
 

 

  

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Кафедра суспільних дисциплін 
 

 
 

Суспільні дисципліни як фактор 
формування цивілізаційної 

компетентності: сучасні освітні 
виклики і перспективи розвитку 

 
 
 
 

Монографія 

  

НУВГП 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суспільні дисципліни  
як фактор формування 

цивілізаційної компетентності:  
сучасні освітні виклики  
і перспективи розвитку 

 

монографія 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне 

Видавець О. Зень 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

УДК 3+378:378:159.9:94 

         С-90 

Схваленою на засіданні кафедри суспільних дисциплін 

Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП 

(протокол № 7 від 3 вересня 2021 року) 
 

МОНОГРАФІЯ ПІДГОТОВЛЕНА АВТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ: 
Кочубей Алла Володимирівна, Національний університет водного господарства та 
природокористування (м. Рівне), доцент – Розділ 10 

Оксентюк Наталя Володимирівна, Національний університет водного господарства та 
природокористування (м. Рівне), доцент – Розділ 11 

Олексін Юрій Петрович, Національний університет водного господарства та 
природокористування (м. Рівне), завідувач кафедри – Розділи 1,2,3,4,5 (6,7 – у співавторстві) 
Примачок Людмила Леонтіївна, Національний університет водного господарства та 
природокористування (м. Рівне), доцент – Розділ 13 

Сокаль Валентина Володимирівна, Національний університет водного господарства та 
природокористування (м. Рівне), доцент – Розділи 8,9 

Ставицький Олег Олексійович, Національний університет водного господарства та 
природокористування (м. Рівне), професор – Розділи 15 

Шевчук Тамара Євгенівна, Національний університет водного господарства та 
природокористування (м.Рівне), доцент – Розділ 14 

Шпак Світлана Григорівна, Національний університет водного господарства та 
природокористування (м. Рівне), доцент – Розділ 12 

Якубовська Світлана Святославівна, Національний університет водного господарства та 
природокористування (м. Рівне), доцент – Розділи 6,7 – у співавторстві 
 

Суспільні дисципліни як фактор формування цивілізаційної компетентності: 
сучасні освітні виклики і перспективи розвитку : монографія / За заг. ред. проф. 
Ю. Олексіна. Рівне : О. Зень, 2021. 148 с. 

ISBN 978-617-601-394-5 
Монографію присвячено актуальним проблемам сучасної педагогічної думки. Зокрема, в 

науковому дослідженні розкриваються такі аспекти: формування IT-компетентності та 
інновації керівників закладів вищої освіти; формування менеджера освіти на основі 
особистісно-соціального, компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів; сутність та 
чинники феномену культури, особливості організації культури; інформаційне забезпечення 
управління в освіті; ціннісні орієнтацій педагога в супервізорській діяльності, формування 
наукової компетентності за допомогою індивідуальної і групової супервізії; управлінська 
діяльність керівника ЗДО; особливості професійної педагогічної освіти у країнах Європи; 
обґрунтовано складові моделі психолого-педагогічної майстерності НПП; окреслено 
принципи психолого-педагогічної просвіти у контексті функцій закладу освіти; висвітлено 
процес професійної діяльності фахівця-фізичного реабілітолога як аксіологічний процес; 
доведено, що громадянська компетентність – важливий результат професійної підготовки 
майбутніх фахівців в технічних ЗВО. Рекомендовано для науковців, викладачів, магістрантів 
та студентів університетів. 

УДК 3+378:378:159.9:94 

© Кочубей А., Оксентюк Н., Олексін Ю.,  
Примачок Л., Сокаль В.,  Ставицький О., 

ISBN 978-617-601-394-5                         Шевчук Т., Шпак С., Якубовська С., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

ЗМІСТ 
 

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 
IT КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Вступ 

1.1. Інформаційні технології як ефективний інструмент  підвищення 
ефективності результатів навчальної діяльності .............................................. 6 

1.2. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних  
технологій у системі управління освітою ......................................................... 9 

Висновки ............................................................................................................ 16 
 

РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ  
ПРОЦЕСОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Вступ 

1.1. Освітній процес у ЗЗСО як складний об’єкт управління ....................... 17 

1.2. Інновації як органічна складова життєзабезпечувальної діяльності 
закладів освіти ................................................................................................... 18 

Висновки ............................................................................................................ 24 
 

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ  
МЕНЕДЖЕРІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

Вступ 

1.1. Дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених проблеми  
підготовки менеджерів освіти .......................................................................... 25 

1.2. Формування менеджера освіти на основі особистісно-соціального, 
компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів ................................ 29 

1.3. Удосконалення аналітичної компетентності майбутніх  
менеджерів у галузі освіти ............................................................................... 33 

Висновки ............................................................................................................ 33 
 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ  
ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТИ 

Вступ 

1.1. Сутність організаційної культури ............................................................. 37 

1.2. Розуміння культури своєї організації, її елементів як початок 
управління нею .................................................................................................. 38 

1.3. Чинники феномену культури організації ................................................. 43 

Висновки ............................................................................................................ 46 
 

РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ                                       

В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 
Вступ 

1.1. Процес отримання та переробки інформації як ключовий момент   

в управлінні соціально-педагогічними системами ....................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

1.2. Інформаційне забезпечення управління в освіті .................................... 48 

Висновки ............................................................................................................ 50 

 

РОЗДІЛ 6. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУПЕРВІЗОРСЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ 

Вступ 

1.1. Супервізорська діяльність як інструмент професійної підтримки та 
професійного розвитку ..................................................................................... 51 

1.2. Ціннісні орієнтацій педагога в супервізорській діяльності ................... 54 

Висновки ............................................................................................................ 55 

 

РОЗДІЛ 7. ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
МАГІСТРІВ В УМОВАХ СУПЕРВІЗІЇ 

Вступ 

1.1. Методологічна культура і науково-педагогічне мислення ..................... 56 

1.2. Супервізія як метод управління, підготовки і консультування  
Фахівця ............................................................................................................... 58 

1.3.Формування наукової компетентності за допомогою індивідуальної  
і групової супервізії ........................................................................................... 59 

Висновки ............................................................................................................ 61 

 

РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА  
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:  

БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Вступ 

1.1. Вимоги до особистості керівника ЗДО .................................................... 62 

1.2. Управлінська діяльність керівника ЗДО ................................................... 65 

Висновки ............................................................................................................ 69 

 

РОЗДІЛ 9. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

Вступ 

1.1. Загальна характеристика освітніх систем Європейських країн ............ 70 

1.2. Професійна педагогічна освіта у країнах Європи .................................. 72 

Висновки ............................................................................................................ 77 

 

РОЗДІЛ 10. ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕНЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗВО 

Вступ 

1.1. Психолого-педагогічні якості НПП .......................................................... 78 

1.2. Роль НПП у формуванні особистості майбутнього фахівця .................. 81 

1.3. Складові моделі психолого-педагогічної майстерності НПП ............... 82 

Висновки ............................................................................................................ 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

РОЗДІЛ 11. РОЛЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРОСВІТІ БАТЬКІВ 

Вступ 

1.1. Цілі психолого-педагогічної просвіти батьків ........................................ 84 

1.2. Особливості застосування психолого-педагогічної просвіти:  
форми та засоби ................................................................................................. 86 

1.3. Принципи психолого-педагогічної просвіти у контексті функцій 
закладу освіти .................................................................................................... 89 

Висновки ............................................................................................................ 91 

 

РОЗДІЛ 12. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 
ДОСЛІДЖЕНЬ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ 

Вступ 

1.1. Історичний розвиток наукових досліджень у галузі  
посттравматичного стресового розладу .......................................................... 93 

1.2. Посттравматичний стресовий розлад: поняття, виявлення, перша 
допомога, методи власної психологічної безпеки ........................................ 100 

Висновки .......................................................................................................... 106 

 

РОЗДІЛ 13. ШЛЯХИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО  
ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Вступ 

1.1. Соціально-психологічне забезпечення професійного становлення 
особистості ....................................................................................................... 107 

1.2. Процес професійної діяльності фахівця фізичного реабілітолога  

як аксіологічний процес.................................................................................. 109 

1.3. Формула ідеального образу фізичного реабілітолога ............................ 111 

Висновки .......................................................................................................... 114 

 

РОЗДІЛ 14. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ 

Вступ 

1.1. Теоретичні основи компетентісного підходу в сучасній освіті ........... 115 

1.2. Громадянська компетентність важливий результат професійної 
підготовки майбутніх фахівців в технічних ЗВО ......................................... 117 

Висновки .......................................................................................................... 123 

 

РОЗДІЛ 15. СТАВЛЕННЯ ІНВАЛІДИЗОВАНИХ ДО СЕБЕ В ПЛОЩИНІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ  .............................................................. 124 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  .......................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 

IT-КОМПЕТЕНТНОСТІ  КЕРІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Вступ. Якісна освіта є пріоритетом будь-якої держави. Сучасне 

інформаційне суспільство потребує керівників, здатних до ефективного 

застосування інформаційних технологій у власній професійній діяльності, 

вирішення проблем, набуття та продукування нових знань; розвитку кожної 

особистості за напрямом формування власного життєвого шляху; перевірка та 

керування динамікою прогресу у сфері навчання, професійної чи соціальної 

самореалізації; соціально активних громадян, котрі об’єднуються у спільноти, 

впливають на життя держави, ефективно взаємодіють у вирішенні проблем та 

конфліктів. 

Висвітлені завдання, спричинені вимогами соціально-економічного 

розвитку, є підґрунтям освітніх систем усього світу. Але досягнення цих цілей 

неможливо без відповідного рівня підготовки керівників вищих начальних 

закладів, представників адміністрації та органів управління задля ефективної 

реалізації освітнього процесу у інформаційно-насиченому освітньому 

середовищі сучасної освіти.  

Головним показником успішного використання ресурсів освітнього 

середовища є їх якість та створення зручного і відкритого сервісу для 

ефективної спільної роботи всіх учасників.  

Іншим важливим питанням у вирішенні проблеми колективного 

наповнення та ефективного використання ресурсів є підготовка кадрів та 

створення відповідної інфраструктури. Якщо створення якісної інфраструктури, 

що забезпечує потреби сучасного студента та керівника, вимагає значних 

фінансових витрат, то питання підвищення кваліфікації освітян можна 

вирішити на основі правильно спроектованої системи навчання та мотивації. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна система навчання 

та підвищення кваліфікації, за рекомендаціями ЮНЕСКО, має охоплювати всі 

аспекти роботи працівників освіти, зокрема: 

- розуміння ролі інформаційних технологій в освіті; 

- навчальні програми та оцінювання; 

- педагогічні практики; 

- технічні і програмні засоби ІКТ; 

- організація та управління навчальним процесом; 

-  професійний розвиток. 

Інформаційні технології є ефективним інструментом для вдосконалення 

процесів навчання, підвищення ефективності результатів навчальної діяльності 

студентів та їх мотивації та самореалізації, якісне виконання спільних проектів, 

вдосконалення організації та управління навчальним процесом [5]. 

Світовою спілкою підтримки впровадження інформаційних технологій в 

освіту розроблено Стандарти в галузі інформаційних технологій для керівників 

закладів вищої освіти [7]. Розглянемо їх. 

І. Управління та стратегічне бачення. Керівники закладів вищої освіти 

просувають та популяризують ідеї інформатизації, розвивають ІТ-

компетентність, забезпечують формування освітнього середовища, яке сприяє 

реалізації цих ідей. Керівники: 

- сприяють формуванню загального бачення цілей та доцільності 

використання ІКТ в процесі освіти у викладачів, студентів та батьків; 

- здійснюють управління процесом створення, реалізації та контролю 

виконання стратегічного плану інформатизації навчального закладу, яке 

забезпечує досягнення поставлених цілей; 

- стимулюють та підтримують свідомі ризики в інноваційній діяльності, 

яка пов’язана з впровадженням ІКТ; 

- використовують інформаційні ресурси та технології при прийнятті 

управлінських рішень; 
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- підтримують використання науково-обґрунтованих, перевірених 

практикою методик застосування ІКТ у навчальному процесі. 

ІІ. Викладання та навчальна діяльність студентів. Керівники закладів вищої 

освіти прагнуть до того, щоб ІКТ, що впроваджуються в навчальний процес, 

методики навчання та освітнє середовище, максимально сприяли ефективності 

викладання та навчальній діяльності тих, хто навчається. Керівники: 

- підбирають, використовують, оцінюють та просувають ІКТ, які сприяють 

підвищенню якості навчання, організації навчального процесу відповідно до 

встановлених стандартів навчання та орієнтовані на високій рівень навчальних 

досягнень студентів; 

- підтримують та створюють умови для створення єдиного інформаційно-

освітнього середовища, яке об’єднує технологію кооперативного навчання 

(навчання у співробітництві) з ІКТ, спрямованого на розвиток інноваційних 

процесів удосконалення навчальної діяльності; 

- створюють умови для розвитку освітнього середовища для особистісно- 

орієнтованого навчання, де ІКТ використовуються для задоволення 

індивідуальних та різних потреб студентів; 

- стимулюють використання ІКТ для удосконалення методик навчання, що 

розвивають навички мислення вищих рівнів, що спрямовані, також, на 

формування навичок вирішення проблем та прийняття рішень; 

- створюють умови для обов’язкового навчання педагогічного та 

адміністративного складу використанню ІКТ для підвищення якості навчання та 

навчальної діяльності. 

ІІІ. Ефективність професійної діяльності. Керівники закладів вищої освіти 

використовують ІКТ для підвищення ефективності педагогічної та 

управлінської діяльності як самого керівника, так і всіх співробітників. 

Керівники: 

- планують та забезпечують щоденне, цілеспрямоване та ефективне 

використання ІКТ в закладі освіти; 
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- використовують ІКТ для обміну інформацією та організації спільної 

діяльності колег, персоналу, студентів; 

- створюють професійні спільноти (в тому числі мережеві) та беруть участь 

у спільнотах, які сприяють та стимулюють використання викладачами та 

персоналом ІКТ для підвищення ефективності своєї праці; 

- постійно підвищують свою професійну кваліфікацію, використовуючи 

ІКТ та ресурси мережі; 

- знайомляться з новинками ІКТ на предмет їх використання у навчальному 

процесі; 

- використовують технології для удосконалення управлінської діяльності. 

ІV. Забезпечення інформатизації начального закладу, організація 

навчального процесу та управління. Керівники закладів вищої освіти 

забезпечують впровадження ІКТ для підтримки ефективної організації 

навчального процесу та управлінської діяльності. Керівники: 

- забезпечують сумісність ІКТ, що використовуються; 

- впроваджують та використовують програмні комплекси, що мають за 

мету допомогти в організації адміністративної діяльності; 

- розподіляють фінансові ресурси так, щоб забезпечити повну та стабільну 

реалізацію плану інформатизації навчального закладу; 

- погоджують та об’єднують плани інформатизації та інші плани розвитку 

та інноваційної діяльності для більш ефективного використання ресурсів; 

- забезпечують постійне удосконалення технологій, які використовуються у 

навчальному процесі та управлінні, їх обґрунтування та заміну. 

V. Експертиза та оцінювання результатів. Керівники закладів вищої освіти 

використовують ІКТ для планування та впровадження ефективних методик 

експертизи та оцінювання. Керівники: 

- використовують різні методи для експертизи та оцінювання адекватності 

вибору інформаційних ресурсів та ІКТ, що використовуються для ефективного 

навчання та комунікації; 
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-використовують ІКТ для збирання та аналізу інформації, інтерпретування 

результатів та ознайомлення з ними учасників навчального процесу з метою 

покращення навчання та результатів навчальної діяльності; 

- оцінюють рівень знань та навичок співробітників, вміння застосовувати 

ІКТ у професійній діяльності та використовують результати цього оцінювання 

для організації підвищення кваліфікації персоналу; 

- використовують ІКТ для експертизи, оцінювання та управління 

педагогічної та управлінської діяльності. 

VІ. Соціальні, правові та етичні питання. Керівники закладів вищої освіти 

розуміють важливість соціальної, правової та етичної складових використання 

ІКТ та розробляють відповідні положення та локальні акти. Керівники: 

- забезпечують рівний доступ до інформаційних ресурсів усіма учасникам 

навчального процесу; 

- розробляють розпорядження, що регулюють соціальні, правові та етичні 

аспекти відповідального використання ІКТ та забезпечують їх використання; 

- забезпечують конфіденційність інформації та безпеку при використанні 

ІКТ, в тому числі при роботі в мережі Інтернет; 

- забезпечують виконання санітарно-епідемічних та екологічних норм при 

використанні ІКТ; 

- сприяють забезпеченню охорони авторських прав та права 

інтелектуальної власності на продукти, вироблені з використанням місцевих 

ресурсів. 

Втілення стандартів у практику потребує ґрунтовного аналізу ресурсів та 

можливостей конкретного навчального закладу та відповідної підготовки його 

працівників, в першу чергу адміністрації. Оскільки навчальні заклади, навіть у 

межах одного міста чи району, можуть значно відрізнятись освітньою 

інфраструктурою, кількісним і якісним складом педагогічного колективу, 

навчальними планами (наприклад, залежно від типу навчального закладу чи 

профілю навчання) тощо. 
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Нинішнє суспільство прагне успішного професійного і соціального 

розвитку, блискучої кар’єри, не можливе без готовності до володіння сучасними 

технологіями, які адаптовані до нових умов праці, вирішують нові професійні 

задачі, опрацьовують нові методи та засоби інноваційних технологій. В наш час 

обсяг нових знань збільшується за рік приблизно в два рази, тому традиційними 

способами передати і засвоїти інформацію в повному обсязі вже неможливо. 

Тому, перед сучасною освітою постала проблема: як навчити майбутніх 

керівників орієнтуватися у швидкоплинному інформаційному просторі. 

Розв’язання даного завдання потребує комплексного підходу до інформатизації 

навчального процесу у ЗВО і зумовлює нагальну потребу у високоосвічених 

керівних кадрах, спроможних ефективно використовувати потужний потенціал 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах професійної 

діяльності і здатних не тільки до використання, а й до активного створення 

інформаційного освітнього середовища в навчальному закладі.  

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), стрімко вдосконалюючись, 

нарощують свій освітній потенціал, проте практика викладання та навчання 

свідчить про відставання темпів запровадження новітніх досягнень зазначених 

технологій в реальний навчальний процес закладів вищої освіти. Також про 

наявність недостатніх знать ІКТ свідчить відсутність інформаційного 

освітнього середовища в навчальному закладі. Формування єдиного освітнього 

інформаційного простору є одним із стратегічних завдань щодо розвитку 

системи освіти. Фундаментом для формування інформаційного освітнього 

середовища має бути інформаційна мережа, що охоплює всі ланки системи 

освіти, заклади, установи й органи управління ними. Однією з вагомих причин 

такого відставання є недостатність спрямованості навчального процесу у вищих 

закладах освіти на забезпечення всебічної підготовки майбутнього керівника 

ЗВО до свідомого й ефективного застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій. Необхідним є комплексне навчання майбутніх і нинішніх керівників 

основам ІКТ, розробка програм навчання ІКТ,  введення курсів підготовки до 
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використання інноваційних технологій навчання. 

Основними цілями підготовки майбутніх керівників ЗВО у галузі 

інформатизації освіти є такі:  

- ознайомлення з позитивними і негативними аспектами використання ІКТ;  

-формування уявлення про роль і місце інформатизації освіти в  

інформаційному суспільстві;  

- формування уявлення про склад і галузі ефективного вживання засобів 

ІКТ;  

- ознайомлення із загальними методами інформатизації, адекватними 

потребам навчального процесу, контролю і вимірюванню результатів навчання, 

науково-дослідної і організаційно-управлінської діяльностізакладів вищої 

освіти;  

- формування знань щодо вимог, що висуваються до засобів інформатизації 

освіти,  

- основні принципи і методи оцінювання їх якості;  

- формування у педагогів стійкої мотивації до участі у формуванні і 

упровадженні інформаційного освітнього середовища;  

- надання педагогам додаткової можливості пояснити студентам роль і 

місце інформаційних технологій в сучасному світі [6].  

Стандартом визначено цілі та зміст професійної підготовки, а також вимоги 

до фахівця кваліфікації «Керівник підприємства, установи та організації (у 

сфері освіти та виробничого навчання)». До переліку посад зазначеної 

кваліфікації належать керівники закладів вищої освіти усіх рівнів освіти – від 

вищої до дошкільної та позашкільної. До об’єктивних чинників, які впливають 

на рівень компетентності керівників закладів вищої освіти, Стандартом 

віднесено наявність вищої освіти та стаж педагогічної діяльності (не менше 

п’яти років). Важливо підкреслити, що Стандарт використовує окремі засади 

компетентнісно-орієнтованого підходу, зокрема, у документі констатується 

актуальність вимог до компетентності керівника навчального закладу, яка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

розглядається як «необхідний обсяг і рівень знань та досвіду у певному виді 

діяльності» [2]. 

Використання інформаційних технологій буде виправданим і призведе до 

підвищення ефективності навчання тоді, коли це використання відповідатиме 

конкретним потребам системи освіти. П.В. Беспалов визначає інформаційно-

технологічну компетентність як таку, що не зводиться до розрізнених знань і 

умінь роботи з комп'ютером. Вона є інтегральною характеристикою особи. Це 

передбачає мотивацію щодо засвоєння відповідних знань, здатність до 

розв'язання задач у навчальній і професійній діяльності за допомогою 

комп'ютерної техніки і володіння прийомами комп'ютерного мислення [4]. 

