. Проте вивчення теоретичних джерел засвідчує, що
психологи зрідка передбачають уведення критеріїв економічних
показників. Водночас економісти використовують різні психологічні показники. Кінцеву мету дослідження вони визначають,
переважно, керуючись плинністю, стабільністю, стійкістю, рівнем
“професійної майстерності та закріплення кадрів” [6, с. 53].
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Педагоги та психологи використовують зазвичай узагальнені
показники. Ми згідні з висновками Л. М. Растової, що розроблення
критеріїв адаптації міститься у прямій залежності від розуміння
цього явища та механізму його функціонування [14, с. 154].
Дослідження проблеми адаптації молодих педагогів – випускників вищих навчальних закладів – у педагогічних колективах потребує підходу до них не тільки як до об’єкта впливу нового щодо
цього середовища, а й як суб’єкта діяльності, який перетворює
це середовище на окремі його елементи. Адаптацію розглянуто
як складний та багатогранний процес у напрямі формування
професійно значущих якостей сучасного педагога.
На основі висновків А. А. Киверялга ми вважаємо, що методологічними вимогами щодо вибору оптимальної структури
професійної адаптації випускників вищих навчальних закладів
є цілісне охоплення всіх головних компонентів (економічних,
педагогічних, фізіологічних, психологічних, соціологічних) цього
процесу, а не окремих з них [10, с. 135].
Отже, під педагогічною адаптацією ми розуміємо процес
входження випускника вищого навчального закладу в нове для
нього середовище, взаємодія з яким породжує і розвиває взаємні
зв’язки та відносини, відбувається засвоєння ним умов сфери
діяльності, соціальних норм і відносин з метою задоволення
двосторонніх інтересів. Унаслідок такого підходу відбувається
активне пристосування особистості до професійних і соціальних
вимог, традицій педагогічного колективу. Щодо цього індивіду у
цьому процесі не належить пасивна роль.
На думку Т. І. Заславської, людина зовсім не шуруп (ґвинт),
який можна встромити у конструкцію і примусити там працювати. Вона не лише пристосовується до системи економічних
відносин, а й активно її вивчає, знаходить, якщо треба, її слабкі місця і там, де можливо, намагається їх використовувати [7,
с. 16]. В процесі адаптації людина стає активною функціонуючою
частиною, коли нове найближче оточення перетворюється у засіб
життєдіяльності, сферу прикладання сил людини.
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Цілком слушною вважаємо думку В. С. Панюкова, Л. В. Сохань,
які під адаптаційними зв’язками і відношеннями розуміють певні
залежності між індивідом і школою, обумовлені, з одного боку,
об’єктивними потребами школи, а з іншого, – інтересами колективу вчителів та окремих індивідів. Для чіткішого розуміння суті
адаптації потрібно було з’ясувати такі поняття, як соціалізація
особистості, а також механізм цього процесу та його наслідки
для суспільства.
Адаптація передусім передбачає перебудову системи поведінки особистості під впливом різних потреб, які середовище
ставить до неї.
Розвиток суспільства припускає щорічне введення у трудову
діяльність великої кількості молодих людей. Через ці введення
у виробничу, громадську, педагогічну діяльність відбувається
формування трудового потенціалу нашого суспільства. А в умовах
ринкової економіки, звільнення некваліфікованих людей, згортання нерентабельних підприємств збільшує безробіття серед
різних категорій населення, особливо серед молоді. Отож у вищих закладах освіти з’являється нова функція – перепідготовка.
Щодо цього головною ідеєю вважаємо два твердження:
1) цілеспрямоване формування якостей особистості відбувається
у процесі її адаптації до педагогічного середовища життєдіяльності; 2) основний засіб формування особистості – це створення
педагогічного середовища.
Оскільки адаптація – це універсальний феномен живих організмів, то розгляд адаптації не обмежується прив’язкою до
будь-якої окремої наукової концепції, наприклад, психологічної,
біологічної, соціологічної, культурологічної, кібернетичної тощо.
В процесі адаптації спрацьовують усі механізми пристосування
організму до середовища, тобто адаптаційна концепція для педагогіки універсальна.
Функціонування суб’єкта у середовищі розглянуто нами як
діяльність. Ураховуючи, що поняття “діяльність” є надто широ238
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ким і чітко не визначеним, матимемо на майбутнє такі вихідні
положення для подальшого викладу: а) діяльність – це процес
функціонування суб’єкта у системі (середовищі), яке складається із суб’єкта і об’єкта, з яким він взаємодіє; б) система “суб’єкт
об’єкт” створюється на підставі системно створюваної ознаки –
мети діяльності; в) мета – це похідна від необхідності та мотиву
активності суб’єкта, тому виникає (мета) до процесу діяльності й
не є складовою її структури; г) функціональна структура діяльності складається з двох самостійних процесів: орієнтації у ситуації
(середовищі) діяльності та оперування середовищем (об’єктом)
діяльності з метою отримання бажаного результату (досягнення
мети). Оперування – це прямий зв’язок суб’єкта та об’єкта в процесі
їхньої взаємодії: С О, в якому обидва впливають один на одного,
отже, результат залежить від того, хто має сильніший вплив.
Орієнтування – зворотний зв’язок, потрібний для регулювання діяльності. Якщо переважає вплив середовища, то суб’єкт
адаптується до його функціонування; якщо переважає вплив
суб’єкта, то він перетворює середовище.
Діяльністю потрібно називати систему дій, об’єднаних завданням виконання поставленої мети. Важливо пам’ятати, що
окрема діяльність також має свою окрему мету. Ураховуючи, що
будь-який об’єкт (середовище) – це система компонентів, зв’язків,
відносин і процесів функціонування, то діяльність суб’єкта, який
потрапляє у середовище, розглядатимемо як процес і результат
набуття ним здатності функціонувати (тобто орієнтуватися,
оперувати, адаптуватися) у системі середовища за її законами
і вимогами.
Отже, орієнтування суб’єкта у середовищі обумовлює визначення складу його компонентів, зв’язків, вимог і характеру
функціонування.
Оперування – взаємодія з ним шляхом уведення в його функціонування. На характер цього процесу впливають як зовнішні