Г. Єльнікова зазначає, що керівник навчального закладу має знати: наукове 

право, макро- й мікроекономіку, адміністрування: загальний, кадровий, 

фінансовий, інноваційний менеджмент; філософію, соціологію, політологію, 

педагогіку, екологію, безпеку життєдіяльності людини; зміст фахових 

дисциплін; функціональні обов’язки своєї посади; має володіти державною та 

іноземною мовами на розмовному рівні. Для виконання професійних обов’язків 

керівнику навчального закладу необхідні уміння розуміти та усвідомлювати 

сучасні проблеми менеджменту; здатність продукувати нові ідеї, управлінські 

рішення, соціальні технології; розвинуте аналітичне та технологічне мислення, 

навички роботи з людьми; володіння технологією адміністративної роботи, 

комп’ютерними технологіями, правильним стилем (здоровим способом) життя, 

культурою спілкування, фокусом контролю; має вільно орієнтуватися у 

соціально-політичному просторі; відбирати, аналізувати і узагальнювати 

інформацію, проектувати діяльність закладу, створювати модель, виділяти 

організаційну структуру: організовувати діяльність усіх структурних підрозділів 

та підсистем освітнього закладу; структурувати та здійснювати моніторинг 

діяльності закладу: управляти матеріально-технічними зв’язками закладу; 

здійснювати маркетингову діяльність та елементи підприємницької діяльності» 

[1]. 
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Саме тому, професійна діяльність керівника навчального закладу вимагає 

спеціальної підготовки, певних професійно значущих якостей, професійної 

компетентності, управлінської культури. 

Нині неможливо уявити навчальний процес у вищій школі без 

використання ІКТ і відповідних засобів навчання. Саме сучасні ІКТ зробили 

можливим доступ кожного керівника до величезної кількості різних видів 

інформації. Але, щоб доступ до інформаційно-комп’ютерних ресурсів 

перетворився на володіння ними, студенти повинні оволодіти такими знаннями, 

уміннями і навичками з ІКТ, які б стали гарантом найповнішої реалізації 

здібностей особистості та професійно-значущих якостей, підготовки 

майбутнього фахівця до життєдіяльності у відкритому інформаційному 

суспільстві.  

Дослідник О.Є. Кравчина стверджує, що застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у системі управління освітою є особливо 

необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю 

систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність 

системи освіти. Одним із методів удосконалення системи управління освітою є 

впровадження новітніх інформаційних систем. Це дозволяє оптимізувати 

процес обміну інформацією, зменшити обсяг роботи адміністратора системи 

освіти та дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення [4]. 

На першому етапі професійна підготовка керівника навчального закладу з 

використанням ІКТ проводиться у ЗВО, але через відсутність процесу 

підвищення ІКТ компетентності викладачів ЗВО, використання ІКТ у 

навчальному процесі ЗВО, зазвичай обмежене. Саме тому керівники закладів 

вищої освіти, приступаючи до виконання професійних обов’язків, відразу 

зустрічаються з проблемами пов’язаними з використанням ІКТ. На сьогодні 

існують комп’ютерні програми управління навчальними закладами, але їх 

використання в навчальному процесі обмежене, через елементарну 

необізнаність керівників закладів вищої освіти. Аналіз навчальних планів 
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професійної підготовки магістрів зі спеціальності «Управління навчальним 

закладом», показав недостатньо серйозну налаштованість та іноді навіть 

відсутність дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні 

освітою» у ЗВО.  

Для формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до 

рефлексивного управління необхідне створення мотивації до даного виду 

діяльності. Основні складові мотивації магістрів доцільно розглядати, 

ґрунтуючись на підходах, розроблених Н. А. Зінчук: ступінь усвідомлення 

студентами ціннісних сторін рефлексивного управління та особливостей його 

практичного застосування; значущість ІКТ-компетентності в управлінській 

діяльності; ставлення студентів до навчального процесу з використанням ІКТ, 

результатом якого буде сформованість готовності до рефлексивного управління; 

бажання удосконалювати свою ІКТ-компетентність [3]. 

Керівники закладів вищої освіти, наражаються на певні труднощі в роботі: 

змінюються, розширюються їх функції, ускладнюється їх роль. Саме тому 

процес усвідомлення цих процесів і адаптації до них вимагає терпіння і часу, а 

також – підготовки професійного керівника, який є висококваліфікованим 

фахівцем у своїй галузі, і у навчально-виховній роботі. Подолання 

суперечностей між фактичним рівнем професійної компетентності керівників 

ЗВО і необхідними для сучасного управління знаннями і вміннями в умовах 

інформаційного суспільства можливе шляхом використання інформаційно-

комунікаційних технологій ще на етапі професійної підготовки майбутніх 

керівників, що і має бути зроблено. Використання ІКТ може відбуватися 

різними способами, відповідно до потреб конкретного типу роботи, рівня 

володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі 

вищої освіти.  

Ці потреби можна класифікувати за такими критеріями: використання ІКТ 

переважно у фронтальній формі роботи; використання електронних носіїв 

інформації; використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, 
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анімації) з електронними засобами навчального призначення, з дистанційних 

курсів, з певних матеріалів мережі Інтернет; створення власного сайту, а також 

– презентації, web-сторінки. Створення  інформаційного освітнього середовища 

навчального закладу.  

Вдосконалення персональних комп’ютерів дозволяє достатньо широко 

використовувати мультимедійні технології, які є сукупністю різних засобів 

навчання: текстів, графічних зображень, музики, відео і мультиплікації в 

інтерактивному режимі, тим самим розширюючи можливості вдосконалення 

освітнього процесу. Вони розширюють можливості навчального середовища як 

різноманітними програмними засобами, так і методами розвитку креативності 

студентів. 

Отже, з погляду на впровадження та використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті для формування готовності майбутніх 

керівників ЗВО до активного управління можна зробити висновок, що 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

підготовці керівників закладів вищої освіти активно сприятиме формуванню 

готовності студентів до ефективного управління навчальним закладом.  

Висновки. Масове впровадження інформаційно-комунікативних 

технологій (ІКТ) в освітню сферу висуває проблему комп’ютеризації ЗВО в 

розряд пріоритетних і цю проблему потрібно враховувати та вирішувати.  

Недостатність підготовки магістрів спеціальності «Управління навчальним 

закладом» сповільнює отримання бажаних знань, необхідних у сучасних умовах 

розвитку суспільства.  

Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне інформаційно-

ресурсне й методичне забезпечення. Стрімкі темпи інформатизації суспільства 

та розвитку Інтернет-технологій актуалізують проблему формування 

інформаційної компетентності майбутніх керівників ЗВО, яка наразі виступає 

одним із потужних чинників успішності навчальної, професійної, суспільної та 

інших видів діяльності. 
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РОЗДІЛ 2 

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Вступ. Нині наша держава відчуває велику потребу в освічених 

спеціалістах, які б могли використовувати сучасні способи передачі інформації, 

застосовувати інноваційні освітні технології та запроваджувати нові знання.  

Тому на сьогодні однією з актуальних проблем в освіті стоїть проблема  

інноваційного управління.  

Актуальність визначається головними цілями та завданнями всієї 

освітньої системи України,  напрямами й основними способами радикальних 

перетворень в управлінні системою освіти, що визначені Конституцією України 

[7], Національною доктриною розвитку освіти України на ХХІ століття  [8],  

Законами України «Про освіту» [5], «Про загальну середню освіту» [6],  

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти [3], 

Державним стандартом початкової освіти [4],  Декларацією прав людини [1],  

Декларацією прав дитини [2], Положенням «Про порядок здійснення 

інноваційної діяльності» [9], Положенням «Про експериментальний навчальний 

заклад» тощо [10]. 

Вивченню проблеми впровадження інновацій в управління  освітнім 

процесом приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні науковці:  Л.В. Богданова, 

Л.В. Буркова, Л.М. Ващенко, М. Вебер, Т.М. Давиденко, Л.І. Даниленко, 

Г.В. Єльнікова, Л.М. Калініна, Н.І. Клокар, Ю.А. Конаржевський, В.С. Лазарєв,             

І.Я. Лернер, І.Л. Лікарчук, О.І. Мармаза, Л.М. Машкіна, Л.Л. Момот, 

В.Ф. Паламарчук, М.М. Поташнік, Ф.Тейлор, Є.М. Хриков, Р.Х. Шакуров, 

Т.І. Шамова та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. М.М. Поташник вважає, що 

управління – це цілеспрямована діяльність всіх суб’єктів, яка забезпечує 

становлення, стабілізацію, оптимальне функціонування й обов’язковий 

розвиток ЗЗСО» [12]. На думку В.С. Лазарєва «управління школою являє собою 
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особливу діяльність, у якій її суб’єкти за допомогою планування, організації 

керівництва і контролю забезпечують організованість спільної діяльності учнів, 

педагогів, батьків, обслуговуючого персоналу  і яка спрямована на досягнення 

освітніх цілей та цілей розвитку ЗЗСО» [12].  

Ефективне функціонування будь-якої освітньої системи залежить від 
управління. Управління, що базується на адміністративно-командних засадах, 
не відповідає вимогам сьогодення і вимагає негайної перебудови. Більше того, 
об’єктивними науковими дослідженнями та практичною діяльністю доведено, 
що збереження підходів, які не відповідають сучасності в управлінні освітніми 
системами, є головною причиною повільних темпів їхнього реформування та 
адаптації до вимог сьогодення. 

Освітній процес у ЗЗСО є складним об’єктом управління, що включає 
взаємодію таких елементів: мета навчання, зміст предмета, методи, організація, 
форми та засоби і найголовніше – контроль за результатами навчання. Знання 
учнів є результатом системи управління освітнім процесом освітнього закладу. 
Освітній процес є одним із головних процесів, які складають цілісний 
педагогічний процес. Його називають складним процесом об’єктивної 
реальності, який поступається, напевно, лише процесам виховання та розвитку, 
складовою частиною яких він є.  

Innovationе (від італ.) означає «введення новацій, нововведення». 

Інновації – нові форми організації праці та управління, нові види технологій, 

які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні сфери. Вони є 

суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації конкретних 

завдань в освітньому процесі. Виражаються в тенденціях накопичення і 

видозміни ініціатив і нововведень в освітньому просторі; спричиняють певні 

зміни у сфері освіти.  

Інноваційна діяльність в Україні передбачена Положенням «Про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності» [9]. Інноваційне управління 

загальноосвітнім навчальним закладом дає змогу підтримувати 

конкурентоспроможність нашої освіти, зміцнювати національну безпеку 

держави, суспільства й особистості. 
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Заклад освіти, що прагне до участі в інноваційному процесі, має зважити 

на власний інноваційний потенціал, що визначається як сукупність різних видів 

ресурсів, які необхідні для здійснення інноваційної діяльності.  

Інноваційна школа, на відміну від інших, плекає творчу особистість, 

створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, 

фізичного розвитку дитини, примноження культури та духовності, є школою 

самореалізації особистості, її життєтворчості, культурного виховання. Головні 

цінності такої ЗЗСО – особистість, її креативність і творчість. 

Природнім є те явище, що інновації – органічна складова   

життєзабезпечувальної діяльності закладів освіти.  

До управлінських інноваційних технологій належать сучасні економічні, 

психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови для 

оперативного та ефективного прийняття управлінського рішення. Основну 

відмінність між загальною системою управління та інноваційною системою 

управління освіти вчені вбачають у тому, що остання полягає у встановленні та 

використанні всіма суб’єктами освіти в першу чергу якості: якості умов, якості 

процесу та якості результатів цього процесу. 

У найширшому філософському розумінні «управління» – це «елементарна 

функція організованих систем різної природи (біологічних, соціальних, 

технічних), яка забезпечує збереження їх певної структури, підтримку режиму 

діяльності, реалізацію програми, мети діяльності». 

В.Г. Афанасьєв розуміє управління як внутрішньо притаманну властивість 

суспільства на будь-якій стадії його розвитку і вважає, що «управління є 

сукупністю певних дій (операцій), які здійснюються людиною, суб’єктом 

управління щодо об’єкта з метою його перетворення та забезпечення його руху 

до заданої мети». При цьому необхідно зазначити, що суб’єктом може бути не 

тільки одна людина, а й група чи організація. 

Важливим атрибутом управлінської діяльності є її свідомий і 

цілеспрямований характер. П. Друкер зазначає інтегруючий характер 
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управлінської діяльності, приділяючи особливу увагу тій властивості 

управління, яка перетворює неорганізований натовп в ефективну 

цілеспрямовану і виробничу групу. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі вважають, що «управління – це 

процес  планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, 

щоб сформулювати та досягти мети організації» [11].  

Управління педагогічним колективом має дві головні мети. Перша – це 

організація навчального процесу, а друга – задоволення власних потреб та 

інтересів ЗЗСО, вчителів. Однак це визначення не висвітлює головної мети, 

заради якої створено систему освіти та управління нею, розвитку особистості 

дитини. 

У тлумачному словнику сказано, що «процесом» є сукупність 

послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення певного наслідку; це хід 

розвитку чого небудь. Питання про освітній процес завжди стояло в центрі 

уваги науковців та видатних педагогів від давнини до сучасності. Щоб розкрити 

сутність навчального процесу необхідно виявити його функції та мету, яка 

реалізується в ньому.  

Навчання – це спеціально організована пізнавальна діяльність з метою 

прискорення індивідуального психічного розвитку і оволодіння пізнаними 

закономірностями навколишнього світу.   

Швейцарський педагог Й.-Г. Песталоцці наполягав на тому, щоб Освітній 

процес будувався на основі чуттєвих сприймань, які вчитель спрямовує 

відповідно до поставлених педагогічних завдань. На його думку, тільки знання, 

що супроводжуються вміннями та навичками, дають можливість застосовувати 

їх на практиці. Педагог доводить, що глибокі знання можливі лише за умови, 

що вони систематизовані, набуті в певній послідовності. 

Німецький педагог А. Дістерверг (середина ХІХ століття) розглядав 

Освітній процес як такий, що розвиває пізнавальні можливості учнів і сприяє 

формуванню в них самостійності та ініціативи. На його думку, здобуття учнями 
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глибоких знань можливе лише за умови вияву їх активності у процесі навчання. 

Завдання вчителя – вміло спонукати учня до пізнання, допомагати йому 

пізнавати істину, озброївши його методами пізнання явищ, процесів, фактів. 

 На нашу думку, найбільш оптимальним є тлумачення поняття «Освітній 

процес», зроблене педагогом В. Сухомлинським,  у працях якого містяться 

майже всі положення, що сьогодні покладені в основу сучасної концепції 

особистісно-орієнтованого навчання. 

Український філософ, письменник і педагог Г.С. Сковорода (ХVІІ ст.)  

стверджував, що кожна дитина має свої природні задатки, від розкриття яких 

залежить розвиток розуму, що розвиток природних здібностей здійснюється у 

навчальному  процесі. Тому, найважливішим завданням виховання й освіти 

Г.С.Сковорода вважав розвиток у дитини інтелекту, її природних нахилів і 

здібностей. 

Одним з найефективніших підходів до реформування сучасної освіти 

вважаємо особистісно-орієнтований підхід. Ідеї врахування в процесі навчання 

індивідуальних особливостей дитини зустрічаються ще у творах античних 

філософів – Демокрита, Платона, Аристотеля. Пізніше принцип 

природовідповідності дістав всебічне обґрунтування у працях великих 

філософів і педагогів ХVІІ-XVІІІ ст. Я.А. Коменського, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 

К.Д.Ушинському належить теоретичне обґрунтування індивідуального підходу, 

а також ідея впровадження індивідуального підходу в умовах колективного 

навчання. За індивідуалізацію у навчанні виступала і український педагог, 

видатний діяч народної освіти Х.Д. Алчевська (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.), яка вважала, що в процесі навчання необхідно враховувати 

різносторонні здібності. Інтенсивні підходи до індивідуалізації навчання на 

початку ХХ століття були пов’язані також з реформаторськими ідеями 

американського психолога і філософа Д. Дьюї, який запропонував нову модель 

навчання, орієнтовану на розвиток активної творчої особистості і побудовану із 

врахуванням інтересів та індивідуальних здібностей особистості. Педагогічні 
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ідеї Д.Дьюї істотно вплинули на загальний характер навчально-виховної роботи 

шкіл США та деяких країн Західної Європи. З метою подолання недоліків 

класно-урочної форми навчання, прогресивні педагоги почали шукати нові 

форми організації навчального процесу. 

Понад усе втілення даних ідей виявилося в розробленій американським 

педагогом Е. Паркхерст організації навчально-виховної роботи в школі, яка 

одержала назву «Дальтон-план». Ця система була заснована на принципі 

індивідуального навчання. Учень одержував завдання від учителя, виконував 

його самостійно і здавав учителеві. Учням надавалася свобода як у виборі 

навчальних програм, черговості вивчення різних навчальних предметів, так і у 

використанні свого робочого часу. Дальтон-план забезпечував пристосування 

темпу навчання до можливостей учнів, привчав їх до самостійності, розвивав 

ініціативу, спонукав до пошуку раціональних методів роботи. Реалізація цієї 

системи навчання вимагала зміни його форм – відмову від традиційної класно-

урочної форми і переходу до індивідуальних форм навчання. 

У 20-ті роки ХХ століття, в період радянських педагогічних 

експериментів, в українській школі робилися спроби модифікувати Дальтон-

план: подолати його надмірну індивідуалістичність, зв’язати з колективною 

працею учнів. Внаслідок цих спроб, елементи Дальтон-плану були поєднані з 

елементами класно-лекційної форми навчання. З метою вироблення в учнів 

здібностей до колективної праці заняття здійснювались в бригадах. Ця форма 

організації навчання одержала назву лабораторно-бригадної і використовувала 

активні методи навчання, що відповідало потребам суспільства в період нової 

економічної політики. Але перероблений до невпізнання Дальтон-план з 

урахуванням тенденцій суспільно-політичного розвитку радянської країни мав 

суттєві недоліки, а саме: лабораторно-бригадна форма вносила розлад у 

навчання, знижувала рівень знань учнів, виробляла легковажне ставлення до 

науки. Тому активна розробка цього підходу у вітчизняній педагогіці змінилась 

різкою критикою і наказом ЦК ВКП(б) від 25 серпня 1932 року. Лабораторно-
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бригадну форму навчання було заборонено і школа повернулась до класно-

урочної форми навчання. 

У кінці 1950-х років у Мюнхені була видана праця відомого українського 

педагога і психолога Г.Ващенка «Проект системи освіти в самостійній Україні», 

в якій він стверджував, що систему української освіти потрібно будувати з 

орієнтацією на особистість дитини, на врахування її індивідуальних 

особливостей. 

Із середини 1960-х років починається бурхливий розвиток прогресивних 

педагогічних ідей. У ці роки здійснюється великий крок вперед в дидактиці. 

На початок третього тисячоліття, над проблемами особистісно-

орієнтованого навчання працює багато психологів та педагогів. І.С.Якиманська 

виступає за науковий підхід до навчання як модельованого вчителем 

цілеспрямованого розвитку в учнів заданих якостей.  

Саме такий смисл у цю роботу вкладають Л. Виготський, В.Давидов, 

Д.Ельконін, В.Паламарчук. Важливо виробити в учнів здатність бачити кінцеву 

мету своєї діяльності, самостійно знаходити оптимальні шляхи її досягнення й 

ефективно впливати на результат. Розвиваючи ідеї В. Сухомлинського про 

самонавчання і саморозвиток особистості, І. Якиманська наголошує на тому, що 

у навчанні має актуалізуватися «суб’єктний досвід» учнів, що відповідає 

поняттю актуальних знань і передбачає систематичне поповнення цього 

досвіду. 

С.І. Подмазін в 1990-1992 роках розробив технологію семестрово-блочно-

залікової організації навчального процесу в школі. За цією системою нині 

працює багато шкіл Запорізької, Харківської, Херсонської, Київської, Дніпро-

петровської та інших областей. Основними елементами системи є: семестри, 

блокове викладання предметів, п’ятиденний робочий тиждень, спарені 35-

хвилинні уроки, додаткові індивідуальні заняття, тематичні і підсумкові заліки. 

Ця технологія стала лауреатом конкурсу інноваційних технологій, проведених 

Інститутом системних досліджень МО України в 1994 році. 
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Особистісно-орієнтоване навчання передбачає створення умов, за яких 

освітній процес стає для учня особистісно значущим. Будь-яка управлінська 

система складається з двох підсистем — тієї, яка управляє, і  тієї, яка піддається 

управлінню та відчуває на собі вплив керуючої підсистеми. 

Керуючу підсистему прийнято визначати як суб'єкт управління, а 

керовану – як його об'єкт. Отже, керуюча підсистема (суб'єкт) управляє 

керованою (об'єктом). Управління об'єктом здійснюється за допомогою 

керуючого впливу, який виходить від суб'єкта. Керуючий вплив є  обов'язковим 

компонентом управління. Без нього не може бути ні управлінської системи, ні 

управління. У керуючому впливі суб'єкта на об'єкт закладена сутність 

управлінської діяльності, зміст взаємодії її компонентів (насамперед суб'єкта і 

об'єкта).  

Управлінська система функціонує завдяки тому, що суб'єкт управління 

впливає на його об'єкт. Внаслідок цього об'єкт змінюється, набуває нових 

якостей та організаційних особливостей. Головною визначальною ознакою змін 

(набутих об'єктом нових якостей та організаційних особливостей) є те, що вони 

відповідають потребам, інтересам і бажанням суб'єкта.  