об’єктивні обставини (сукупність умов і засоби діяльності), так і
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внутрішні суб’єктивні (сукупність якостей особистості, необхідних для функціонування).
Може скластися враження, що поняття адаптації у педагогічному плані простіше визначити як засвоєння змісту і способів
діяльності (поведінки). Однак таке визначення було б недостатнім, оскільки воно не висловлює суті адаптації та не охоплює
динаміки процесу. Отож уважатимемо, що все зводиться до засвоєння знань і вмінь, хоча це тільки одна з умов орієнтування
та оперування у середовищі.
Адаптація також може бути цілеспрямованою і нецілеспрямованою, свідомою і несвідомою, активною і пасивною. Характер
відносин індивіда й середовища зазвичай залежить від цілі його
діяльності, можливостей їхнього досягнення, а також від ціннісних орієнтацій.
Унаслідок пасивної адаптації суб’єкт змінюється відповідно
до вимог середовища, у процесі активної, навпаки, прагне пристосувати середовище до своїх можливостей і вимог.
Педагогічне середовище – це обставини життєдіяльності
студентів в університеті, у групі, під час лекції в кабінеті, під час
перерви, під час самостійної навчальної роботи тощо. Можна розрізняти макросередовище – умови конкретного заняття (педагог,
зміст, форми, методи роботи та ін.) і мікросередовище – праця
з фрагментом тексту або рішення задач. Завдання педагогіки
полягає в організації взаємодії та активізації процесів адаптації
до конкретного навчально-виховного середовища. Наприклад,
адаптування до узагальнених умов задачі – означає навчитися
вирішувати задачу.
Організацію та використання педагогічної адаптації як феномену, в якому відбувається формування якостей особистості,
потрібно розглядати у світлі уже визначених методологічних
принципів організації педагогічного процесу – цілеспрямованості,
двобічності, цілісності. Цілеспрямованість означає усвідомлення
організації процесу та його управління. Двобічність – забезпечення
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діалогічності, полісуб’єктності, взаємодії учасників процесу (студента, середовища, викладача). Цілісність – урахування взаємовпливу усіх видів середовища в системі життєдіяльності особистості.
Сьогодні навчальна дисципліна “Педагогіка”, покликана відображати систему і стан навчально-педагогічних знань, складається із кількох самостійних тем, у яких розглядають окремі поняття –
мету, принципи, методи, форми та ін. Загалом це організаційні
(технологічні) поняття, що охоплюють переліки різних аспектів
практики, проте не розкривають механізмів педагогічних явищ,
які потрібні для узагальнення емпіричних знань. Отож виникла
необхідність узагальнення накопиченого досвіду в систему, хоча
ця проблема залишається актуальною. Тому важливо керуватись
не поняттям “педагогічний процес”, а власне процесом, покладеним в основу його організації.
Традиційний розподіл загальної педагогіки на галузі навчання і виховання (за ознаками їхньої організації) спричинив до
розмежування використаного в них термінологічного апарату.
Формування особистості розглядають ніби у двох окремих сферах
зі своїми наборами принципів, методів, форм тощо. Тому розподілу повинні відповідати й дві самостійні концепції. Проте якщо у
сфері навчання прийнято чотириразову психологічну концепцію
(ланок, етапів) процесу засвоєння знань (С. Л. Рубінштейн), яку
взято за основу його організації (сприймання, осмислення, закріплення, застосування знань), то у сфері виховання цього немає.
Це можна також пояснити відсутністю апарату безпосереднього контролю результатів формування більшості якостей особистості. Якщо результати навчання очевидні та можуть бути перевірені (наприклад, розуміння, запам’ятовування і застосування
знань), то формування інших якостей (наприклад, моральних,
естетичних, хоча вони теж формуються одночасно у процесі навчання) можна помітити через спостереження.
Концепція адаптації допомагає знайти спільні підстави й
зв’язки навчання і виховання, простежити у теорії та практи241
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ці, що виховання відбувається тим же шляхом, що й навчання.
Беручи до уваги, що механізми адаптації навчання і виховання
взаємопов’язані, взаємозалежні, можна все ж таки знайти їхні
розбіжності, проте вони вторинні й ілюструють не принципи виконання, а форму виконання цих процесів (наприклад, засвоєння
знань і норм поведінки).
Для методичної відповіді щодо залучення студента до адаптивної діяльності потрібно визначити: 1) що важливо формувати;
2) на підставі якого механізму; 3) як залучити його до педагогічного процесу; 4) як проілюструвати йому зразок виконання
необхідних дій. Перші дві відповіді розкривають принципову
основу формування якостей особистості, а дві інші – практичний
бік організації цього процесу. Тому Н. Н. Ржецький запропонував
чотири педагогічні підходи:
• педагогічною метою є формування здатності суб’єкта займатися потрібною діяльністю (функціонувати) у певних
сферах людської культури, в практичній і духовній сферах
життєдіяльності;
• формування здатності суб’єкта виконувати будь-яку діяльність в єдності емоційних та інтелектуальних функцій
відбувається у процесі її виконання як наслідок адаптації
до середовища;
• для залучення суб’єкта до потрібної діяльності є три шляхи: стимулювання, переконання, примушування;
• модель потрібної діяльності можна задати студентові або
у формі готового зразка для повторення, або у формі потреби її самостійного пошуку в проблемній ситуації.
Неважко переконатися, що: по-перше, у підходах подано цілісний опис суті педагогічного процесу в згорнутому вигляді, у
якому охоплено відомі із практики положення; по-друге, призначення педагогічної роботи полягає у створенні навчально-виховної ситуації і допомоги студентам адаптуватися до неї.
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Отже, адаптацію розглянуто як процес переходу від нижчого
до вищого рівня сформованості якостей особистості відповідно
до характеру цілеспрямовано створених педагогічних ситуацій, її
інтелектуальної, емоційної і практичної діяльності.
Тому розвиток особистості для наочності можна описати
схемою:
У₁ Сер. Д У₂,

де У₁ – вихідний стан студента;
Сер. – середовище, конкретна педагогічна ситуація;
Д – діяльність студента (взаємодія з середовищем) у процесі
адаптації;
У₂ – новий стан студента, який охоплює нарощення сформованих
якостей.
Отож У₂ =У₁ +∆У (адаптація).
Зупинимось детальніше на тлумаченні “Основні характеристики педагогічного середовища”. Це обставини і вимоги до
функціонування особистості. Обставини – це діяльність, предмет
діяльності, засоби діяльності (форми, методи). Ситуація – це співвідношення середовища і суб’єкта, який перебуває у середовищі.
Нові символи відкривають інший ракурс висвітлення педагогічного процесу. Логіка його розгляду, на відміну від традиційної
(яка будувалась у напрямі від накопиченого педагогічного досвіду до його узагальнення), розгортається у зворотному напрямі –
від прийнятих підходів до розуміння та опису системи педагогічної роботи. Для описування педагогічних явищ у світлі цієї моделі
потрібно ввести у понятійний апарат педагогіки такі терміни,
як педагогічне середовище, педагогічна ситуація, педагогічний
вплив, залучення до діяльності, педагогічна адаптація студента,
функціональна структура діяльності, оперування, орієнтування.
Послідовність і зміст перелічених підходів допоможуть вивчати й різні питання педагогіки з метою класифікації педагогічних знань. Проілюструємо це на прикладах, наведених у табл. 1.
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Таблиця 1
Напрями педагогічної діяльності