Висновки. Ефективність управління освітнім процесом буде вищою, 

якщо буде вищим рівень взаємовизначення керуючої та керованої підсистем, 

управлінська діяльність керівника ЗЗСО буде направлена на вивчення положень 

науки, що лежать в її основі. Керівник ЗЗСО має досконало вивчити об’єкт 

управління (структуру освітньої системи і всі процеси, які в ній відбуваються) і 

взагалі бездоганно знати про нього все від «а» до «я». Але знати не як учитель, 

який має справу з окремими освітніми процесами, а як керівник, який бачить ці 

процеси з позиції системного цілого і спроможний прийняти  управлінські 

рішення. 
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РОЗДІЛ 3 

УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МЕНЕДЖЕРІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

Вступ. Інтегрування України у світову спільноту в сучасних умовах 

вимагає удосконалення соціально-педагогічних умов, впровадження ідей 

гуманістичної педагогіки та технологій орієнтованого на майбутню професійну 

діяльність навчання. Ефективному вирішенню проблем гуманізації і 

демократизації українського суспільства, безумовно, сприятиме модернізація 

системи освіти в контексті європейських вимог, її структурне та змістове 

оновлення. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» [9] здійснюється 

цілеспрямована робота з метою створення нової законодавчої та нормативної 

бази вищої освіти, оновлюються зміст, структура і методи навчання, 

впроваджуються у освітній процес закладів вищої освіти міжнародні, галузеві 

стандарти підготовки фахівців. Важливе місце у цьому процесі займає 

професійна підготовка менеджерів у галузі освіти, що вирішальним чином 

впливає на результативність модернізації українського освітнього простору, 

оскільки вивести навчальний заклад на новий якісний рівень зможуть лише 

компетентні керівники з високорозвиненою управлінською рефлексією, здатні 

сприймати нові знання, схильні до педагогічних пошуків, до прояву власної 

активності в теоретичному і методичному забезпеченні впроваджених в 

освітянську практику інновацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим є визначення 

змісту аналітичної компетентності менеджера, її складових, а також 

моделювання процесу професійної підготовки майбутніх управлінців, 

спрямованого на формування даної професійної здатності. 

Цілеспрямована підготовка майбутніх менеджерів у галузі освіти, що 

передбачає застосування комплексу спеціально підібраних форм і методів 

навчання, спрямованих на розвиток у студентів здатності компетентно діяти з 

урахуванням зовнішнього і внутрішнього впливу, забезпечить ефективне 
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управління відповідно до вимог сучасного соціуму. 

В Україні освіта менеджерів є сектором ринку освітніх послуг, що 

пропонує різноманітні програми підготовки фахівців такого профілю. У 

багатьох випадках якість цих програм є недостатньо високою, вони вимагають 

постійного оновлення, пристосування до змінних умов змісту, форм і методів 

навчальної роботи. 

Професійній підготовці фахівців присвячені праці А.Алексюка, 

С.Архангельського, Ю.Бабанського, В.Беспалька, В.Кременя, З.Курлянд, 

І.Лернера, Н.Ничкало, П.Олійника, К.Островського, П.Підкасистого, 

М.Скаткіна, М.Солдатенка, М.Фіцули та інших. 

Удосконалення професійної підготовки майбутніх менеджерів є однією із 

актуальних проблем, що досліджується вітчизняними і зарубіжними 

науковцями (Л. Безкоровайною, А. Горбатюком, Е. Коротковим, А. Поповим, 

Ф. Русиновим, Т. Сорочан, Л. Троєльніковою, Г. Федоровим, В. Хомутовим, 

В. Черкасовим, В. Шепелем, О. Щоткою та іншими) на фоні підвищення уваги 

до проблеми професіоналізації сфери управління. Адже професіоналізм 

менеджера визначається як сукупність стійких якостей особистості, що 

задовольняють сучасним вимогам управлінської праці; він залежить від 

здібностей самостійно формувати необхідний для професійної діяльності обсяг 

знань, застосовувати їх на практиці для реалізації управлінських функцій, рівня 

розвитку логічного мислення та творчої ініціативи, швидкого перетворення 

інформації та її оцінки [1]. 

Розробкою концептуальних засад професійної підготовки менеджерів 

займалися О.Анісімов, Т.Бірюкова, В.Василенко, А. Діхтяр, І. Карташевська, 

Е. Коротков, Р. Фатхутдінов, А. Шегда, Л .Шипіліна тощо.  

У вітчизняній теорії і практиці освіти наявні підходи, близькі до сучасних 

зарубіжних концепцій учених англомовних країн. Значний інтерес становлять 

наукові праці з питань професійної підготовки фахівців у контексті 

суспільних трансформацій (В. Андрущенко, М. Євтух, І. Зязюн, 
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О. Капітанець, В. Кремень, Н. Ничкало та ін.), визначення теоретичних основ 

професійної підготовки вчителів (Н. Хмель та ін.), розвитку особистості 

майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки (Г. Балл, О. Пєхота, 

В. Рибалка, С. Сисоєва та ін.), формування професійних якостей фахівців 

(О. Гура, І. Омельчук та ін.), визначення засад сучасної підготовки керівників 

освіти в Україні (В. Пікельна, Є. Хриков та ін.), підготовки менеджерів в Україні в 

контексті Болонської угоди (Т. Бірюкова та ін.), формування у майбутніх менеджерів 

культури професійного спілкування (В. Лівенцова та ін.), формування професійної 

спрямованості студентів-менеджерів на початковому етапі навчання (В. Волкова та 

ін.) [2, 3, 4].  

Заслуговують на увагу дослідження українських і закордонних учених з 

аналізу теоретичних підходів і практичних засобів професійної підготовки 

фахівців за рубежем. Це – питання підготовки фахівців з управління освітою у 

США (С. Бурдіна); навчання менеджерів у Німеччині (Ю. Владимиров); 

напрями і засоби підготовки управлінців-професіоналів в Україні і за рубежем (Г. 

Войтелева); становлення, розвиток й особливості професійної підготовки 

майбутніх менеджерів у вищих технічних закладах Польщі (Л. Влодарска-Зола); 

методи навчання управлінських кадрів у США (С. Дударев); сучасний стан і 

тенденції розвитку зарубіжної школи (О. Джуринський); проблеми соціалізації 

працівників управління в нових історичних умовах (Л. Євенко, С.Климова, 

В. Соболєв), питання методології порівняльної педагогіки (М. Кларін, З. Малькова, 

Н. Никандров); технології підготовки вчителів за рубежем до естетичного 

виховання (М. Лещенко); опис американської моделі менеджменту (А. Власов, 

Ф. Шамхалов); досвід організації підприємницької освіти в економічно 

розвинених країнах світу (О. Романовський); управління державним сектором 

вищої освіти в США (С. Калашнікова) та інші [5]. 

Розробкою змісту професійної підготовки студентів-менеджерів 

займалися Т. Бугрєєва, А. Грушева, Е. Коротков, В. Подсолонко, Ф. Русинов, 

Р. Фатхутдінов. Питання обгрунтування найбільш доцільних форм і методів 
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професійної підготовки майбутніх менеджерів знайшли відображення у працях 

Л. Бондарєвої, А. Костарєвої, В. Локшина, В. Погорельцева, О.Романовського, 

В. Федоренка, А. Шегди та багатьох інших. 

Вітчизняними розробниками змісту ключових компетентностей 

особистості серед вагомих складників виділено аналітичні. Підтвердженням 

цього є праці Н. Бібік, І. Єрмакова, О. Овчарук, І. Погорілої, О. Савченко та 

багатьох інших. В сучасних умовах лавиноподібного зростання інформації 

професійну компетентність менеджера пов’язують із вмінням швидкого її 

відбору, аналізу, видачі перетвореної інформації, підготовкою управлінського 

рішення та його реалізацією. У наукових працях В. Бондаря, В. Кожухара, 

Ю. Конаржевського, К. Крутій, О. Мармази, Г. Савченко аналіз виділяється у 

самостійну функцію управління. 

Розвиток педагогічної науки в Україні неможливо розглядати поза 

сучасними глобалізаційними процесами, які забезпечують вільну дію законів і 

механізмів ринку, визначають модернізацію освіти в масштабах усієї планети. 

Освітні послуги як ринкові висувають на перший план формування людського 

капіталу, підготовку професіонала високого класу, його повну самореалізацію в 

обраній діяльності. Це тісно пов’язане з суспільними перетвореннями, із 

змінами, які реально відбуваються з людиною, одержанням і сприйняттям 

інформації, інтернаціоналізацією простору, виходом у відкрите світове освітнє 

середовище, з гуманізацією педагогічних відносин, що потребує розробки 

нових теоретичних концепцій освіти, їх відповідності викликам сучасної 

дійсності.  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.,  в 

Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу 

освіту‖ [11, 9, 10, 8] наголошується, що основною метою освіти є формування 

громадянина і професіонала, подальше підвищення якості освітніх послуг та 

рівня управління галуззю. Професійна освіта як складова системи національної 

освіти сьогодні набуває значення чинника соціально-економічного, 
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інтелектуального й духовного розвитку суспільства, її провідними сутнісними 

ознаками є безперервність набуття знань та компетентність як запорука 

саморозвитку особистості, формування конкурентноздатності впродовж життя. 

Отже, професіоналізм стає провідною якісною характеристикою фахівця, у 

тому числі – керівника освітньої галузі. 

Означене вище вимагає більш повної реалізації державної політики в 

галузі освіти, нових підходів до професійної управлінської діяльності, еволюції 

її концептуалістики, випереджувального оновлення людинотворчого 

потенціалу управління на тлі вимог постіндустріального суспільства, розкриття 

спектру індивідуальних можливостей особистості в процесі професійної 

управлінської підготовки.  

Аналіз підготовленості керівних кадрів освіти виявив далеко не 

відповідний потребам суспільства стан управлінської діяльності, про що 

свідчить її оцінка: вчителями, серед яких лише 24,1% задоволених рівнем 

управління в навчальних закладах; батьками, 68,4% яких не задоволені якістю 

освітніх послуг і управління школою; учнями, 41,2% яких вважають, що школа 

має бути більш сучасною, а її управління – гнучкішим. Водночас 81,5% 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів та їхніх заступників 

виявляють потребу в професійних управлінських знаннях, у цілеспрямованому 

розвитку фахової компетентності. Враховуючи одержані емпіричні дані, 

приходимо до висновку про гостру необхідність спеціальної професійної 

управлінської підготовки насамперед керівника первинного рівня організації 

освіти.  

У сучасній вітчизняній педагогічній науці та практиці переважає бачення 

керівника освіти як директора школи, який формує власну професійну 

компетентність методом інтуїтивного пошуку, емпіричного використання 

лідерських та організаторських здібностей, несистемного накопичення 

фрагментарних управлінських знань і кращих зразків педагогічного досвіду в 

той час, коли організації освіти сьогодні потрібен менеджер – професійно 
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підготовлений фахівець, який мислить масштабами галузі, сприймає 

визначальну місію освіти, має знання маркетингу, моніторингу, бізнесової 

специфіки освітніх послуг, володіє соціально-педагогічними й особистісно-

креативними технологіями здобуття й використання знань та досвіду 

управлінської діяльності в ринкових умовах. Це свідчить про необхідність 

перебудови особистісних і соціальних чинників управління освітою.  

Формування і подальший розвиток управлінця як менеджера освіти 

сьогодні можливі лише на засадах спеціальної поетапної професійної 

підготовки, поєднання у ній науково-теоретичних досягнень вітчизняної 

педагогічної науки, організаційно-технологічних розробок, передової практики, 

здобутків провідних світових шкіл менеджменту, що забезпечить високий 

рівень компетентності керівника освіти та неперервність його підготовки в 

розвитку як менеджера – висококваліфікованого професіонала, освітнього 

лідера й світового рівня організатора впродовж життя. Виходячи з означеного, 

постає необхідність розроблення інноваційної концепції професійної 

підготовки менеджера в системі неперервної педагогічної освіти. 

У контексті дослідження важливе значення має аналіз вітчизняною і 

зарубіжною наукою методолого-теоретичних, організаційно-методичних і 

технологічних проблем підготовки управлінських кадрів. До методологічних 

аспектів відносимо праці авторів, які розкривають ідеї філософії освіти й нової 

парадигми виховання (Б. Ананьєв, В. Андрущенко, І. Аносов, Б. Бім-Бад, 

А. Бойко, В. Кремень, В. Луговий, В. Лутай, М. Романенко, А. Тхагапсоєв та 

ін.); містять загальні положення філософії (М. Бердяєв, Г. Гегель, А. Пригожин, 

В. Шинкарук та ін.); педагогіки (А. Дістервег, Д. Дьюї, О. Духнович, М. Корф, 

Г. Сковорода, В. Сухомлинський та ін.); психології, соціології (Г. Балл, 

Л. Виготський, П. Керженцев, О. Леонтьєв, П. Наторп, С. Рубінштейн, 

Г. Троцко та ін.); вчення про особистість, її пріоритетність та особливості 

розвитку, детермінованість її поведінки зовнішніми і внутрішніми факторами 

(Г. Костюк, С. Максименко, К. Роджерс, Б. Лихачов, В. Сухомлинський та ін.); 
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положення антропології й педагогіки про самоцінність людини, її визнання 

вищою духовною цінністю і первинною творчою реальністю (І. Бех, 

Г. Ващенко, Н. Дем’яненко, А. Маслоу, Г. Олпорт, Ф. Перлз, Г. Сковорода, 

А. Сміт та ін.), про самоздійснення людини як основний шлях руху до 

особистісної зрілості й одну із її сутнісних потреб (Ш. Амонашвілі, 

Я. Коменський, Н. Кузьміна, А. Макаренко, Д. Ушинський, П. Юркевич та ін).  

Науковий інтерес становлять теоретичні положення системного 

(Б. Андрушків, О. Блейк, Г. Дмитренко, П. Друкер, Д. Трейсі, Е. Юдін та ін.), 

комплексного (І. Ансофф, В. Бурега, І. Мар’єнко, Ф. Хміль, А. Шегда та ін.), 

ситуаційного (М. Бідняк, М. Вудкок, М. Мескон, Р. Фішер, Д. Френсіс, 

М. Фолетт та ін.), антикризового, маркетингового, бізнесового (В. Веснін, 

В. Гриньов, П. Друкер, Ф. Котлер, В. Лукашевич, Т. Серджіованні, Е. Уткін та 

ін.) наукових підходів; закони і принципи теорії наукового менеджменту, 

самоменеджменту суспільних систем і особистості професіонала у сфері 

менеджменту організацій соціального й економічного типів (В. Берн, Б. Будзан, 

Д. Карнегі, Л. Зайверт, У. Оучи, М. Мартиненко, В. Шепель та ін.), 

інформатизації освітніх комунікацій (М. Згуровський, В. Кремень, В. Луговий, 

В. Олійник, П. Таланчук та ін.). 

У сучасних вітчизняних дослідженнях з управління та менеджменту 
освіти актуалізуються його сутнісні людиноцентричні аспекти (В. Бегей,                    
Н. Бібік, Є. Березняк, Т. Давиденко, Г. Єльникова, І. Жерносєк,                   
Ю. Конаржевський, М. Красовицький, С. Крисюк, В. Курило, В. Пікельна,                 
О. Савченко та ін.), інноваційні стратегії (В. Безпалько, В. Бондар, А. Бойко,             
Л. Ващенко, Л. Даниленко, Г. Дмитренко, В. Луговий, В. Мадзігон,                       
В. Майборода, А. Макаренко, В. Маслов, В. Олійник, Н. Протасова, Є. Хриков, 
О. Цокур, В. Шаркунова, та ін.) та технології підготовки педагогічних кадрів 
(Л. Каращук, В. Козаков, В. Крижко, Е. Лузік, І. Лікарчук, О. Мармаза,                     
Н. Островерхова, Є. Павлютенков, М. Сметанський, Т. Сорочан, Г. Тимошко та 
ін.), психологічні основи менеджменту освіти (Л. Карамушка, І. Коганець,                 
Н. Коломінський, В. Моляко, Л. Орбан-Лембрик, С. Подмазін та ін.). 
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Окремо необхідно виділити праці: Л. Ващенко – „Управління 

інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону‖ (Київ, 2005), в 

якій на засадах школознавства і наукового менеджменту пропонується 

авторська модель інноваційного середовища соціально-педагогічного 

комплексу регіону, розроблена з урахуванням сучасних соціокультурних і 

технологічних вимог до професіоналізму управлінських кадрів;                        

Н. Коломінський – „Психологія менеджменту в освіті (соціально-

психологічний аспект)‖ (Київ, 2000), де з позицій соціономічних професій 

досліджується особистість менеджера освіти як найвища цінність суспільства, 

системотвірний чинник оновлення і розвитку школи; Т. Рогова – 

„Персоналізований підхід в управлінні педагогічним колективом школи‖ 

(Харків, 2006), у якій на основі персоналізованого підходу обґрунтовано 

критерії ефективності управління освітою; В. Крижко, І. Мамаєва – 

„Аксіологічний потенціал державного управління освітою‖ (Київ, 2005), де на 

технологічному рівні розроблено низку методик підготовки менеджера освіти 

на вузівському етапі.  

Певним доробком в обґрунтуванні наукових і організаційно-педагогічних 

основ підготовки сучасних управлінських кадрів стали дисертаційні 

дослідження: Л. Каращук („Дидактичне обґрунтування змісту підготовки 

менеджерів освіти у системі післядипломної освіти‖, К., 1995); Г. Тимошко 

(„Система підготовки резерву керівних кадрів загальноосвітнього закладу до 

управлінської діяльності‖, К., 2004); Т. Сорочан („Розвиток професіоналізму 

управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 

системі післядипломної педагогічної освіти‖, Луганськ, 2005); В. Шаркунової 

(„Соціальне управління та концепції педагогічного менеджменту в 

загальноосвітніх закладах‖, К., 1998) та інші. А отже, здійснено внесок у 

розвиток традиційної універсальної педагогічної підготовки менеджера освітніх 

організацій. 
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Проте аналіз праць учених свідчить про тенденцію пізньої професійної 

підготовки менеджера освіти в основному на її післядипломному етапі. 

Формування менеджера освіти на основі особистісно-соціального, 

компетентнісного, особистісно орієнтованого підходів здійснюється 

недостатньо. Роботи дослідників, які б вивчали проблему поетапної 

професійної підготовки менеджера освіти впродовж життя з урахуванням 

сучасних освітньо-ринкових та інших інноваційних підходів, відсутні. 

Загострилася потреба фундаментальних методолого-аксіологічних досліджень 

неперервної професійної підготовки менеджера на базі відповідної дослідно-

експериментальної діяльності, поглибленого вивчення та визначення основних 

педагогічних понять професійного менеджменту, створення нових професійно-

педагогічних програм, діагностувальних, проектувальних і формувальних 

методик. Отже, наукові основи поетапної професійної підготовки менеджера у 

системі неперервної педагогічної освіти залишаються недостатньо 

обґрунтованими педагогічною наукою на методолого-теоретичному й 

організаційно-методичному рівнях. 

Закономірності, протиріччя, провідні тенденції суспільного розвитку в 

умовах модернізації освіти та ринкових економічних відносин виявили потребу 

в дослідженнях, присвячених проблемі поетапної професійної підготовки 

менеджера освіти на засадах концентричного формування соціально й 

особистісно значущих компетентностей та безперервності професійної освіти 

менеджера впродовж життя. Про це свідчить наявність гострих суперечностей 

особистісно-соціального, загальнопедагогічного, теоретико-змістового, 

організаційно-технологічного характеру: 

– між прискореним розвитком людиноцентричного суспільства, 

становленням вітчизняної інтелектуальної економіки, відповідного ринку 

освітніх послуг, та особистісно й соціально недосконалою, універсальною 

підготовкою управлінських кадрів, орієнтованих на традиційну єдину масову 

школу;  
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– між об’єктивною потребою країни у висококваліфікованих менеджерах, 

здатних до особистісного саморозвитку і професійного поступу в європейську 

цивілізацію, та незадовільним станом вітчизняної підготовки керівних кадрів 

переважно у системі підвищення кваліфікації з домінуванням предметної 

спрямованості і, в зв’язку з цим, неспроможністю управлінців оперативно 

реагувати на нові запити ринку, розробляти та освоювати стабільні конкурентні 

стратегії розвитку й модернізації навчальних закладів усіх типів; 

– між глобальними світовими тенденціями нагромадження знань, 

інтеграції бізнесової й освітньої кон’юнктури, створенням світового рівня 

наукових шкіл менеджменту персоналу, та відсутністю вітчизняної науково 

обґрунтованої системи і поетапного цілісного процесу професійної підготовки 

менеджерів освіти; 

– між прийнятим розумінням сутності управління освітою як упливу, що 

відповідає когнітивно-маніпулятивній суб’єкт-об’єктній директивній парадигмі 

управлінської діяльності, та інноваційним баченням сутності управління, яке 

базується на індивідуально-креативній суб’єкт-суб’єктній гуманістичній 

парадигмі педагогічно доцільної взаємодії і характеризується як менеджмент 

освіти; 

– між загальним універсальним характером підготовки управлінських 

кадрів, їхнього вдосконалення на засадах інтуїтивного пошуку, несистемного 

накопичення емпіричних зразків лідерських та організаторських якостей, 

педагогічного управлінського досвіду, та потребою спеціальних інноваційних 

теоретико-змістових і організаційно-методичних технологій неперервної 

професійної підготовки менеджера освіти, цілеспрямованого відбору знань 

концентричного характеру, які дозволяють по-новому сформувати комплекс 

професійних компетентностей, побудувати систему відносин із споживачами 

освітніх послуг на основі максимального задоволення зростаючих особистісних 

і суспільних потреб;  
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– між досить високим рівнем розробленості у національній системі освіти 

теорії і практики ступеневої (бакалаври, магістри) й післядипломної підготовки 

педагогічних кадрів, та недостатнім усвідомленням потреби в неперервній 

спеціальній фаховій освіті менеджерів як професійних управлінців на засадах 

поетапної професіоналізації впродовж життя [7]. 

Найважливішим завданням суб’єкта управління є оволодіння 

аналітичними знаннями, уміннями обробляти інформацію різними 

аналітичними прийомами та розвиток логічного мислення. Недооцінка ролі 

аналітичних складових професіоналізму у роботі керівника часто призводить до 

формування недостатньої інформаційної бази, використання обмеженого 

арсеналу методів перетворення цієї інформації та необґрунтованості проектів 

управлінських рішень. А це в свою чергу стає підставою для неритмічної 

роботи організації, втрат робочого часу, неефективного використання 

матеріальних та фінансових ресурсів та, як наслідок, недосягнення стратегічних 

завдань організації. 

Існують дослідження, в яких розроблені окремі складові аналітичної 

діяльності майбутніх фахівців, а саме: формування уміння аналізувати 

педагогічні ситуації у процесі підготовки майбутніх вчителів (Г. Нагорна), 

формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного аналізу 

(В.Чайка), формування готовності до аналітичної діяльності майбутніх фахівців 

банківської справи засобами моделювання (Г. Савченко), педагогічний аналіз 

навчального процесу в загальноосвітній школі як засіб підвищення його 

ефективності (О.Касьянова), формування аналітичної компетентності студентів 

інженерних факультетів аграрного профілю (І. Абрамова), розвиток 

інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх магістрів фізико-

математичної освіти (О. Гайдамак), викладача у процесі безперервної 

професійної освіти (О. Назначило). 

У зв’язку з цим виявлені протиріччя між: 

– зростанням обсягу інформації, професійно важливої у роботі 
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менеджера, та недостатньою увагою освітніх закладів до озброєння майбутніх 

фахівців методами якісно-змістового її перетворення; 

– актуальністю розвитку аналітичної компетентності у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з менеджменту у закладах вищої 

освіти та недостатньою дослідженістю цієї проблеми у наукових та практичних 

джерелах; 

– об’єктивною необхідністю підвищення якості викладання дисциплін, 

що формують аналітичну компетентність, та недостатньою розробленістю 

змісту, форм та методів її формування для вирішення даного завдання. 

Теоретична концепція процесу поетапної професійної підготовки 

менеджера обґрунтовується як компетентнісно-концентрична цілісність, має 

передбачати виявлення і систематизацію комплексу професійних 

компетентностей менеджера освіти (пізнавально-аналітичних, ринково-

креативних, навчально-виховних, організаторських, лідерських, інформаційно-

комунікативних, загальнокультурних), які концентрично розвиваються у 

процесі початкової – професійно-орієнтувальної, основної – професійно-

формувальної та післядипломної – професійно-супроводжувальної підготовки, 

забезпечуючи її людиноцентричну концептуалізацію. 

Висновки. Концепт людиноцентризму, провідні науково-педагогічні 

тенденції та потреби практики в умовах розширення обсягів освітніх послуг 

зумовлюють необхідність досягнення у змісті підготовки менеджера 

превалювання професійних фахових знань над домінуючою в сучасних умовах 

загальною універсальною предметною освітою на всіх етапах формування 

менеджера та у відповідних їм організаційно-технологічних концентрах І, ІІ, ІІІ 

рівнів широкої вікової періодизації.  
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЯК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТИ  

 

Вступ. Актуальність проблеми формування організаційної культури 

полягає в тому, що в умовах сучасних суспільних змін виникла гостра потреба в 

необхідності інноваційного розвитку закладів загальної середньої освіти, коли 

організаційна культура повинна стати ще одним чинником в цій стратегії і 

розглядатися як функціональний складник загальної стратегії організаційного 

розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.  

Організаційна культура в системі внутрішньо шкільного управління,              

по-перше, з`ясовує місце і роль кожного члена колективу в досягненні 

поставлених цілей; по-друге, забезпечує їх ефективну взаємодію в процесі 

досягнення мети; по-третє, створює систему необхідних при цьому 

організаційних відношень. 

У закладі освіти формуються основні культурологічні засади, тому всі 

зміни повинні бути достатньо вмотивовані, обґрунтовані, аргументовані. 

Осмислення культури своєї організації, її елементів – це початок управління 

нею. Процеси вдосконалення організаційної культури повинні бути керованими. 

Відтак великого значення набуває роль керівника в інтеграції та координації 

зусиль персоналу щодо розвитку організаційної культури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення організаційної 

культури – порівняно новий і досить важливий об`єкт управління. На цей час 

організаційно-культурологічний підхід – один із найпопулярніших напрямів у 

вивченні закладу освіти. Дослідження організаційної культури здійснювали 

українські та закордонні вчені, а саме: В. Звєрєва, Ф. Пригожин, В. Співак, 

К. Ушаков, Л.  Карамушка, О. Мармаза, С. Королюк, Р. Черновол-Ткаченко, 

В. Гриньова, Є. Шейн, К. Ханді та інші. 

За Б. Феган, організаційна культура – це ідеї, інтереси і цінності, що 
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поділяються групою. Сюди входять досвід, навички, традиції. Це те, внаслідок 

чого люди займаються різною роботою в рамках компанії. Те, яким чином одні 

частини компанії уявляють собі роль інших, і які форми поводження у 

результаті цього обирає для себе кожен із підрозділів. Ця культура проявляє себе 

в жартах і шаржах на стінах, або тримається запертою і з’являється на очі 

тільки посвяченим» [5]. 

Е. Шейн трактує поняття організаційної культури наступним чином: 

«Культура групи може бути визначена як паттерн колективних базових уявлень, 

які набуваються групою при вирішенні проблем адаптації до змін зовнішнього 

середовища та внутрішньої інтеграції, ефективність якого є достатньою для 

того, щоб рахувати його цінним і передавати новим членам групи в якості 

правильної системи сприйняття та розгляду названих проблем» [8]. 

У працях окремих дослідників сутність організаційної культури 

характеризується надто широко, прослідковується невпорядкованість і 

розбіжність у тлумаченні даного поняття.  

Разом із тим, спостерігаються протиріччя між потребою формування 

організаційної культури закладу освіти і відсутністю стратегії її формування та 

розвитку в сучасних умовах. Багатоаспектний зміст організаційної культури дає 

право розглядати її як внутрішнє джерело для інноваційного розвитку закладу. 

Організаційна культура стає обов'язковою умовою формування позитивного 

іміджу закладу освіти. 

Організаційна культура у сучасних наукових дослідженнях розглядається 

як властивість групи людей і являє собою сукупність поведінки, символів, 

ритуалів, міфів, які відповідають спільним цінностям певного колективу [2]. 

Утворення організаційної культури – це результат взаємодії співробітників, а 

відтак внутрішньогрупова згуртованість є основою організаційної культури. 

Вивчення організаційної культури порівняно новий напрямок в 

організаційній психології та управлінні.  

Різні підходи до трактування поняття «організаційна культура» висувають 
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наперед то цільові характеристики організації, то функціональні. Так, на 

функціональному аспекті акцентує увагу С. Маничев [2]. Він до складу 

організаційної культури відносить наступні елементи: 

 уявлення про посадові обов’язки, зразки поведінки (норми); 

 посадові ролі; 

 типові способи вирішення задач; 

 цінності та цілі організації; 

 вимоги до рівня технологій в організації; 

 організаційний стандарт якості продукції та послуг; 

 техніка керівництва тощо. 

Таке розуміння організаційної культури спирається на точку зору, що 

організація – це спланована координація людей, яка націлена на досягнення 

спільних цілей та завдань. Е. Шейн вважає, що форми організаційної культури 

дають відповідь на два основні виклики: агресивність зовнішнього середовища 

та внутрішня дезінтеграція. Відповідно, щоб організація функціонувала як 

єдине ціле, їй необхідно виконувати дві функції: 

1) адаптація та виживання в зовнішньому середовищі; 

2) внутрішня інтеграція [7].  

Зараз організаційно-культурний підхід – один з найпопулярніших 

напрямків у вивченні організації. 

Організація – це люди, які, працюючи спільно, створюють свою культуру. 

Відтак кожна організація має культуру. Культура – досить складна система, 

ядром якої є базові цінності лідерів і персоналу. Ці цінності, як правило, не 

усвідомлюються, але саме вони є стрижнем людського фактору будь-якої 

організації. Цінності можуть проявлятися не тільки в поводженні і мові, вони 

означають рішення, що приймаються, і вибір, який робить організація. Інший 

шар культури – міфи, твердження, правила – як наслідок досвіду організації, її 

історії. Людям властиво всотувати вплив того культурного середовища, у якому 

вони живуть.  
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Суспільство має соціальну культуру, а організація, де працюють люди, має 

культуру організаційну. 

Коли люди приходять в організацію, вони приносять із собою раніше 

засвоєні цінності і переконання. Але найчастіше цих цінностей і переконань 

виявляється недостатньо, щоб допомогти індивіду адаптуватися і знайти своє 

місце в даній організації.  

Термін «організаційна культура» охоплює велику частину проявів життя 

колективу: професійні цінності і моральні норми, прийнятий кодекс поведінки й 

укорінені ритуали, манера спілкування персоналу, стиль постановки і 

вирішення завдань та ін.  

Цікавим постає наступне визначення цього поняття Б. Феганом: 

«Культура – це ідеї, інтереси і цінності, що поділяються групою. Сюди входять 

досвід, навички, традиції. Це те, внаслідок чого люди займаються різною 

роботою в рамках компанії. Те, яким чином, одні частини компанії уявляють 

собі роль інших, і які форми поводження у результаті цього обирає для себе 

кожен з підрозділів. Ця культура проявляє себе в жартах і шаржах на стінах, або 

тримається запертою і з'являється на очі тільки посвяченим. Це те, про що 

знають усі, за винятком, можливо, лише, керівника» [1].  

З проявами організаційної культури ми стикаємося, ледь переступивши 

поріг організації: вона зумовлює адаптацію новачків і поводження ветеранів, 

проявляється у визначеній філософії управлінської ланки, насамперед вищих 

керівників, реалізується в стратегії організації.  

Таким чином, в будь-якій організації існує набір норм, упевненостей, які 

керують повсякденною поведінкою людини в організації. Це набір норм, 

очікувань, уявлень та ін., які осмислено чи не осмислено поділяється більшістю 

членів організації, і ефективно транслюються новачками та засвоюються ними. 

Якщо вони в цьому не успішні, адаптації в новій організації не відбувається, 

людина не становиться «своєю». Організаційна культура містить в тому числі 

набір неписаних, не рідко неосмислених правил, за якими насправді існує 
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організація. Проблема знаходиться саме в площині того, що це найчастіше 

неосмислені норми.  

Якщо спробувати зібрати і визначення, якими на цей час описується 

феномен організаційної культури, то список буде занадто довгим. І хоч повної 

згоди нема, практично ніхто не відкидає факту існування подібного феномену, 

але трактується він досить різноманітно. 

Е. Шейн дає наступне визначення: «Культура групи може бути визначена 

як паттерн колективних базових уявлень, які набуваються групою при 

вирішенні проблем адаптації до змін зовнішнього середовища та внутрішньої 

інтеграції, ефективність якого є достатньої для того, щоб рахувати його цінним і 

передавати новим членам групи в якості правильної системи сприйняття та 

розгляду названих проблем» [7]. 

Це визначення можна розбити на дві частини. 

Перша частина, змістовна – це набір уявлень про те, як потрібно 

вирішувати виникаючі проблеми, був сформований попереднім успішним 

досвідом вирішення як зовнішніх, так і внутрішніх проблем організації. Термін 

«проблеми» в даному контексті слід розуміти розширено. Це не тільки 

проблема, зв'язані зі змістом і організацією процесу навчання, але і 

комунікативні проблеми. Якщо при вирішенні цих проблем виник позитивний 

досвід їх вирішення, то цінні для організації «знахідки» закріплюються 

настільки, що їх правильність з часом перестає обговорюватися, і вони 

сприймаються як даність.  

Друга частина визначення зв'язана з цінністю для групи (організації) цих 

уявлень, які формальними та неформальними засобами транслюються 

новачками з використанням системи заохочення та покарання, яку 

використовують не стільки адміністрація, скільки «старожили».  

Вважаємо, слушною є думка: «Ані культура, ані керівництво не можуть 

бути зрозумілі самі по собі. Можна сказати з повною відповідальністю, що 

єдиною, дійсно важливою проблемою керівника є задача створення культури та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

керування нею, талант керівника визначається його здібністю розуміти культуру 

та працювати з нею. Керівництво відрізняється від управління або 

адміністрування тим, що керівники створюють та змінюють культури, а 

менеджери та адміністратори існують у них» [7]. 

Коли ми ведемо мову про культуру організації, то маємо на увазі конкретні 

культурні програми, які закладені в людях. Прикладів таких програм у 

реальному житті чимало. 

Культурні програми диктують поведінку людини у знайомих ситуаціях та 

полегшують вибір поведінки в незнайомих ситуаціях. Це внутрішні правила, 

інструкції, критерії, які вироблялися з досвідом та відбиралися з нього як такі, 

що мали успіх. 

Теж саме має місце в організації. Поведінка людей в організації 

визначається деякими культурними установками, набором уявлень про 

поведінку, норми, заборони, симпатії, ритуали, символи та ін., що осмислено чи 

не осмислено поділяється більшістю членів організації. Це і є ядро поняття 

«організаційна культура».  

Розуміння культури своєї організації, її елементів – початок управління 

нею. Це новий і досить важливий об'єкт управління нею, який визначає 

реальний стан організації. Єдиний мінус – це його складність, і те що для змін 

організаційної культури потрібно багато часу та велика наполегливість.  

Далі виникає не менш важливе питання про те, наскільки адекватна 

організаційна культура цілям організації закладу освіти і наскільки 

неформальна частина системи знаходить своє відображення в формальній. 

Вільям Оучи, наприклад, стверджує, що організаційна культура 

складається з церемоній, зібрання символів та міфів, через які члени організації 

отримують інформацію про цінності та переконання які мають місце в 

конкретній організації [1]. 

Уявлення про цінності допомагають зрозуміти, що є важливим для 

організації, а переконання – дати відповідь на питання, яким чином вона 
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повинна функціонувати. Організації керуються страхами, табу та частково з 

допомогою ірраціональних механізмів, які ледве осмислюються 

співробітниками (нікому у голову не прийде робити це не так, як він це робить). 

Таким чином, організаційна культура достатньо однозначно характеризує 

поведінку її членів, спосіб вирішення виникаючих перед організацією проблем 

та конфліктних ситуацій, відношення до зовнішніх впливів, швидкість та спосіб 

реагування на обставини, які змінюються. Осмислення керівником уявлень про 

культуру своєї організації дозволяє йому визначити стратегію поведінки в тих 

чи інших обставинах. 

О. Мармаза стверджує, що успішність організації у довгостроковій 

перспективі залежать від культури організації та її іміджу [4]. 

За твердженням наших американських колег, вчителі оцінюватимуть 

нововведення за тим, наскільки вони підходять під культуру шкільної 

організації. Вони схвалюватимуть нововведення, які вдосконалюватимуть 

спосіб досягнення вже встановлених цілей та чинитимуть опір новим [3]. 

Культуру організації складно аналізувати, оцінювати, тому що немає 

чітких визначень, ознак та критеріїв. Проте більшість дослідників феномену 

культури організації до уявлень про неї відносять такі чинники: 

- як члени колективу ставляться один до одного; 

- який моральний клімат в організації; 

- залежність якості виконання роботи персоналом і організації контролю 

за роботою з боку адміністрації; 

- переважаючі форми комунікацій в організації; 

- як вирішуються стратегічні проблеми, приймаються стратегічні 

рішення; 

- етичні норми та цінності організації; 

- наявність традицій, ритуалів, неписаних правил, історії організації та її 

героїв; 

- залучення персоналу до співуправління; 
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- методи організації стосунків із зовнішнім середовищем; 

- методи конкурентної боротьби; 

- наявна система заохочення та покарання тощо [2]. 

М. Шифрін виокремлює ознаки сильної та слабкої організації культури 

[4]. Сильна організаційна культура передбачає: 

 наявність сильного лідера, який установлює принципи та норми 

поведінки; 

 імідж організації визначається уявленнями про неї працівників, 

споживачів, громадською думкою. Гарний імідж дозволяє мати своїх 

прихильників, заволікати нових споживачів, бути конкурентоспроможними 

(наприклад, імідж вузу – куди йти вчитись). 

М. Шифрін: «Організаційна культура – це нова парадигма бізнесу 

постіндустріальної епохи, яка більш повно орієнтована на потреби людини, їх 

врахування та втілення у господарській практиці економічної організації» [7]. 

Ключовим поняттям для визначення організаційної культури стає середовище 

людей, а сама культура представляється як продукт взаємодії: 

а) формальної організації, що має певні цільові функції; 

б) окремих індивідів, членів організації, які мають спектр індивідуальних 

інтересів та потреб; 

в) колективу в цілому та окремих соціальних груп, що сформувались в 

межах організації; 

г) зовнішнього середовища організації, яке висуває свої вимоги до її 

життєдіяльності. 

Функції організаційної культури 

Основні функції організаційної культури: 

 Вбирає у собі систему цінностей, способів взаємодії членів організації та 

особливості мікроклімату. 

 Створює почуття ідентичності у індивідів та груп забезпечує відданість 

персоналу ідеалам організації. 
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 Забезпечує персонал системою неформальних правил, що визначають як 

себе поводити та як працювати. 

Допоміжні функції організаційної культури 

 Здатна до заміщення формальних та офіційних механізмів. 

 Полегшує взаємне пристосування працівника до організації та організації 

до праці. 

 Створює освітньо-виховний ефект. 

 Сприяє підвищенню якості товарів та послуг. 

Між культурою організації та структурою існує щільний взаємозв’язок з 

огляду на те, що переконання, цінності, принципи та ін. показники культури 

можуть не співпадати або вступати у протиріччя з новою стратегією організації. 

Компоненти і характеристики організаційної культури 

Організаційна культура як система складається із наступних підсистем: 

1. Ціннісно-нормативна: 

 основні цінності, поширені в організації; 

 традиції; 

 правила (взаємини з колегами). 

2. Організаційна структура: 

 формальна і неформальна; 

 влади і лідерства; 

 норми і правила (наявні і декларативні) внутрішньої взаємодії; 

 традиції і правила «внутрішнього розпорядку» (поводження на робочому 

місці). 

3. Структура комунікацій: 

 формалізованих і неформалізованих інформаційних потоків; 

 якість комунікації: втрата і перетворення інформації; 

 спрямовані дії по «внутрішньому РR». 

4. Структура соціально-психологічних відносин: 

 структура взаємних симпатій, виборів, переваг (соціометрична карта); 
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 система ролей в організації (конструктивних, деструктивних і ін.); 

 внутрішня позиційність і конфліктність; 

 ставлення до керівників організації (авторитетність). 

5. Ігрова (міфологічна) структура: 

 організаційні перекази; 

 міфи і легенди про організацію, її співробітників і керівників; 

 «ігри, у які грають співробітники і боси». 

6. Структура зовнішньої ідентифікації (фірмового стилю): 

 імідж організації – образ, який направлено транслюється (передається, 

нав’язується) клієнту; імідж, що відтворюється в реальному спілкуванні з 

клієнтом; 

 сприйняття компанії та її продукції в суспільстві: 

 рекламні атрибути (логотип, салогани і т.д.) [7]. 

Запропонована ідея нагадує айсберг, що складається з трьох частин: 

поверхневої, підповерхневої та підводної (глибинної). 

Висновок. Таким чином, поняття організаційної культури включає до себе 

набір уявлень про засоби діяльності, норми поведінки, набір звичок, писаних та 

неписаних правил, заборонів, цінностей, очікувань, уявлень про майбутнє та 

теперішнє та ін., які осмислено чи неосмислено поділяє більшість членів 

організації. 
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РОЗДІЛ 5 

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

Вступ. В умовах сьогодення, для забезпечення ефективної діяльності 
закладу загальної середньої освіти, створення його позитивного іміджу, 

актуальність налагодженої системи отримання інформації не викликає сумнівів. 

Умови ринкових відносин, в яких існують навчальні заклади 
сприяли появі та розвитку системи маркетингової інформації. Питанням 
теоретичної та практичної сутності маркетингової інформації присвя-чені 
роботи таких авторів як Т. Амблер, А. Балабаниць, Є. Голубков, 
І. Губайдулліна, І. Дейнека, О. Дейнека, Карен Ф. А. Фокс, Ф. Котлер, 
Є. Крикавський, Г. Міщенко, О. Панкрухін, Р. Патора, В. Решовский, 
І. Шахіна, Л. Шепюк та ін. 

Система маркетингової інформації (marketing information system), за 

словником, це постійно діюча структура взаємозв’язку людей, обладнання 

та методичних прийомів. Вона призначена для збору, класифікації, аналізу, 

оцінки і поширення актуальної, своєчасної і точної інформації, з метою 

покращення планування і контролю за виконанням маркетингових заходів 

[7]. 

В основу системи покладено такий елемент як інформація. Це цифри, 

факти, відомості, чутки, оцінки та інші дані, які необхідні для аналізу і 

прогнозування діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформація (англ. 

Information) означає тлумачення, повідомлення, роз’яснення, викладання. 

До інформації належать усі види відомостей, повідомлень (усні, 

письмові, графічні тощо) і знань, потрібних для реалізації функцій 

управління. 

Успішність прийняття ефективного управлінського рішення 

залежить від функціонування певних інформаційних потоків, які 
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забезпечують отримання інформації про стан об’єкта управління. 

Ключовим моментом в управлінні соціально-педагогічними системами є 

процес отримання та переробки інформації. Це пов’язано з тим, що 

інформація потрібна для формування управлінських впливів та рішень, а 

наявність регулярного аналізу інформації (що надходить каналами 

зворотного зв’язку) необхідно для формування наступних впливів та рішень, 

що забезпечить ефективність управління. 

Під інформацією, за визначенням у Законі України «Про інформацію», 

розуміється документовані або публічно оголошені відомості про події та 

явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навко-лишньому 

природному середовищі [2]. 

Інформація в управлінні соціально-педагогічними системами, за 

визначенням науковців, це та частина знань, повідомлень, даних, яка 

використовується для управління, для збереження якісної визначеності та 

удосконалення складної соціально-педагогічної системи [4]. 

Використання інформації в управлінській діяльності – має назву 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. Таке 

забезпечення в своїй основі має певні потоки інформації. 