Педагогічна діяльність
Зміст роботи
Сфера діяльності суб’єкта Класифікація, вибір галузі та змісту знань (математика, фізика, географія…)
Вид адаптивної діяльності Класифікація і вибір діяльності в ситуації адаптації
студента, в якій форму- (формування знань, вмінь, форм поведінки): пракються якості
тична і творча діяльність; виконання завдань, доручень, спілкування; гра; самостійна робота тощо
Засоби залучення до ді- Класифікація і вибір засобів залучення суб’єкта діяльності
яльності (стимулювання, переконання, примушення)
Модель діяльності
Класифікація і вибір методів, засобів, форм передання студентам необхідного зразка діяльності (ілюстрування, опис або організація їхньої діяльності)

Педагогічна діяльність завжди ґрунтується на припущенні “Якщо я зроблю так…, то можу сподіватися отримати такий
результат”, тобто охоплює прогностично-пошуковий елемент.
Завдяки цьому виконуються усі інші компоненти функційної
структури діяльності (комплекс дій, отримання результату, його
контроль, діагностика невідповідності, повторне розглядання
принципової основи дій, прогнозування кращих результатів і
прийняття одного з них).
Можна умовно визначити послідовність процесу адаптації.
Вона починається з опинення студента у новому середовищі та
прийнятті вимог (навчання, оточення…), тобто зорієнтування
в новому середовищі. Далі іде ознайомлення з моделлю потрібних дій або її пошуком, а вже за цим – виконання. Закінчується
адаптація, коли досягнено здатність студента орієнтуватися у
певній ситуації та оперувати нею шляхом накопичення нових
якостей (інтелектуальні, емоційні, досвід відповідних дій, розвиток особистості).
Характер адаптації може бути і репродуктивним (коли студент повинен оволодіти готовим зразком дій), і продуктивним
(коли студент удосконалює запропоновану модель дій, або відшукує нову).
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Адаптація завжди ґрунтується на елементі пошуку важливого засобу пристосування, отож не може відбуватися без пізнавальної активності суб’єкта. Проте для практики важливо
брати до уваги ступінь новизни результатів адаптації, оскільки
це характеризує ефективність педагогічної діяльності і слугує
критерієм досягнених змін, властивостей особистості (знань,
умінь, мислення, емоцій тощо). А це і є відповідним збагаченням
особистісного фонду якостей.
Взаємодію між викладачем і студентом у процесі адаптації до
педагогічної ситуації можна описати послідовністю наведених
підходів у вигляді питань-відповідей: “Де, що, чому, як?”, на які
повинні дати відповіді як викладач, так і студент (табл. 2).
Таблиця 2

Питання

Де
адаптувати?

Створює середовище і пеВикладач
редає потрібну
інформацію

Студент

Отримує
інформацію
про середовище та орієнтацію в ньому

Види педагогічної взаємодії

Що адаптувати, Чому потрібно
яку якість?
адаптуватись?
Формує
Створює ситумотивацію
ацію, висуває
студента (стимувимоги до функлює, переконує,
ціонування
примушує)
Отримує інфорОтримує інформацію про
мацію для мотивимоги і
вації дій (навіщо
зіставляє із
“це” мені)
ситуацією

Як
адаптуватись?
Передає інформацію про
спосіб діяльності або пошук
діяльності
Отримує
інформацію про
способи дій або
шукає їх

Отже, цілеспрямоване формування якостей особистості відбувається в процесі її адаптації до спеціально створеного педагогічного середовища. Адаптація відбувається в інформаційній
і суб’єктивній сферах.
Адаптацію суб’єкта до педагогічного середовища розглядають як процес його діяльності. Структура адаптації як діяльності
охоплює процеси орієнтування, оперування суб’єкта у педагогічному середовищі. Формування якостей особистості в процесі
адаптації має інтегративний характер.
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Середовище є головним засобом формування якостей особистості студента.
Усе це впливає на ефективність виробничої, педагогічної
адаптації, перешкоджає, ускладнює її проведення в умовах конкурентоздатного суспільства.
Отже, адаптація випускників університету та інших закладів
вищої освіти є важливим чинником оздоровлення працездатного
потенціалу суспільства, зокрема потребує ретельного вивчення
стану адаптації випускників вищих навчальних закладів у педагогічній теорії та практиці.
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