За тлумачним словником з основ інформаційної діяльності, інфор-

маційне забезпечення – це спеціально організована система відбору, 

переробки, зберігання і подальшого використання чітко визначеного 

комплексу інформації, що відображає основні напрями навчально-

виховного процесу [9]. 

Інформаційне забезпечення систем управління – це поєднання усієї 

інформації, що використовуються, специфічних засобів і методів її 

опрацювання, а також діяльності фахівців з її ефективного удосконалення 

й використання [3]. 

Найчастіше інформаційне забезпечення визначають як комплекс 

організаційних, правових, технічних ї технологічних заходів, засобів та методів, 
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які забезпечують в процесі управління і функціонування системи 

інформаційні зв'язки суб'єктів і об'єктів шляхом оптимальної організації 

інформаційних масивів баз даних і знань [8]. 

Інформаційне забезпечення управління в освіті розглядається як 

сукупність організаційно-технічних дій щодо забезпечення зустрічного руху 

управлінської інформації, яка відображає стан освітнього процесу, і сутність 

соціального замовлення суспільства з наступним діалогічним узгодженням 

цієї інформації й поточним коригуванням діяльності об’єктів [4]. 

Сприраючись на роботи науковців, можна виділити інформаційні 

потоки, що забезпечують ефективність прийняття управлінського рі-шення. 

Це такі потоки: нормативно-правова інформація, маркетингово-

моніторингова інформація, оперативна (зовнішня і внутрішня) інформація, 

проектна (зовнішня і внутрішня) інформація, консультативно-освітня 

інформація [6]. 

Використання інформації, що надходить за цими потоками сприяє 

отриманю вичерпного знання про стан об’єкта управління. Тобто, 

відбувається отримання інформації: повної, об'єктивної, релевантної, 

адекватної, точної. Інформації, яка дозоляє приймати ефективні 

управлінські рішення. 

Одним з основних шляхів отримання такої інформації є організація та 

проведення маркетингово-моніторингових досліджень. 

Під маркетингом в освіті розуміють вид ринкової діяльності, який 

спрямовано на вивчення, постачання та задоволення потреб споживачів в 

освітніх послугах. 

Ми повністю підтримуємо точку зору Б. Братаніча, що для системи 

освіти маркетинг має принципове значення, насамперед у двох аспектах: 

формування критеріїв соціальної та індивідуальної цінності освіти в 

контексті соціокультурних характеристик інформаційного суспільства 

(визначення ціннісних параметрів якісної освіти) і забезпечення зростання 
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ролі освіти як соціальної цінності в системі його ціннісних пріоритетів [1]. 

Провідним фактором у маркетинговій діяльності є орієнтація на 

споживача, тому що в умовах ринку заклад загальної середньої освіти тільки 

тоді може досягти своїх цілей, коли найкращим чином задовольнить потреби 

споживачів. Для забезпечення цього необхідно: постійно вивчати виклики 

ринку та освітні потреби споживачів; прогнозувати попит й управляти його 

формуванням; регулювати виробництво і постачання освітніх послуг; 

формувати позитивний імідж закладу. 

Комплекс маркетингових заходів являє собою вид соціальної 

технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів управління ринком 

на основі об'єктивного розуміння ситуації на ньому. Така технологія 

виступає як відповідний цикл маркетингового управління: аналіз 

(інформація за результатами маркетингових досліджень), планування 

(стратегічне, оперативне), організація виконання, мотивація, контроль за 

проведеними заходами й отриманим прибутком, регулювання, інформаційне 

забезпечення. Як бачимо, ця технологія містить функції управлінського 

циклу [6]. Тому доречно, на наш погляд, говорити про маркетингове 

управління. 

Висновки. Отже, пріоритетним завданням маркетингу є координація 

діяльності та використання інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище 

з метою задоволення освітніх потреб споживачів. Для цього необхідно: 

сформулювати мету діяльності закладу освітиі здійснити певні дії 

маркетингового управління: провести аналіз внутрішнього та зовнішнього 

середовища, виявити сильні та слабкі сторони закладу, потенційні зов-нішні 

загрози й сприятливі можливості діяльності закладу загальної середньої освіти. 

Використання саме маркетингової інформації забезпечить ефективність 

управління та сприятиме більш якісному наданю навчальним закладом 

комплексу освітніх послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

РОЗДІЛ 6 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУПЕРВІЗОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ 

 

Вступ. Сучасна система освіти вимагає докорінного перегляду більшості 
наших уявлень про традиційну освітню практику, що відповідає соціальному 
замовленню – підготовці спеціалізованої, функціональної людини. Потрібні 
нові моделі, орієнтовані на творчість, діяльнісне знання і високі моральні 
принципи. Відпрацювання таких моделей можливе виключно на основі 
становлення принципово нової освітньої ціннісної парадигми, адже головне 
завдання освіти на сьогодні не „підготовка висококваліфікованих фахівців для 
народного господарства країни‖, а створення оптимальних умов і можливостей 
для постійного самовдосконалення особистості, задоволення її духовних 
потреб, підготовка людини до життя і праці у світі, що постійно ускладнюється 
й змінюється [5].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Тенденція безперервності 

освіти як основний, провідний принцип її розвитку, як ціннісний чинник 

кожного індивіда передбачає формування людини нового типу, яка в динамічно 

мінливих соціально-економічних умовах зможе активно жити й діяти, роблячи 

максимальний внесок і у власний саморозвиток, самореалізацію, і в розвиток 

суспільства, в його прогресивне оновлення. Розвиток особистості розглядається 

при цьому як безперервний процес, що орієнтує навчально-пізнавальну 

діяльність не лише на засвоєння знань, але й на активне перетворення 

навколишнього світу [2].  

Як інструмент професійної підтримки та професійного розвитку, що  

передбачає комплекс заходів із навчально-методичного педагогічних 

працівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти в умовах реалізації 

завдань Нової української школи Міністерство освіти і науки винесло на 

громадське обговорення Типове положення про супервізорську діяльність в 

закладах освіти, де супервізор – фахівець з високим рівнем кваліфікації та 

успішним досвідом роботи, який здійснює свою діяльність з метою професійної 
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підтримки та професійного розвитку педагогічних працівників закладів 

дошкільної і загальної середньої освіти, тренерів і тренерів-педагогів, сприяє 

налагодженню партнерства між усіма учасниками освітнього процесу в умовах 

реформування системи освіти в Україні, впровадження Концепції Нової 

української школи [4]. 

 Але, на жаль, в Україні не існує інституту супервізорства, педагогічні 

заклади вищої освіти не готують майбутніх  фахівців до такого виду психолого-

педагогічної діяльності. Тому до вирішення цієї проблеми необхідно підійти 

зважено, щоб супервізор не перетворився на «наставника», який виконує лише 

контролювальну функцію. Для цього, на нашу думку, супервізор в своїй 

діяльності має спиратися на засади аксіологічного підходу, який, як вважає 

О.Г. Рогова, дає можливість з’ясувати якості та властивості предметів, явищ, 

процесів, здатних задовольнити потреби окремої особистості та певного 

суспільства, а також ідеї та спонукання у вигляді норм та ідеалів і визначити 

однією з базисних категорій для побудови гуманітарної парадигми освіти 

категорію цінностей, які визначаються такими групами: 1. Внутрішні цінності 

функціонування освіти (головна цінність - індивідуальність учнів, професійно-

викладацькі цінності, цінності, що лежать в основі навчальної діяльності учнів і 

механізмів оцінювання). 2. Зовнішні цінності, що індукуються (іноді 

нав’язуються) освіті суспільством, державою. Саме ними визначаються 

економічні цінності освіти, тобто її здатність забезпечувати функціонування 

соціально-професійної структури суспільства. 3. Інструментальні цінності 

освіти, обумовлені ступенем отримання особистістю соціального, 

інтелектуального, символічного капіталу, зокрема, матеріальна цінність освіти 

(залежність оплати праці від рівня та якості освіти); соціальна цінність (освіта 

як фактор соціальної мобільності, вибір видів і сфер професійної діяльності); 

статусно-престижна цінність (освіта як спосіб та інструмент підвищення 

соціального статусу). 4. Продуковані цінності в освіті: вільна та відповідальна 

особистість; формування світоглядних установок, поглядів, цінностей 

загальнолюдського характеру, забезпечення умов для вільного самовизначення 
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кожної людини у світоглядному просторі для прийняття нею власних цінностей 

у формі життєвих цілей, провідних мотивів та інтересів, прагнень, потреб, 

принципів тощо. 

Зазначені блоки цінностей – це система координат, у якій, хочемо ми того 

чи ні, освіта постає ціннісним поняттям, а цінності так чи інакше 

розширюються, конкретизуються, довизначаються, сприяючи становленню 

гуманітарної парадигми [3]. 

У цьому контексті важливою є думка В.Гінецинського, який визначає такі 

змістовні компоненти (завдання) педагогічної аксіології: ―демонстрація 

багатоманітності існуючих систем ціннісних орієнтацій, реальний плюралізм 

спрямованості людей, що взаємодіють у процесі виховання; розробка та 

обґрунтування системи методичних процедур, які дозволяють виявляти та 

ураховувати системи ціннісних орієнтацій реального життя; розробка та 

обґрунтування науково-методичного інструментарію, який дозволяє пояснити 

системи диспозицій*, реально регулюючих інтерперсональні стосунки‖[2]. 

Таким чином, дуже важливим в діяльності супервізора є врахування   

ціннісних орієнтацій педагога. Зязюн І.А., розглядаючи структуру особистості 

вчителя, його професійну самосвідомість, виділяє пріоритет професійно-

ціннісних орієнтацій, визначаючи їх як стрижень освіти, особистості вчителя, 

системний компонент професійної культури, який демонструє готовність до 

освітньої діяльності відповідно до високих духовних цінностей, вірність 

гуманістичним ідеалам. Визначення професійно-педагогічних орієнтацій 

підкреслюють їх головну характеристику – вибірковість відносин вчителя до 

професії, особистості вихованця і самого себе, що розвивається на такому 

значимому базисі, як широкий спектр усіх духовних відносин особистості, 

особливо професійно виражених [1].  

Відповідно  такі принципи, що прописані  в положенні, як   міжсуб’єктна 

рівність і взаємодія учасників супервізії, спільне вирішення проблем і пошук 

шляхів покращення освітнього і управлінського процесів; індивідуальний 

підхід – толерантне ставлення до всіх суб’єктів супервізії, спрямованість на 
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підтримку і надання консультативної допомоги у вирішенні виявлених у 

процесі супервізії професійних проблем; рефлексивність – здатність 

супервізора усвідомлювати важливість і відповідальність своєї діяльності як 

наставника, консультанта, фасилітатора; сприяння, підтримка, консультування 

суб’єктів супервізії щодо формування у них навичок професійної рефлексії, 

здатності об’єктивно оцінювати результати своєї діяльності, бачення шляхів 

подальшого професійного розвитку [4], на нашу думку, допоможуть, особливо 

молодим вчителям,  «втриматися», самоствердитися в професії, поглибити  

цінності самодостатнього та інструментального типів.  

Цінності самодостатньої властивості є цінностями-цілями, які визначають 

стратегію, перспективи і змістовне наповнення професійної діяльності: 

суспільна значимість праці, розмаїтість і креативність педагогічної діяльності; 

самоствердження в педагогічному процесі; відповідальність перед 

суспільством; любов до дітей і ін.  

Інструментальні цінності – це свого роду способи досягнення цінностей-

цілей, теоретичний і технологічний підходи до організації професійної освіти 

вчителя і його діяльності. До них відносяться: суспільне визнання праці 

педагога, відповідність здібностей особистості характерові педагогічної 

діяльності, професійний ріст тощо [1].   

На думку таких вчених, як М.С. Яницький, О.А. Браун, Ю.В. Пелех,               

З.Франчек, М.Саласса ціннісна спрямованість вчителів виступає 

найважливішим фактором формування системи цінностей учнів, вона весь час 

змінюється, послідовно трансформуючись у ході здійснення ними професійної 

діяльності. Результати їх досліджень засвідчили, що найбільш відповідає 

сучасній гуманістичній парадигмі освіти система цінностей вчителів зі стажем 

до 15 років, яка має більш усвідомлений, інтерналізований характер і 

відрізняється значимо більшою спрямованістю на особистісний розвиток і 

самореалізацію. Студенти педагогічних спеціальностей, які ще перебувають на 

стадії формування системи особистих і професійних цінностей, а також 

педагоги старшого віку, система цінностей яких сформувалася до переорієнтації 
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вищої педагогічної освіти на гуманістичну парадигму, достовірно частіше 

орієнтуються на «дефіцитарні» цінності, зумовлені незадоволеністю значущих 

потреб, або ж на «соціально схвалювані» традиційні цінності [6].  

Висновки. Таким чином, для досягнення мети проведення супервізії – 

здійснення  професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних 

працівників супервізорська діяльність в закладах освіти має спиратися на  

засади  аксіологічного підходу,  який органічно притаманний гуманістичній 

педагогіці, оскільки людина розглядається в ній як найвища цінність 

суспільства та самоціль суспільного розвитку. 
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РОЗДІЛ 7 

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАГІСТРІВ  

В УМОВАХ СУПЕРВІЗІЇ 

 

Вступ. В Законі України «Про вищу освіту» (ст.5) зазначається, що 

другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає здобуття особою 

поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною 

спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або 

професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 
діяльності [3].  

Навчання в магістратурі – це та сходинка, яка дозволить здобувачам 

освіти, які прагнуть реалізувати себе в науковій діяльності, здійснити свої 

плани, що і обумовлює актуальність проблеми формування наукової 

компетенції на етапі магістратури. 

На думку Ю.П. Сурміна, учений – це людина, яка виконує складні види 

дослідної діяльності, характеризується різноманіттям соціальних ролей, 

постійно взаємодіє з людьми. Світогляд ученого базується на розумінні істини, 

способів її досягнення та її цінності [5].  

Велику роль у науковому становленні молодих дослідників, як зазначають 

В.Г. Кремень, І.А. Зязюн,  В.П. Андрущенко, Н.Г. Ничкало, Г.П. Васянович, 

В.П. Сурмін, Д.Б. Чернілевський та інші, відіграє  рівень їх методологічної 

культури. Високий рівень методологічної культури виступає суттєвим 

підґрунтям для набуття наукової компетентності майбутніх науково-

педагогічних працівників та  сприяє  їх саморозвитку й самореалізації [5]. 

Академік С.  Гончаренко зазначає, що без методологічних знань не можна 

грамотно провести  педагогічне дослідження. Таку грамотність дає володіння 

методологічною культурою, до якої входять: методологічна рефлексія; здатність 

до наукового обгрунтування, критичного осмислення і творчого застосування 

певних концепцій, норм і методів пізнання, управління, конструювання. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Методологічна культура 

осучаснює науково-педагогічне мислення, яке має набути випереджувальну 

спрямованість, що дозволяє спрогнозувати наукову діяльність молодого 

дослідника. У центрі уваги виникає проблема співвідношення емпатійних, 

рефлексивних і прогностичних компонентів педагогічного мислення науковців, 

можливості їх керованого розвитку [2]. 

О.А. Дубасенюк виділяє такі етапи оволодіння молодими дослідниками  

методологічною культурою: 

 початковий етап, який характеризує недостатня обізнаність з 

першоджерелами, класичною педагогічною спадщиною. Частина представників 

цієї групи  мають труднощі у встановленні наукових контактів і взаємин з 

різними категоріями дітей та молоді тощо; 

 етап наукового та професійного становлення молодого дослідника, в 

період якого за умови постійної роботи над собою   і при наявності   вираженої 

мотивації до наукового пізнання поступово створюється  наукове підґрунтя, що 

відповідає вимогам обраної наукової галузі. Це період  набуття необхідної 

наукової та професійної  компетентності,  налагодження наукових зв’язків, 

взаємин з різними категоріями науковців та суб’єктів освітнього процесу тощо; 

 етап усвідомленого наукового пошуку, для якого характерно   те, що  

молоді дослідники не тільки  володіють категоріально-поняттєвим апаратом,  

але й можуть інтерпретувати різні наукові підходи, концепції, обізнані з 

актуальними педагогічними проблемами,; мають  високорозвинені  риси 

науковця,  професійно володіють основами базових психолого-педагогічних 

знань [2]. 

На нашу думку, перехід від першого до наступних етапів формування 

наукової компетенції буде більш продуктивним, якщо здійснювати його в 

умовах супервізії. 

Головним завданням супервізора (керівника магістерської роботи) є 

створення атмосфери довіри, безпеки, відкритості, в якій стає можливим щире 

пред'явлення запиту супервізору Саме рішення цієї задачі здатне забезпечити 
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виконання супервізором ключових для освітнього процесу функцій: навчальної, 

виховної, розвивальної, консультативної, управлінської, корективної. 

Специфічними рисами супервізії, на думку Є.В. Яковлєва, є: 

 • її нематеріальна цінність і відсутність фінансової вигоди; 
 • побудова на основі тісної взаємодії з супервізованим; 

 • врахування особливостей не тільки супервізованого, але і суб'єктів, на яких 
в подальшому він буде впливати; 

 • реалізація в групі або індивідуально, очно, заочно або очно-заочно [6]. 

Однак, незважаючи на наявний науковий і практичний інтерес до 

проблеми супервізії та пошуку шляхів її використання в освітньому процесі, 

даний феномен залишається мало вивченим, а його потенціал  недостатньо 

використовуються в сучасній освіті. 

Специфічний зміст супервізії  визначає особливі форми роботи: тренінг, 

консультування, майстер-клас, бесіда, демонстрація власного або 

продуктивного досвіду, гра, інструктаж тощо. 

Спираючись на дослідження Л.В. Вороніної, розглянемо супервізію як 

метод професійного консультування з метою підвищення наукової кваліфікації 

магістрів.  

Супервізія – метод управління, підготовки і консультування фахівця, 

спрямований на забезпечення ефективності та якості професійної педагогічної 

роботи. Це один з методів підвищення теоретичної і практичної кваліфікації 

фахівців не тільки в психотерапії, а й в соціальних науках, профвідборі та                   

в багатьох інших областях знань [1]. 

Супервізія з метою формування наукової компетенції включає 

спостереження досвідченого викладача за науковою роботою магістра або ж, з 

метою удосконалення, одного вченого педагога за роботою іншого. Фахівець, 

що опанував методом супервізії, називається супервізором. Супервізор 

здійснює аналіз структури та етапів педагогічної взаємодії. 

Існує супервізія майбутнього науково-педагогічного працівника як стан в 

процесі роботи (на рівні емоцій, почуттів, зміні стану в просуванні до мети), 
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супервізія на рівні магістранта (стан на момент початку роботи – зміна стану в 

процесі роботи - стан після закінчення роботи) і супервізія самого процесу.  

Одним із завдань супервізії є розвиток певних навичок і розширення 

розуміння і можливостей супервізованого.  

Формування наукової компетентності може здійснюватися як за 

допомогою індивідуальної так і групової супервізії. 

На думку вчених,  групова супервізія, на відміну від індивідуальної, має 

ряд переваг. По-перше, перевага групової супервізії полягає в тому, що в групі 

створюється сприятлива атмосфера, в якій новачки можуть поділитися своєю 

тривогою з більш досвідченими колегами і зрозуміти, що ті свого часу теж мали  

подібні  труднощі. По-друге, перевага групової супервізії – в більш широких 

можливостях отримання зворотного зв'язку та іншої інформації від своїх колег, 

а не тільки від супервізора. Це дозволяє уникнути надмірного домінування 

супервізора. Третя перевага – створення  умов для перевірки емоційних і 

інтуїтивних реакцій супервізора та  відстеження реакцій членів групи на один і 

той самий  матеріал. Четвертою перевагою є те, що в групі представлений 

широкий спектр життєвого досвіду, і тому більше ймовірності, що хтось в групі 

проявить емпатію і до супервізора, і до супервізованого. Група забезпечує більш 

широкий емпатичний спектр не тільки за рахунок статі, національності та віку, 

але також і внаслідок різноманітності особистісних типів [1]. 

На нашу думку, однією з форм групової супервізії, яку доцільно 

застосовувати в процесі формування наукової компетенції магістрів, є 

балінтовська група. Супервізія за своєю технологією роботи схожа на 

балінтовські групу. Завданням супервізії є розвиток певних професійних 

навичок, розширення розуміння і можливостей супервізованого.  

Мета і завдання балінтовських груп –  підвищення компетентності в ході 

професійного міжособистісного спілкування магістрів, розширення уявлень про 

можливості телефонного консультування. Учасники групи зустрічаються 1-2 

рази на місяць. Тривалість одного заняття, присвяченого аналізу одного 

дослідження, – 1,5 години.  
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Керівник групи – керівник магістерської роботи, який є досвідченим 

фахівцем в області консультування, знає технологію балінтовскої групи, 

принципи групової динаміки, вміє управляти групою, стежити за станом 

оповідача і блокувати небезпечні зворотні зв'язки в разі неготовності 

«пред'явника» приймати їх. Предметом аналізу в групі є обговорення наукового 

дослідження магістрів.  

Пристосувавши досить відпрацьований алгоритм роботи членів 

балінтовських груп до супервізорської діяльності керівника  магістерської 

роботи, можна виділити послідовність  таких кроків або етапів: 

 розповідь кожного учасника про труднощі, які виникли в процесі 

написання магістерської роботи; 

 вибір конкретного випадку з урахуванням бажання автора і групи; 

 більш докладна розповідь автора, питання з боку членів групи і 

керівника; 

 висловлювання гіпотетичних способів вирішення зазначеної проблеми 

кожним членом групи; 

 оцінка членами групи ефективності, доцільності використання кожного 

варіанта; 

 рефлексивна оцінка автором вражень від процесу і результату 

обговорення. 

До складу такої балінтовської групи зазвичай входять 5 осіб, що, на 

думку психологів, є оптимальним і відповідає вимогам до написання 

магістерських робіт (викладач не може бути керівником більше, ніж  5 

магістрів). 

Основним принципом формування групи є добровільність об'єднання 

професіоналів, готових до перегляду стереотипів у своїй роботі і зацікавлених в 

колегіальній взаємодопомозі.  

Два основні інструменти соціально-психологічного навчання, що 

використовуються в роботі балінтовських груп – це аналіз і підтримка. 
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Суттєвим моментом в аналізі є відмова від професійного жаргону, який деколи 

маскує справжні емоції і почуття оповідачів. Баланс між аналізом і підтримкою 

– ще один з інструментів психологічного впливу керівника на учасників. 

Керівник має володіти не тільки достатньою  спостережливістю і соціальної 

сензитивністю, а й професійною інтуіцією психолога.  

Стандартні правила роботи в групі – це конфіденційність, щирість, 

особиста відповідальність, повага до думки інших членів, правило «стоп», 

робота в «колі».  

Групи закриті, тобто їх чисельність і склад залишаються незмінними. 

Лише у виняткових випадках сесія може відбутися за відсутності будь-кого з 

членів[4].  

Набуття наукової компетентності майбутніми науково-педагогічними 

працівниками вимагає високого рівня  методологічної культури. 

Продуктивний перехід від першого до наступних етапів формування 

наукової компетенції  передбачає його  здійснення в умовах супервізії як 

відповідального  і складного виду педагогічного супроводу. 

Висновки. Формування наукової компетентності може здійснюватися як 

за допомогою індивідуальної так і групової супервізії. 

Групова супервізія процесу формування наукової компетенції магістрів має 

певні переваги в порівнянні з індивідуальною завдяки більш широким 

можливостям навчання та різноплановим перспективам, які дає група. 

Однією з форм групової супервізії, яку доцільно застосовувати в процесі 

формування наукової компетенції магістрів, є балінтовська група, яка за своєю 

технологією роботи схожа на супервізію. 

Перспективним, на нашу думку, є дослідження застосування форм 

групової супервізії в умовах магістратури. 
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РОЗДІЛ 8 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА  

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вступ. У Законі України «Про дошкільну освіту» вказано на 

модернізацію першої ланки освіти – вдосконалення її змісту, гуманізацію цілей 

та принципів, осучаснення навчально-виховних технологій, приведення їх у 

відповідність із вимогами життя нової епохи. На сучасному етапі в дошкільній 

освіті відбувається оновлення змісту, розроблені та впроваджуються в роботу 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, базова програма розвитку 

дитини дошкільного віку «Я у Світі»; підвищилися вимоги до управління 

системою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників 

дошкільних навчальних закладів [2]. 

Управлінська діяльність сьогодні дуже тісно пов’язана з теорією та 

практикою менеджменту педагогічних організацій і, звичайно, закладів 

дошкільної освіти. Робота закладів дошкільної освіти повністю базується на 

людському факторі, тому питання управління ними у цьому аспекті стали 

особливо актуальними. Управління освітнім процесом закладів дошкільної 

освіти являє собою цілеспрямовану діяльність, спрямовану на упорядкування 

навчально-виховного процесу і його вдосконалення.  

В науково-педагогічній та методичній літературі з  управління часто 

ототожнюються поняття "керівник" і "менеджер". В перекладі з англійської 

мови "менеджер" означає "керуючий", "директор", "уповноважений вести 

переговори" тощо  [4,7,10]. Про актуальність проблеми професійної 

компетентності керівника свідчать роботи О. М.Атласової, І. А.Зимнньої, 

В. В. Крижка, Є. М. Навлютенкова та ін. Аналізуючи наукові роботи 

Є. М.Навлютенкова, В. В.Крижка [6], можемо стверджувати, що українські 

дослідники в поняття «професійна компетентність» вкладають глибинну суть.  

Управлінська діяльність у системі освіти як окремий вид соціального 
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управління, на думку дослідників (Є. Березняк, Л. Даниленко, Н. Денисенко, 

С. Дзарасов, Г. Єльникова, А. Омаров, Є, Павлютенков, В. Пікельна, Т. Сорочан, 

Т. Сущенко, П. Третьяков, Р. Шакуров), ставить складні вимоги до керівника, 

оскільки ціна його можливої помилки може виявитись досить суттєвою. 

Метою нашого дослідження є визначення особливостей управлінської 

діяльності керівника закладу дошкільної освіти. Зміни в системі освіти України 

на сучасному етапі вимагають нових підходів до управління закладами освіти. 

Зокрема, сучасні вимоги до дошкільної освіти потребують високої професійної 

компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу і керівників 

дошкільних навчальних закладів зокрема. 

Гостру потребу в професійно підготовлених фахівцях викликали 

суспільні процеси, що відбуваються в нашій державі. Гуманізація та 

демократизація суспільства вимагають розвитку педагогічної майстерності та 

творчості керівників дошкільних навчальних закладів, підвищують вимоги до 

рівня управлінської культури, професіоналізму та компетентності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний керівник 

дошкільного навчального закладу – це Людина, яка чітко усвідомлює мету 

функціонування, розвитку і відповідного внутрішнього управління закладом, а 

також володіє засобами досягнення поставленої мети. Тому ще одна група 

вимог до керівника сучасного дошкільного закладу пов’язана зі змістом 

управлінської діяльності і усвідомленим розумінням конкретних управлінських 

функцій. 

Керівник – це особа, на яку офіційно покладені функції управління 

установою (підприємством) та організації її діяльності [7]. Керівник (менеджер) 

несе юридичну відповідальність за функціонування групи, роботу персоналу 

перед інстанцією, що його призначила, і наділений певними санкціями 

(заохочення, покарання тощо) з метою впливу на взаємостосунки в групі та на 

активність підлеглих [5].  

«Керівник – той, хто знаходить вихід із будь-якого становища», – так 

обґрунтовує вимогу до сучасних управлінців Г. Беррі Морріс (Канада), відомий 
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північноамериканський учений, професор психології Саскачеванського 

університету, директор Канадського інституту раціонально-емоційної терапії 

[10]. 

Реформування дошкільної освіти передбачає радикальну перебудову 

управлінської ланки, її демократизацію, децентралізацію та гуманізацію, що 

потребують відмови від авторитарного стилю управління, усвідомлення 

необхідності оновлення функцій управління сучасним дошкільним навчальним 

закладом. 

Директор дошкільного навчального закладу стає ключовою фігурою в 

здійсненні управлінської діяльності. Тому модернізація новітнього процесу 

ставить нові універсальні вимоги до професійної компетентності керівників 

дошкільних закладів: 

- оволодіння технологіями менеджменту і маркетингу в освіті; 

- залучення до управлінських процесів широкого загалу педагогічної 

громадськості, батьків, громадських організацій; 

- створення принципово нових моделей науково-методичної роботи в 

дошкільному закладі; 

- оновлення освітнього процесу, реформування освітньої галузі та 

підвищення статусу директора дошкільного закладу як керівника; 

- модернізація програми підвищення кваліфікації з урахуванням досвіду 

інших країн світу [9]. 

Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу, здійснюючи 

різноманітні види діяльності, в першу чергу має бути професіоналом. Його 

кваліфікацію визначають чотири основні чинники: 

- вміння ставити актуальні, теоретично обґрунтовані та практично 

значущі цілі; 

- вміння здійснювати тактичне планування діяльності всіх учасників 

освітнього процесу, зокрема й своєї; 

- вміння за допомогою ефективних засобів обирати й реалізувати 

поставлені цілі та коригувати раніше визначену тактику, співвідносячи її з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

реальними умовами освітнього процесу; 

- вміння здійснювати кваліфікований самоаналіз та аналіз діяльності всіх 

учасників освітнього процесу [8]. 

Важливим в управлінській діяльності керівників дошкільних закладів 

освіти є знання таких методологічних підходів, як гуманістичний, діалектичний, 

глобальний (цілісний), процесний, ситуаційний, системний тощо. 

Тому для досягнення успіху, для ефективного управління дошкільним 

навчальним закладом потрібно добре володіти знаннями теорії управління, 

вміти орієнтуватися в стилях та функціях управління, розумітися в 

організаційних структурах та підходах до управління закладами 

У теорії керівництво організацією розглядаються два тотожні терміни 

«менеджмент» та «управління». Розглянемо ці терміни детальніше.. 

Менеджмент являє собою цілеспрямований вплив на діяльність усіх 

працівників організації для успішного досягнення встановлених ними ринкових 

цілей у змінному середовищі шляхом продуктивного використання наявних 

ресурсів  

Термін «управління» більш загальний, тому, як правило, поняття 

«менеджмент» вживається, коли: а) підкреслюється ефективність управління; б) 

мова йде про професійну діяльність керівника з відповідною освітою 

(менеджер); в) ідеться про науку управління. Це пов’язано, перш за все, з 

інтеграцією вітчизняної науки і практики управління (в тому числі й освітнього) 

у світову і є наслідком уніфікації термінології. Розглянемо різні тлумачення 

поняття «управління». 

Пітер Друкер: «Управління – це особливий вид діяльності, який 

перетворює неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану і продуктивну 

групу». В. Афанасьєв: «Управління – це передовсім усвідомлена діяльність 

людини, яка має певну мету. І не просто діяльність, а той особливий її різновид, 

який пов’язаний із виробленням рішення, з організацією, спрямованою на 

втілення рішення в життя, з регулюванням системи відповідно до заданої мети, 

з підбиттям підсумків діяльності, з систематичним отриманням, переробкою та 
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використанням інформації». Такі науковці як, М. Мескон, Ф. Хедоурі, 

М. Альберт вважають, що  «управління – це процес планування, організації, 

мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей 

організації» [10 c.11-12]. 

У психології управління часто вживається поняття "людський чинник". 

Людський чинник - це все те, що залежить від людини, її можливостей, бажань, 

здібностей тощо. Важливість його визначається тим, що зростає роль людини та 

її можливостей в процесі управління різними об'єктами, починаючи від малої 

організації, яка часто складається з невеликої кількості людей, і закінчуючи 

концерном або корпорацією. Чим складніше управління, тим більше зростають 

вимоги до інтелектуальних функцій людини та інших психічних процесів, 

починаючи від сприймання та уваги і закінчуючи відповідальністю за людське 

життя. Людський чинник є важливим і там, де в практику втілюються методи з 

урахуванням психологічних та психофізіологічних властивостей людини. 

Сьогодні незаперечним є твердження, що управлінець нової генерації має 

суттєво відрізнятися від традиційного керівника. Це зумовлено новими 

концептуальними та технологічними підходами до діяльності, а саме: 

гуманізацією та демократизацією, людино-центристським поглядом, 

управлінням за результатами, програмно-цільовим і особистісно-орієнтованим 

підходами до управління та іншими інноваціями в системі освіти. 

Головною метою управлінської діяльності керівника ЗДО в нових реаліях 

розвитку освіти має стати створення умов, за яких спостерігається зростання 

особистості вихователя, коли в нього з’являються мотиви до самовизначення, 

самоактуалізації, захищеності та такі, за яких згуртованість навколо 

стратегічної мети діяльності ЗДО та єдність педагогічного колективу мають для 

нього найвищу цінність. 

Потреба людини в захищеності – це не якась примха, а одна з 

найважливіших умов її повноцінного розвитку. Створити атмосферу 

захищеності може лише той педагог, який сам шанується, захищає й сам 

відчуває себе захищеним. Таку захищеність створює розумне керівництво, яке 
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здійснює контроль за навчально-виховним процесом. Контроль спрямовується 

не на пошук недоліків, а на пошук цікавих методів та оригінальних прийомів 

роботи вихователя; контроль має бути гнучким, моніторинговим. Отже, 

прагнення до досконалості й вимогливість до самого себе мають стати 

найвищим сенсом діяльності керівника та всіх учасників педагогічного процесу. 

На думку Ю. Конаржевського, через педагогічний аналіз можна постійно 

всебічно здійснювати вивчення процесу навчання та виховання, визначати його 

результативність та ефективність. [7]. Л. Поздняк зазначає, що під час 

керівництва дошкільним закладом, керівникові важливо постійно аналізувати 

сучасні умови, це дозволить орієнтувати педагогів на активне сприйняття 

досягнень суспільства в галузі дошкільної освіти, розвитку самосвідомості [9]. 

Тому побудова управління на основі педагогічного аналізу дозволяє керівнику 

бачити й оцінювати зміни, які відбуваються в навчально-виховному процесі й, 

прогнозуючи шляхи його розвитку, усувати причини виявлених недоліків.  

Завдяки педагогічному аналізу в кожній конкретній ситуації можуть 

своєчасно розв’язуватися найбільш ефективні завдання, які постають перед 

педагогічним колективом у його повсякденному житті. У цьому й полягає смисл 

управління. 

Сучасний заклад дошкільної освіти - складна система, яка динамічно 

розвивається і вимагає грамотного управління. Соціально-економічні умови і 

політичні процеси кардинально змінили зміст управлінської діяльності в закладі 

дошкільної освіти: зросла самостійність, а отже, і відповідальність керівників 

за результати. 

Система управління ЗДО може функціонувати лише тоді, коли всі її 

складові ланки відповідають вимогам сьогодення. Розвиток управління 

передбачає вдосконалення структури всієї організації навчального закладу, 

перехід на горизонтальний корпоративний принцип управління. Спрямованість 

всієї системи управління дитячим садком на кінцевий результат передбачає не 

лише особливу мотиваційно-цільову орієнтацію керівників ЗДО, а й новий 

підхід до інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, планування, 
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організації, контролю і регулювання всієї діяльності. 

Управління – це та сфера діяльності, яка за своїм значенням і 
специфічністю практично ніколи не розглядалася як професійна. Управлінцями 
завжди працювали вузькі спеціалісти різних галузей, які не одержували 
спеціальної підготовки у такій складній галузі, як управління соціальними 
процесами. Від рівня управління залежить ефективність навчання і виховання, 
рівень задоволення потреб суспільства. В умовах радикальної економічної 
реформи і розвитку ринкових стосунків професіоналізм управлінців стає 
вирішальним фактором. 

Оскільки управлінську діяльність керівника сучасного дошкільного 

навчального закладу відносять до категорії професійних, то головною її 

ознакою є спеціальна освіта, яка за певних умов може бути компенсована 

самоосвітою, підвищенням кваліфікації, практичним досвідом. Іншими 

ознаками професії вважаються спеціалізація і особливий предмет праці - об’єкт 

управління, специфічні засоби та інструментарій, продукт управлінської праці, 

розподіл часу на головний вид діяльності, що вказують на правомірність 

визначення діяльності керівника дошкільного навчального закладу як 

професійної. 

Професійна діяльність керівника дошкільного навчального закладу 

потребує управлінської підготовки, певних професійно значущих якостей, 

професійної культури, складовою якої є управлінська культура. Така діяльність 

збагачує особистість, розширює її можливості, включає до сфери соціально - 

економічної взаємодії з колективом, формує мотиваційну сферу, змінює ціннісні 

орієнтації. 

Основна професійна діяльність керівника — управлінська, яку 

розглядають як функціональну взаємодію наступних компонентів: цілі і мотиви 

діяльності, зміст, засоби досягнення мети, контроль за участю об’єктів 

управління у вирішенні поставлених завдань, регулювання діяльності й оцінки 

її результатів. 

На сучасному етапі розвитку теорії педагогіки й управління 
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професіограму керівника дошкільного навчального закладу розглядають як 

професійну компетентність, що складається із сукупності компонентів: 

•професійні знання й уміння здійснювати управлінську діяльність через 

систему управлінських функцій, знань і вмінь; 

•знання посадових обов’язків і загальних вимог до посади; 

•професійно значущі якості. 

Висновки. Отже, в результаті дослідження проблеми управлінської 

діяльності закладу дошкільної освіти ми дійшли висновку, що керівник закладу 

повинен створити належні умови для професійного та індивідуально розвитку 

працівників закладу дошкільної освіти. Ефективне управління ЗДО передбачає 

вдосконалення структури всієї організації навчального закладу, перехід на 

горизонтальний корпоративний принцип управління коли педагогічний 

колективу об’єднаний навколо стратегічної мети діяльності закладу дошкільної 

освіти. 

Потребують подальшого дослідження питання інноваційної діяльності 

закладу дошкільної освіти з питань діяльності у умовах автономії та 

особливостей управління  в цих умовах. 
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РОЗДІЛ 9 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ  

ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

 

Вступ. Актуальність обраної теми дослідження полягає у тому, що 

вивчення досвіду професійної підготовки педагогів у розвинених зарубіжних 

країнах відкриває нові можливості для удосконалення системи неперервної 

педагогічної освіти в Україні в умовах її адаптації до вимог 

загальноєвропейського освітнього простору. Саме тому досить доречним буде 

вивчення та ретельний аналіз розвитку професійної педагогічної освіти в 

зарубіжних країнах для визначення основних орієнтирів її удосконалення в 

Україні. 

Питаннями вивчення та аналізу зарубіжного досвіду розвитку професійної 

освіти переймалися багато видатних науковців серед них: В. Афанасьєв, 

В. ндрющенко О. Коберник, В. Сидоренко, В. Стешенко, Д. Тхоржевский, 

Н. Абашкіна, Л. Пуховська, Дж. Гудлед, В. Беспалько, Н. Бідюк, Л. Герасіна, 

І. Зязюн, Т. Завгородня, А. Кузьмінський, А. Лігоцький, Л. Хомич, С.Сисоєва, 

Т.Кристопчук та ін.  

Так, проблемам розвитку освіти у Великій Британії присвячені 

дослідження таких науковців: Г. Алексевич, В. Базуріна, Н. Лавриченко, Л. 

Латун, О. Локшина; систему підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів у Німеччині вивчали В. Гаманюк, Т. Вакуленко; Ю. 

Закаулова аналізує систему професійної освіти Бельгії в умовах євроінтеграції. 

До ґрунтовних робіт, які були виконані на матеріалах декількох країн, належать 

дослідження О. Сухомлинської; професійну підготовку вчителів у країнах 

Західної Європи в другій половині ХХ ст. досліджувала Л. Пуховська.  

Проте, аналіз науково-методичної літератури та нормативних документів 

дозволяє стверджувати, що недостатньо уваги приділено питанням адаптації 

зарубіжного досвіду щодо удосконалення та загального розвитку професійної 

педагогічної освіти в Україні. Зокрема, поза межами наукових досліджень 
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залишається комплексний аналіз впливу європейських інтеграційних процесів 

на функціонування й розвиток системи вищої педагогічної освіти України.  

Метою дослідження є розгляд особливостей розвитку професійної 

педагогічної освіти у таких країнах, як: Австрія, Бельгія, Нідерланди, 

Німеччина, Франція та Швейцарія.  

Відповідно до цілей визначено завдання: виокремити вимоги до 

професійної педагогічної освіти ХХІ століття та схарактеризувати аспекти 

вищої педагогічної освіти країн Європи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна робота педагогів 

є однією з ключових детермінант не тільки успіхів учнів у навчанні, а й їх 

впливу на соціальний й економічний розвиток майбутньої Європи. Розглядаючи 

вчителів як основних агентів впровадження європейської стратегії розвитку 

освіти, європейські інституції проголосили педагогічну освіту однією з основ 

європейської соціальної моделі [4]. 

Університети Європи пропонують студентам різні організаційні моделі 

підготовки вчителів. Виконуючи завдання поставлені у нашому досліджені, ми 

проаналізували систему вищої педагогічної освіти європейських країн, а саме: 

Австрії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Франції та Швейцарії.  

У педагогічній освіті Австрії переважають дві моделі підготовки: 

одночасна і послідовна. У першому випадку теорія і практика вивчаються 

одночасно під час здобуття початкової педагогічної освіти. У другому – 

кваліфікація здобувається шляхом педагогічних досліджень. В Австрії, як і у 

більшості європейських країн, програми підготовки вчителів середньої школи 

передбачають спеціалізацію з двох предметів. Студенти можуть розпочати 

навчання у педагогічному університеті без «атестата зрілості». Університетські 

навчальні програми дозволяють упродовж перших двох семестрів додатково 

отримати «атестат зрілості», що дає можливість закінчити навчання не лише зі 

ступенем бакалавра, але й «атестатом зрілості». Окрім того, таким випускникам 

надається можливість продовжити навчання в університетах з метою здобуття 

ступеня магістра.  
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Випускники університетів отримують кваліфікацію: вчитель; викладач 

вищих навчальних закладів; дослідник освіти; вчитель дидактики або загальних 

курсів; керівник практики в школах; викладач (консультант, координатор, 

наставник, керуючий), що здійснює контроль професійної діяльності майбутніх 

учителів. Програми підготовки вчителів мають три рівні (ступінь бакалавра, 

магістра та доктора), гарантують їм відповідний статус не тільки в Австрії, але і 

в європейській вищій освіті загалом [2]. 

В умовах євроінтеграції відбулися зміни у системі професійної підготовки 

вчителів у Бельгії. Так перший цикл навчання для вчителів дошкільних 

закладів, початкової та середньої школи, що тривав 3 роки, у коледжах 

замінений курсом для здобуття бакалавра професійного спрямування обсягом 

180 кредитів. Курс продовженого навчання для здобуття рівня бакалавра 

обсягом у 60 кредитів замінив однорічний курс поглибленого навчання для 

здобуття кваліфікації вчителя. Обсяг навчального курсу для майбутніх вчителів 

старшої середньої школи в університетських коледжах становить 35 кредитів. 

Збільшується увага й до педагогічної практики. Виділяють додаткові години для 

навчання, яке вчитель поєднує з професійною діяльністю, з’являється тісна 

співпраця між загальноосвітніми школами, кафедрами підготовки вчителів 

вищої професійної освіти й науково-дослідним сектором [5].  

Характерною особливістю системи професійної педагогічної освіти є її 

прозорість та відсутність освітньої монополії – вона є максимально відкритою і 

доступною для будь-кого, хто має право здобути освіту. Університети і вищі 

навчальні заклади не університетського рівня розглядаються рівноцінними за 

якістю освіти. Велике значення надається перехідним програмам, які 

спрощують процес переходу від одного рівня освіти до іншого [4].  

На сьогодні система освіти Королівстві Нідерланди знаходиться у процесі 

перетворень обумовлених Болонським процесом. За даними Організації 

економічного співробітництва та розвитку, вищу освіту Нідерландів визнано 

однією з найбільш якісних у світі. Навчальна та науково-дослідна діяльність 

університетів Нідерландів характеризується високими позиціями у 
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міжнародних рейтингах. Так, у 2014 році 12 із 14 голландських університетів 

увійшли до 200 найкращих за версією Times Higher Education World University 

Ranking. Водночас, 10 із 14 увійшли до 200 найкращих за версією QS Top 

University Ranking.  

Університети у Нідерландах – це вищі навчальні заклади, які як правило, 

спеціалізуються на викладанні гуманітарних наук і проведенні наукових 

досліджень. Тобто педагогічну освіту можуть здобути випускники, які 

закінчити середню школу доуніверситетської підготовки або мають документ 

про завершення навчання протягом року у закладі вищої професійної освіти. 

Після здобуття ступеня бакалавра, студентам пропонується продовжити 

навчання на магістерських програмах без вступних іспитів. Відзначимо, що в 

університетах Нідерландів існує декілька видів магістерських програм, які 

відрізняються за змістом та тривалістю навчання: академічні магістерські 

програми (academic master, regular master);дослідницькі магістерські програми 

(research master);педагогічні магістерські програми (teachertraining master’s 

programmes) [3]. 

Детально проаналізувавши різні види магістерської підготовки в 

університетах Нідерландів, Л. Заяць зробила висновок, що програма підготовки 

академічного магістра та магістра-дослідника відрізняються тривалістю 

навчання (підготовка магістра-дослідника триває 2 роки, академічного магістра 

– 1 рік), змістом навчальних курсів, а також обсягом та змістом магістерської 

роботи, яка відіграє ключову роль у підготовці магістра-дослідника. Програма 

підготовки магістра-викладача триває один рік, але передбачає, що вступник 

вже має ступінь магістра з тієї дисципліни, яку збирається викладати. Таким 

чином ключовим компонентом підготовки магістра-викладача є педагогічна 

практика та підготовка методичної розробки з профільної дисципліни [1, с.72]. 

У земельному законі Німеччини «Про підготовку вчителів» закріплена 

трифазова модель професійної педагогічної освіти, що включає професійну 

підготовку майбутніх учителів в університеті, під час стажування та подальшу 

освіту, яка передбачає підвищення кваліфікації і здобуття нової спеціалізації.  
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Перша фаза – навчання в університеті (Studium), передбачає засвоєння 

теоретичних основ педагогічної діяльності та включає компоненти практичної 

підготовки. У Німеччині після отримання диплому освітнього ступеня магістра 

претендент на посаду вчителя не має права повноцінного викладання в школі – 

він переходить у підпорядкування земельного Міністерства освіти для 

подальшого проходження стажування в школі протягом 18-ти (мінімум 12-ти) 

місяців [5]. 

Після завершення навчання в університеті розпочинається друга фаза 
підготовки майбутнього вчителя – стажування в школі (Vorbereitungsdinst), що 
передбачає самостійне проведення стажистом уроків в школі та супровід його 
педагогічної діяльність досвідченим вчителем-наставником. Крім того, учитель-

стажист отримує підтримку від консультантів центру шкільної практичної 
підготовки, на базі якого щотижня бере участь у семінарах. Підсумком 
стажування є другий державний екзамен, після якого молодий учитель може 
розпочинати самостійну професійну педагогічну діяльність.  

На третій фазі професійної педагогічної освіти відбувається підвищення 

кваліфікації вчителя (Fortbildung) і набуття ним додаткової спеціалізації 

(Weiterbildung). Подальша освіта вчителів загальноосвітніх шкіл є 

багаторівневою і забезпечується на таких рівнях: міжземельному, земельному та 

шкільному [4]. 

Сучасна система французької освіти, педагогічної в тому числі, 

формувалася протягом двох століть і вважається сьогодні однією з найбільш 

передових у світі. Аналітичний огляд наукових джерел дозволяє дійти висновку 

про те, що педагогічна освіта була й продовжує залишатися пріоритетним 

напрямом розвитку системи освіти Франції, що визначає якість професійної 

підготовки кадрів у всіх сферах функціонування суспільства. 

У Франції для масової школи передбачає п’ятирічне навчання на базі 

ступеня «бакалавр»: 3 роки в університеті, де майбутні вчителі проходять 

академічну підготовку з дисциплін спеціально-предметного та 

загальноосвітнього компонентів; 2 роки в Університетському інституті 
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підготовки вчителів, де здобувають професійно-педагогічну освіту [2].  

Організація підготовки викладачів (для університетів, науково-дослідних 

закладів) передбачає багатоступеневу освіту в університеті на базі бакалаврата і 

здійснюється як за традиційною системою: 2 роки навчання – диплом про 

загальну університетську освіту (Diplфme d’йtudes universitaires gйnйrales, 

DEUG), 1 рік навчання – диплом ліценціата (Licence), 1 рік навчання – диплом 

метризи (Maоtrise), 1 рік навчання – диплом про поглиблену вищу освіту 

(Diplфme d’йtudes approfondies, DEA), 3 роки навчання – ступінь доктора наук 

(Doctorat), так і за новою європейською системою – ліценціат, мастер, доктор 

(Вас+3, Вас+5, Вас+8): 3 роки навчання – ступінь ліценціата (Licence), 2 роки 

навчання – ступінь мастера (Маster), 3 роки навчання – ступінь доктора наук 

(Doctorat) [5]. 

Незважаючи на те що в Швейцарії дуже дбайливо ставляться до своїх 

національних освітніх традицій країна однією з перших приєдналась до 

Болонського процесу. В Швейцарії немає міністерства освіти на національному 

рівні Координацію освітньої політики здійснює «Швейцарська конференція 

кантональних міністрів освіти» до складу якої входить 26 кантональних 

міністрів освіти. Вища освіта у Швейцарії здійснюється у формі курсів 

(кредитів). Підготовка фахівців базується на трьох циклах: бакалавр 

(kandidatexamen) 3 роки навчання (180 кредитів); магістра (magisterexamen) 

термін навчання 1,5 – 2 роки (90-120 кредитів), та доктор філософії PhD (3-5 

років навчання). Окрім цього університети пропонують ступінь магістра 

(magisterexamen) поглибленої підготовки терміном 1 рік навчання (60 кредитів), 

який не дає права вступу на докторські програми. 

Ступінь бакалавра або магістра освіти можна отримати після завершення 

курсу навчання, здобувши 120, 140, 160, 180, 200 або 220 кредитних одиниць (1 

тиждень навчання є еквівалентом 1 кредитної одиниці, навчальний рік 

дорівнюється приблизно 40 кредитним одиницям). 

Швейцарія є однією з країн світу з найбільшою кількістю університетів (на 

кожні 614 тис. мешканців у країні припадає один університет . У Швейцарії 
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налічується десять кантональних університетів та два федеральних 

технологічних інститути. Крім цього, у країні наявні дев'ять університетів 

прикладних наук (сім державних і два приватних) та чотирнадцять педагогічних 

університетів, що надають більш спеціалізовану освіту. 

Відповідальність за координацію та впровадження реформ покладено на 

три виконавчі органи: Конференцію ректорів шейцарських університетів 

(Rectors' Conference of the Swiss Universities), Конференцію ректорів 

швейцарських університетів прикладних наук (Rectors Conference of the Swiss 

Universities of Applied Sciences), Швейцарську конференцію ректорів 

педагогічних університетів (Swiss Conference of Rectors of Universities of Teacher 

Education), які тісно співпрацюють і звітують перед відповідними державними 

органами. Ці організації створили Болонські комісії, які координують 

впровадження реформ, до їх компетенції входить прийняття директив та 

надання рекомендацій стосовно загальних аспектів реформ, а також 

координація та підтримка реформування навчальних планів, регулювання 

вступу до вищих навчальних закладів, мобільність, поточний контроль, 

вдосконалення, оцінка якості навчання і соціальних аспектів, включаючи й 

гендерну рівноправність [5, с.82-93].  

Незважаючи на те, що в рамках Європейського Союзу відсутня єдина 

модель підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів і кожна країна-член 

європейської співдружності зберігає власну систему, адаптуючи її до 

загальноєвропейських вимог, вирішення проблеми в цих країнах направлено на 

вироблення єдиних вимог до педагога, який вивчає європейську тематику. Він 

повинен мати вищу освіту, бути творчою особистістю, відкритою для всього 

нового й прогресивного, готовою до постійного підвищення свого професійного 

рівня, здатною озброїти учнів і студентів відповідними знаннями, уміннями й 

навичками. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Аналіз літературних 

джерел дозволяє зробити висновок, що у Європі створені і продовжують 

створюватись різні моделі професійної підготовки педагогічних кадрів, мета 
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яких – підвищення якості підготовки педагогічних кадрів, формування у них 

потреби в постійній неперервній освіті, оволодіння ними необхідних 

компетентностей та досягнення високої якості освітньої діяльності.  

Потребують подальшого дослідження питання імплементації системи 

підготовки педагогічних кадрів у систему вищої педагогічної освіти України. У 

світлі сучасних змін у системі початкової освіти відповідно до Закону України 

«Про освіту» доцільним буде дослідження досвіду європейських країн стосовно 

підготовки педагогічних кадрів для початкової школи України. 
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РОЗДІЛ 10 

ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕНЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗВО 

 

Вступ. Особливим видом суспільно корисної діяльності є праця, 

спрямована на підготовку до життя підростаючого покоління відповідно до 

мети і завдань певного суспільства. Психолого-педагогічна діяльність НПП у 

ВНЗ має важливе значення, оскільки йдеться про формування 

конкурентоздатного майбутнього фахівця, від рівня підготовки якого залежить 

розвиток суспільства. Принагідно зазначимо, що Європейські стандарти якості 

підготовки НПП ґрунтуються на компетентнісному підході до змісту й 

результатів освіти. Показово, що українська освіта починає оперувати поняттям 

компетентності в тому сенсі, який пропонують європейські країни [8, с. 13].  

Компетентність за Л. Лук’яновим характеризують як міру включення в 

активну діяльність і здатність ефективно вирішувати конкретну ситуацію, 

мобілізуючи при цьому знання, уміння, досвід, поведінкові відносини та 

цінності, акцентує увагу на категорії «здатності діяти» як уміння 

використовувати знання у практичній діяльності [11, с. 136]. 

Проблемам педагогічної діяльності НПП присвятили дослідження 

О. Щербаков, В. Богословський, В. Сластенін, В. Андрущенко О. Аніщенко, 

І. Бех, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Кочерга, Н. Ничкало, 

В. Пилипчук, О. Романовський, М. Солдатенко, Л. Хомич та ін. Показово, що в 

роботах В.Іванової, Л.Макарової, Г.Васяновича та ін. запропоновано моделі 

діяльності викладача нового типу. Зокрема, процес моделювання діяльності 

викладача ВНЗ досліджували О. Борисова та Л. Карасьова; О. Пономарьов і ін. 

– соціальну складову в моделюванні діяльності фахівця. 

Безперечно, розуміємо, що психолого-педагогічна структура інтенції 

діяльності – це система дій НПП для досягнення мети через вирішення 

педагогічних і психологічних завдань. Н Кузьміна у цій системі виділяє 
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гносеологічний, організаційний, конструктивний, комунікативний 

функціональний компоненти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тлумачення «педагогічна 

діяльність» у педагогічному словнику дефініюють як «вид професійної 

діяльності, змістом якої є навчання, виховання, освіта, розвиток тих, хто 

навчається. Однією з найважливіших характеристик педагогічної діяльності є її 

спільний характер: вона обов’язково передбачає НПП й того, кого він навчає, 

виховує, розвиває. Ця діяльність не може бути діяльністю лише «для себе». Її 

сутність у переході діяльності «для себе» у діяльність «для іншого», «для 

інших». У цій діяльності поєднуються самореалізація педагога та його 

цілеспрямована участь у зміні того, хто навчається (рівня його навченості, 

вихованості, розвитку, освіченості)» [1, с. 4]. 

Вважаємо, що якість освіти визначають сформованістю НПП як 

особистості, а тому поділяємо думку А. Сущенка щодо необхідності особливої 

уваги до особистості НПП, сприяння процесу самореалізації їхнього 

гуманістичного потенціалу, об’єктивації гуманістичних резервів як елементів 

мотиваційної сфери та структури особистості [8, с.38].  

Переконані, що сучасні вимоги до особистості НПП полягають у тому, що: 

«Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями, яка має відповідну психолого-педагогічну освіту, належний рівень 

професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 

результативність та якість роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої 

дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах» [2, c. 412].  

У форматі дослідження пропонуємо перелік психолого-педагогічних 

якостей, необхідних НПП для підготовки майбутніх фахівців. За основу взяли 

сукупність якостей, визначених А.Кудусовою [5, c. 60]: 

- Фахові знання: методологічні – містять змістовні поняття про 

гуманізм, гуманність, гуманітаризацію освіти; соціально-гуманітарну та 

професійну підготовку; основні напрями гуманістичної спрямованості, загальні 

принципи психолого-педагогічних явищ; теоретичні – визначення 
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гуманістичної спрямованості дисциплін; особистісно-орієнтована дидактика; 

процеси гуманізації та гуманітаризації в професійній освіті, завдання 

гуманістичної освіти; принципи, форми і методи гуманістичного навчання; 

методичні – особливості соціально-гуманітарної та професійної підготовки у 

ВНЗ; форми і методи навчання в контексті гуманістичної спрямованості 

підготовки фахівця; технологічні – засоби і прийоми гуманізації освіти.  

- Фахові вміння: гностичні – вміння створити психологічний клімат 

довіри, форми спілкування в процесі навчання з урахуванням індивідуальних 

особливостей особистості; вміння коректно формулювати і аргументувати, 

відстоюючи свою думку; уникати авторитаризму і зверхності; інформаційні – 

прагнення і здатність адаптувати навчальну інформацію відповідно 

індивідуальних потреб і можливостей студентів, бути зорієнтованим на їх 

інтереси і потреби; організаторські – вміння організовувати навчально-виховну 

та позааудиторну роботу зі студентом, активізувати його здібності; 

комунікативні – вміння викликати довіру, створювати ситуацію успіху, 

співчуття; спільності у вирішенні завдань; враховувати індивідуальні 

особливості; симпатії та антипатії в роботі зі студентами; вміння бути 

емпатійним; технологічні – вміння залучити студента до вирішення 

поставлених на занятті завдань, використовуючи принципи гуманізму, 

емоційно-позитивну атмосферу; прикладні – вміння враховувати і 

контролювати прояви своїх індивідуальних особливостей в ситуації взаємодії.  

Роль НПП у формуванні особистості майбутнього фахівця виявляється й у 

його роботі над собою, у розвитку та вдосконаленні своїх моральних якостей. У 

основі психолого-педагогічної майстерності НПП – високий професійний 

рівень. Важливо зазначити, що немає чітко визначеної часової чи вікової межі 

досягнення професіоналізму, проте деякі науковці виділяють рівні та етапи 

розвитку професіоналізму – низький середній високий. Ми підтримуємо 

погляди Н.Кузьміної, яка у дослідженні «Профессионализм личности 

преподавателя и мастера производственного обучения» під професіоналізмом 

розуміє лише «високий рівень кваліфікації й професійної компетентності, 
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високу підготовленість до виконання завдань професійної діяльності», а отже, 

можна підсумувати, що високий рівень професіоналізму дозволяє досягти 

відмінних результатів праці на основі використання раціональних засобів і 

психолого-педагогічних прийомів.  

Проведений аналіз наукової літератури та здійснені нами спостереження 

навчально-виховного процесу у Національному університеті водного 

господарства і природокористування (м. Рівне) та у Березнівському 

лісотехнічному коледжі (м. Березне) дозволяють зазначити, що 

найпоширенішою є така модель підвищення професіоналізму НПП: 

- Етап адаптації НПП – усвідомлення психолого-педагогічної інтенції 

діяльності як незвичайного явища, яким можуть займатися особливі люди; 

засвоєння нової соціальної ролі – НПП; усвідомлення вимог професії, 

формування фахово значимих якостей, початок формування власного стилю 

діяльності.  

- Етап професіоналізації НПП –– осмислене прийняття вимог професії до 

особистості й діяльності; повне ототожнення із професією; якісний рівень 

компетентності у сфері педагогічної діяльності й міжособистісних відносин; 

намагання діяти на рівні якісних зразків, сформованих фахово-значимих 

особистісних характеристик; коректний стиль діяльності; сформованість 

власної педагогічної позиції, адекватної завданням сучасної вищої освіти.  

- Етап педагогічної майстерності НПП – прийняття педагогічної професії 

як призначення; високий рівень фахової діяльності; перевага психолого-

педагогічної спрямованості (когнітивний, поведінковий й прогностичний 

компонент); перехід до творчого рівня; сформований стиль діяльності, що 

забезпечує формування власного неповторного іміджу, позитивної «Я-

концепції», авторитету; здатність передавати досвіді ін. 

Вважаємо, що в контексті задекларованого дослідження також важливо 

проаналізувати поняття «педагогічної майстерності НПП вищої школи».  

За С. Гончаренком, «педагогічна майстерність – характеристика високого 

рівня педагогічної діяльності. Критеріями педагогічної майстерності є 
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гуманність науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, 

результативність, демократичність, творчість (оригінальність)». Педагогічна 

майстерність ґрунтується на високому фаховому рівні НПП, загальній культурі 

й педагогічному досвіді. Важливими умовами педагогічної майстерності є 

гуманістична позиція НПП й професійно значимі особистісні риси й якості. 

І. Зязюн розуміє педагогічну майстерність як «комплекс якостей 

особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної 

діяльності педагога. Діяльність професіонала-майстра є професійно 

цілеспрямованою, індивідуально-творчою, оптимальною». Доречним нагадати 

вислів К. Ушинського: «Особистість може бути вихована тільки особистістю». 

Розуміємо, що педагогічна майстерність генетично не передається, а 

ґрунтується на фахових знаннях. В. Сухомлинський зазначав, що «Без 

передбачення й наукового розрахунку педагогіка схожа на знахарство, а вчитель, 

котрий не хоче або не вміє розраховувати, – на неграмотну няньку».  

Психолого-педагогічні дослідження, індивідуальні бесіди зі студентами та 

НПП; анкетування дозволили визначити, що складовими моделі психолого-

педагогічної майстерності є такі компоненти: професійна спрямованість; 

професійна компетентність; психолого-педагогічні здібності; психолого-

педагогічна техніка. А професійна діяльність проявляється у позитивному 

ставленні до професії і постійній потребі удосконалюватися. 

Слід пам’ятати, що якщо НПП і має природні задатки до професії, то все ж 

він повинен затрачати розумові, фізичні, часові та емоційно-вольові зусилля, які 

стимулюють розвиток професійних здібностей. Як писав Томас Алва Едісон 

«Геній – це 1 відсоток натхнення і 99 відсотків поту». «Такої багатопланової, 

розгорнутої кваліфікаційної характеристики не має ніяка інша професія. Тому 

НПП повинен володіти здібностями організатора, оратора, аналітика, 

психолога; володіти чіткою логікою педагогічного процесу та виховання, 

літературним усним та писемним мовленням, тобто бути висококомпетентним 

фахівцем не тільки у своїй вузькопрофесійній галузі» [14]. 

Не безпідставно особливу увагу дослідники приділяють значенню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

перцептивно-рефлексивних здібностей. Рефлексивний рівень педагогічних 

здібностей включає такі види чуттєвості: чуття об’єкту, чуття міри та такту, 

чуття причетності. Н.Кузьміна виділяє шість основних педагогічних здібностей. 

Комунікативність — професійна здатність НПП, що характеризується 

потребою у спілкуванні, готовністю вступати в контакт, викликати позитивні 

емоції у співрозмовника й мати задоволення від спілкування. Перцептивні 

здібності — професійна проникливість, педагогічна інтуїція, здатність 

сприймати й розуміти іншу людину. Динамізм особистості — здатність 

впливати на іншу особистість. Емоційна стабільність — здатність володіти 

собою, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації. Оптимістичне 

прогнозування — передбачення розвитку особистості з орієнтацією на 

позитивне в ній і перетворення структури особистості через вплив на позитивні 

якості. Креативність — здатність до творчості, спроможність генерувати 

незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко вирішувати проблемні 

ситуації. 

Висновки. Проведене теоретичне дослідження дозволяє зробити висновок, 

що модель інтенції діяльності НПП знаходить інший сенс – формування нового 

типу особистості у повноті її інтелектуального, культурного, психологічного і 

соціального розвитку, що відповідає сучасним вимогам. Особливу значимість 

набуває проблема розвитку особистості НПП вищої школи, здатного навчати 

студентів в контексті сучасних вимог  
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РОЗДІЛ 11 

РОЛЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ПРОСВІТІ БАТЬКІВ 

 

Вступ. Необхідність активізації роботи з психолого-педагогічної 

просвіти, її адаптації до сучасних умов системи освіти та педагогічної 

спільності підтверджує недостатня, а то й деколи повна відсутність психолого-

педагогічної просвіти батьків, студентів та всього населення. Сучасна 

педагогіка, школа та сім’я відчувають потребу у науково обгрунтованих 

положеннях, рекомендаціях, які відповідають сучасній практиці виховання 

підростаючого покоління. В сучасних закладах освіти форми просвіти 

вступають у протиріччя з задачею надання батькам статусу повноправних 

партнерів зі спілкування з педагогами. 

Для ефективності психолого-педагогічної просвіти потрібно врахувати 

такі фактори: стрімка інформатизація суспільства, оснащення міжособистісного 

простору технічними засобами спілкування (електронний і мобільний зв'язок, 

мультимедійні засоби в освіті), необхідність доведення досягнень сучасної 

науки до батьків. Також існує слабка інформованість батьків у питаннях 

сімейного виховання і паралельно недостатня розробленість змісту та форм 

психолого-педагогічної просвіти.  

Наукові розвідки з даної теми малодосліджені і фрагментарні та не 

відображають системного бачення проблеми. Тому головною проблемою 

дослідження є з’ясування ступеню розробки інноваційних підходів до 

організації психолого-педагогічної просвіти та пропаганди у навчальному 

закладі. Важливість і актуальність проблеми, що розглядається, зумовили вибір 

теми дослідження. 

Хоч і через прикру геополітичну ситуацію, але певні зрушення все ж 

з’явилися. З метою реалізації статей 21, 22 Закону України  «Про освіту» та 

посилаючись на складну ситуацію, пов’язану з військово-політичними діями на 

Сході України,  МОН вважає за потрібне вжити заходів щодо максимального 
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забезпечення навчальних закладів практичними психологами та соціальними 

педагогами, працівниками навчально-методичних кабінетів (центрів) 

психологічної служби системи освіти і налагодження належного психологічного 

супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу. Проте функція 

просвіти в роботі психолога часто носить спонтанний, малосистемний характер, 

так і як в роботі класних керівників. 

Аналіз науково-педагогічної літератури та публікацій у педагогічній пресі 

початку ХХІ століття дає змогу зробити висновок про те, що проблема 

психолого-педагогічного всеобучу батьків є актуальною і в сучасному 

суспільстві. Багато науковців сучасності займаються вирішенням цих питань. 

Серед них такі, як: В. Вершинін, І. Дубінець, В. Ігнатенко, Т. Кравченко та ін.  

Проблема полягає в тому, що незначна кількість сімей можуть з твердістю 

заявити, що вони знають, як необхідно виховувати своїх дітей, які риси 

необхідно розвивати, щоб з них виросли повноцінно розвинуті особистості. 

Замало користі приносять «спроби деяких батьків обходитись невеликим 

життєвим досвідом у вихованні дітей». У 50-80 рр. ХХ століття школа та вищі 

навчальні заклади освіти приділяли особливу увагу педагогічному всеобучу 

батьків: організовувались батьківські університети та лекторії, на яких 

проводились заняття з батьками. Під час проведення занять видатні вчителі та 

викладачі вищих навчальних закладів того часу надавали батькам педагогічні 

поради стосовно їхніх відносин з дітьми, що сприяло більш ефективному і 

правильному вихованню підростаючого покоління. Це повинен повністю 

усвідомлювати колектив школи. Основним напрямком психолого-педагогічної 

пропаганди повинно бути підвищення рівня знань батьків з педагогіки і 

психології та надання їм щоденної допомоги у свідомому й успішному 

застосуванні набутих знань у практиці сімейного виховання дітей. Озброюючи 

батьків педагогічною та психологічною теорією, тісно пов’язаною з практикою 

виховання в школі і сім’ї, школа одночасно підвищує рівень їхньої свідомості і 

навчає правильно виховувати своїх дітей. Пропаганда психолого-педагогічних 

знань серед батьків і населення є дуже важливою ділянкою педагогічної роботи 
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шкіл та вищих навчальних закладів. Надаючи батькам такі знання, ми 

підвищуємо рівень їхньої свідомості і цим самим поліпшуємо сімейне 

виховання дітей, що в свою чергу забезпечує їхню успішну підготовку до життя 

і трудової діяльності. Науковець А. Ахумян з цього приводу зазначав, що «вже 

ні у кого не викликає сумніву, що ефективність виховання дітей у сім’ї в значній 

мірі залежить від педагогічної обізнаності батьків. Наша задача – навчити їх 

азам педагогіки, вмінню розібратись у простих і складних ситуаціях 

спілкування з дітьми» [1, с. 10]. 

Розуміння системної природи процесу організації взаємодії педагогів з 
родиною створює реальні передумови для ефективного управління ним. Отже, 
метою дослідження є обґрунтувати психолого-педагогічну просвіту як 
соціокультурний феномен і окреслити її функції в умовах діяльності 
навчального закладу.  

Виклад основного матеріалу. Мета психолого-педагогічної просвіти 

батьків: підвищення активності батьків у підготовці дітей до навчання у 

навчальному закладі, систематизація наявних у них знань, озброєння 

практичними прийомами роботи з дітьми. Педагог дошкільного чи шкільного 

закладу найчастіше виступає як вихователь дітей і партнер батьків. Від 

правильного вибору форм роботи освітніх установ з родиною залежить як 

характер, так і результативність контактів між педагогами та членами родини. 

Найбільш ефективними вони будуть за умови, коли взаємини ґрунтуються на 

усвідомленні необхідності цілеспрямованих впливів на дитину, розумінні 

доцільності їх узгодження. Це пред'являє кожній зі сторін певні вимоги. В 

цілому їх можна сформулювати як бажання і вміння взаємодіяти і поважати 

один одного. Різноманітні форми роботи з батьками повинні бути 

взаємопов'язані і представляти єдину струнку систему (лекції, практикуми, 

семінари, бесіди, консультації та ін.). Систематична різнобічна педагогічна 

просвіта батьків передбачає ознайомлення їх з основами теоретичних знань, а 

більшою мірою з практикою роботи з дітьми. Педагогічна просвітницька робота 

повинна будуватися відповідно до програми. Здійснення просвітницької 
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педагогічної роботи передбачає ознайомлення батьків з новаторськими ідеями в 

галузі педагогіки і психології. Велику роль на заняттях грає форма спілкування 

педагога з батьками. Як показує досвід, оптимальними є лекції - бесіди, лекції - 

діалоги. Для ефективності спілкування важливо досягти психологічного 

контакту між людьми, що спілкуються. Слухач налаштований на діалог з 

лектором, тому лектор з установкою на монолог заздалегідь приречений на 

невдачу. На основі сказаного слід виділити деякі вимоги до спілкування з 

батьками в ході занять педагогічного всеобучу: заняття краще будувати у формі 

лекцій-бесід, діалогу, по ходу викладу питання наводити приклади з практики, в 

завершенні заняття вирішувати педагогічні завдання, що дозволяють 

активізувати отримані знання, закріпити їх. Необхідно визнати в слухачах 

партнерів по спілкуванню. Текст слід розповідати своїми словами, а не читати. 

Дуже важливі своєчасність і форма оповіщення батьків про проведення занять. 

Оголошення, що сповіщає про заняття, повинно включати його короткий план, 

викликати інтерес у батьків і створити установку на сприйняття матеріалу. 

Назва заняття повинно бути "агітуючою" – в ній необхідно вкладати проблему. 

Накопичення психолого-педагогічних знань батьків, тісно пов'язане з 

розвитком їх педагогічного мислення, практичних умінь і навичок в галузі 

виховання. Для розвитку педагогічного мислення батьків необхідно вирішити 

наступні питання: • пошук шляхів і засобів підвищення ефективності роботи з 

батьками • вивчення сім'ї з метою з'ясування її можливостей по вихованню 

своїх дітей і дітей класу • активізація батьківського психологічно-педагогічного 

всеобучу. Це здійснюється з метою: формування активної педагогічної позиції 

батьків. Для цього потрібно вирішити наступні завдання: •розробити план 

роботи вчителя і психолога з батьками; • проводити психолого-педагогічну 

діагностику сімей; • створити систему індивідуальної роботи з батьками. 

Доцільно організована взаємодія педагога і батьків здійснюється поетапно 

і має своїм завданням формування активної педагогічної позиції батьків. 

Правильно організована робота носить прихований навчальний характер. 

Педагог спирається на позитивний досвід сімейного виховання, всіляко його 
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поширює, використовує в виховному процесі для посилення позитивних 

тенденцій і нівелювання негативних. Першою і вирішальною умовою 

позитивно спрямованої взаємодії є довірчі відносини між педагогом і батьками. 

Контакт повинен будуватися таким чином, щоб у батьків виник інтерес до 

процесу виховання, потреба домогтися успіху, впевненість у своїх силах. Друге 

не менш важливе завдання педагога полягає в озброєнні сім'ї педагогічними 

знаннями і вміннями, в їх засвоєнні безпосередньо в теоретичній і практичній, 

певним чином організованій діяльності. Наслідком такої організації 

педагогічної взаємодії стане активна участь батьків не тільки своєї дитини, але і 

класу в цілому. Вчителі та батьки як партнери у вихованні доповнюють один 

одного. Вивчення сім'ї учня дозволяє педагогу ближче познайомитися з ним, 

зрозуміти стиль життя сім'ї, її уклад, традиції, духовні цінності, виховні 

можливості, взаємини учня з батьками. При цьому вчитель може 

використовувати комплекс традиційних методів психолого-педагогічної 

діагностики: спостереження, бесіду, тестування, анкетування, ділові ігри, 

матеріали дитячої творчості та ін. Вивчення сім'ї – справа тонка, делікатна, що 

вимагає від педагога прояву поваги до всіх членів сім'ї, щирості, бажання 

надати допомогу у вихованні дітей. Педагогу важливо дотримуватися таких 

правил: вивчення повинно бути цілеспрямованим, планомірним і 

систематичним; методи вивчення повинні бути взаємопов'язані з методами 

виховання, психолого-педагогічні методи повинні бути різноманітні, 

застосовуватись в комплексі. У своїй роботі педагог може використовувати такі 

форми педагогічної просвіти батьків: лекції, бесіди, практикуми, конференції, 

відкриті уроки. А також педагогічні дискусії, рольові ігри, позакласні заходи, 

індивідуальні тематичні консультації, відвідування сім'ї, листування з батьками, 

батьківські збори. Після складання паспорта сім'ї, разом з психологом школи 

проводиться діагностування сім'ї. За результатами діагностування виявляються 

умовно згруповані сім’ї за принципом можливості використання їх морального 

потенціалу для виховання своєї дитини, дітей класу. Сім'ї можна ділити на типи: 
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• сім'ї з високим рівнем моральних відносин; • сім'ї, що характеризуються 
нормальними відносинами між батьками, але при цьому не забезпечують 
позитивну спрямованість виховання дітей; • конфліктні сім'ї; • зовні 
благополучні сім'ї, в яких відсутні справжні моральні цінності; • неблагополучні 
сім'ї, для яких характерні пияцтво, грубість, скандали, матеріально злиденне 
існування. Зазначені типи сімей доцільно знати і враховувати їх особливості при 
індивідуальній роботі з батьками. Але при щоденній виховній копіткій роботі 
типологія сімей не грає ролі. Іноді, діти з неблагополучних сімей бувають більш 
людяними за інших. Перш за все зі шкільним психологом складається 
детальний план роботи з психолого-педагогічної просвіти батьків. Форму 
роботи можна назвати "університетом педагогічних знань". План складається на 
весь навчальний рік по чвертях. Форми роботи, як приклад: 1 I Батьківські 
збори Лекція "Завдання навчання в першому класі" "Мотиваційна готовність 
дитини до школи" - результати психолого-педагогічної діагностики 2 I 
Відвідування сімей "Знайомство з умовами проживання учня" 3 I Тренінг 
"Давайте познайомимося" 4 I Педконсиліум з батьками "Адаптація дитини до 
школи" 5 II Рід / збори Бесіда "Розвиток самостійності у дітей" 6 II 
Індивідуальні тематичні консультації "Як допомогти першокласнику підготовці 
домашнього завдання" 7 II Відкритий урок Інтегрований урок з російської мови 
"Ми вміємо читати і писати" 8 III Рід / збори Результати тестування "Увага і 
пам'ять першокласників" 9 III Тренінг Результати графічного тестування 
"Пізнай свою дитину" 10 III Рольова гра "Ранок у вашому домі" 11 IV 
Позакласний захід Спільна екскурсія з батьками 12 IV Рід / збори. За 
підсумками планованої роботи в кінці навчального року ведеться відстеження 
активності батьків, і з моніторингу видно, що з кожним роком активність 
батьків зростає. І так, взаємодія сім'ї і школи значно збагачує виховну 
атмосферу середовища, розкриває потенційні резерви цілеспрямованого 
формування особистості в тому випадку, якщо взаємодія протікає доцільних 
формах і якщо форма взаємодії мінлива, рухлива і залежить від змістовної 
сторони контактів між школою і сім'єю. І тому значне місце відводиться 
психолого-педагогічній просвіті батьків.  
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Підвищення педагогічної культури батьків є основою розкриття їх 

творчого потенціалу, вдосконалення сімейного виховання, що можливо 

засобами психолого-педагогічної освіти. Педагогічна культура є частиною 

загальнолюдської культури, в ній відображені духовні і матеріальні цінності 

освіти і виховання, способи творчої діяльності, необхідні для успішної 

соціалізації дітей. Для організації системної та ефективної психолого-

педагогічної просвіти батьків необхідно, перш за все, вивчити їх освітні 

потреби і на цій основі вибудувати оптимальну диференційовану систему 

взаємодії педагогічного колективу і батьків. Система взаємодії освітніх установ 

з батьками повинна будуватися на таких принципах, як: відкритість, 

інформованість, співвідношення діяльності педагогів з очікуваннями і запитами 

батьків, стимулювання батьків до співпраці [3]. Взаємодія педагогів з батьками 

є не тільки умовою розвитку дитини, батьки в даному випадку виступають і 

об'єктом педагогічного впливу. В контексті сказаного необхідно відзначити 

найбільш важливі функції, які освітній заклад реалізує по відношенню до 

батьків: педагогічну просвіту; зближення батьків і дітей через участь у спільних 

заходах. Сформувати у батьків необхідну педагогічну базу – одне з важливих 

завдань педагогів в освітніх установах. Просвіта батьків відбувається протягом 

усього життя людини. Будучи процесом складним і тривалим, вона має кілька 

складових: – латентну, приховану – коли дитина вбирає ті відносини, прийоми, 

способи, якими її виховують, а потім, стаючи дорослою, людина відтворює ті 

самі способи і прийоми, які закарбувалися в її пам'яті; – традиційну, прийняту в 

даній культурі, тобто пов'язану з передачею знань, необхідних для 

життєзабезпечення дитини, здійснювану, як правило, прямим навчанням або 

навчанням традиційними способами (для міської культури – часто через книги і 

засоби масової комунікації); ситуативну, пов'язану з передачею батькам 

необхідних знань, що здійснюється часто за допомогою порад і консультацій, в 

тому числі зі знайомими, рідних ними, лікарями, вихователями, психологами та 

педагогами; – рефлексивну, яка забезпечує аналіз багатовимірних процесів 

життєвої реальності, наслідків зроблених батьками дій і в якій дитина 
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розглядається як самостійний суб'єкт відносин. Питання змісту просвіти батьків 

не можуть розглядатися у відриві від соціального та освітнього контексту їх 

життя і життя дитини. При відборі змісту психолого-педагогічної просвіти 

батьків необхідно враховувати, з одного боку, такі характеристики сім'ї, як: тип 

сім'ї (повна, неповна, нуклеарна, розширена), вік батьків, їх освітній рівень і 

професійну приналежність, соціально-економічне становище сім'ї, чи батьки в 

повторному шлюбі, чи обоє батьків є рідними, родові і національні традиції 

сім'ї, ставлення до релігії, тип взаємин у сім'ї і тип (стиль) сімейного виховання. 

З іншого боку, не менш важливо при відборі змісту освіти батьків враховувати 

стать дитини, віковий етап розвитку дитини, її фізичний і психічний здоров'я, 

наявність і характер порушень у розвитку дитини, характер і причини 

девіантної поведінки. Таким чином, освітнє замовлення різних сімей матиме 

свою специфіку. З урахуванням цієї специфіки і повинна вибудовуватися 

система психолого-педагогічної освіти батьків. Програма психолого-

педагогічного супроводу взаємодії педагогів з родиною в соціальному 

становленні дітей і підлітків, може включати наступні теми: «Профілактика 

антисоціальної поведінки підлітків»; «Охорона прав неповнолітніх»; 

«Виховання дітей в проблемних сім'ях: конфліктні сім'ї; сім'ї з дітьми-

інвалідами; сім'ї, що мають дітей на опіку та піклування»; «Психолого-

педагогічна допомога батькам «важких» підлітків»; «Самопізнання і творче 

самовизначення підлітків»; «Організація сімейного дозвілля підлітків»; 

«Розвиток пізнавальних процесів у підлітків»; «Формування у підлітків 

здорового способу життя»; «Робота з батьками учнів, які мають ослаблене 

здоров'я»; «Формування в сім'ї культури спілкування підлітка»: «Підготовка 

підлітка до служби в Збройних силах»; «Дитина навчається вдома: можливості, 

проблеми, рішення»; «Школа майбутніх батьків».  

Висновки. Просвітницька діяльність психологічної служби передбачає 

розкриття можливостей психології та педагогіки для вдосконалення навчально-

виховного процесу. Важливими завданнями є поширення психологічних знань, 

популяризація наукової психологічної літератури, формування інтересу до 
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психологічних знань. Основними її формами є лекції, психолого-методичні 

семінари, виступи у внутрішній пресі, консультації, бесіди, методичні листи та 

рекомендації. 

Психолого-педагогічна просвіта грає роль об’єднавчого чинника між 

суспільством, особистістю, що навчається та її сім’єю. На основі аналізу 

публікацій з проблематики психологічної практики, нормативних документів і 

безпосереднього змісту діяльності фахівців показані «слабкі місця» даного 

напрямку роботи і ресурси для підвищення її ефективності. Головними 

принципами психолого-педагогічної просвіти є максимальне врахування 

індивідуальних особливостей та гуманістичний характер відносин педагога і 

батьків, батьків і дитини: всі учасники розглядаються як активні суб'єкти 

спільної діяльності, заснованої на реальній співпрацю, демократії і творчих 

засадах.  

В організації діяльності педагогічного колективу з психолого-педагогічної 

просвіти батьків виділено чотири етапи: етап попередньої роботи з педагогами, 

які проводять просвітницьку роботу; етап психолого-педагогічної діагностики, 

що визначає освітні потреби батьків; етап безпосереднього навчання 

(психолого-педагогічної освіти); етап аналізу результатів моніторингу 

психолого-педагогічного супроводу взаємодії педагогів з родиною.  

Психолого-педагогічна просвітницька діяльність серед батьків допомагає 

виробити нову для себе «педагогічну віру» в умовах постійних суспільних та 

освітніх викликів, допомагає набути вміння змінити свої погляди і прийоми.   

Таким чином, нами окреслено визначення психолого-педагогічної 

пропаганди як варіанти педагогічної роботи, його завдання, зміст, форми, 

засоби. Питання ж про його самостійність як напрямок в діяльності 

практичного психолога або складову частини психопрофілактичної роботи та 

пропаганди залишається відкритим. 
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РОЗДІЛ 12 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ 

 

Вступ. Збільшення кількості кризових та травмуючих подій 2014-2016 рр. 

суттєво актуалізували необхідність надання психіатричної та медико-

психологічної допомоги постраждалим та учасникам подій під час Революції 

Гідності, анексії Криму та початку бойових дій з російсько-терористичними 

угрупуваннями на Сході України з'явилася об'єктивною основою розвитку 

прикладного вчення про реактивні стани та шляхи їх нейтралізації або 

подолання. Результатом цього стало введення в різні класифікації психічних 

захворювань діагностичних і синдромальних оцінок, по суті, що не 

застосовувалися до середини XX століття.  

До їх числа можна віднести: посттравматичні стресові розлади; 

соціально-стресові розлади; бойове стомлення; різні синдроми учасників 

бойових дій у В'єтнамі, Афганістані, Іраку, в зоні проведення АТО на Сході 

України. А також предхворобні невротичні прояви, реакції на гострий стрес, 

розлади адаптації, стрес бойової обстановки і ряд інших. Мова йде лише про 

розстановку акцентів психопатологічних порушень у великих груп людей, у 

першу чергу породжених витратами сучасної цивілізації і соціальними або 

військовими конфліктами.  

Ці порушення описували в феноменологічному плані, проте їх спеціально 

не узагальнювали і не виділяли. Відбувалося це головним чином тому, що 

суспільство не було готове сприйняти соціальні причини, що погіршують 

психічне здоров'я, і усвідомити необхідність відповідних профілактичних і 

реабілітаційних заходів.  

Дослідженням посттравматичних стресових розладів займалась і 

займається ціла низка як зарубіжних, так і українських вчених та практикуючих 

психологів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розлади, що розвиваються в 
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результаті пережитої катастрофи (на відміну від «звичайних» психогенних 

станів), діагностували та описували й раніше. Описи психологічних змін і 

психопатологічних розладів в учасників бойових дій зустрічаються вже в 

працях найдавніших вчених - філософів та істориків: Геродота та Лукреція.  

Проте системні наукові дослідження почалися значно пізніше, при цьому 

описи психічних розладів, які виникали в учасників битв після їх закінчення, 

мали розрізнений і уривчастий характер. Комплексний науковий опис 

систематики хронічного військового неврозу було виконано в середині 19 

століття (1847 р.) A.Kardiner, який ввів в клінічну картину збудливість і 

дратівливість, нестримний тип реагування, фіксацію на обставинах травми, 

відхід від реальності і схильність до некерованих агресивних реакцій.  

Важливі наукові дослідження з'явилися під час Першої світової війни 

(1914-1918 рр.). E. Kraepelin (1916), характеризуючи травматичний невроз, 

вперше показав і обгрунтував, що після важких психічних травм можуть 

залишатися постійні, які посилюються з часом, розлади.  

Після Другої світової війни (1939-1945 рр.) були огрунтовані поняття та 

їх сутність:  

«патологічне горе» (Lindeman E., 1944),  

«синдром в'язнів концентраційних таборів» (Frankl V., 1959, Niederland 

WG 1964),  

«посттравматичний невроз виживання» або «посттравматична 

психологічна хвороба» (Leopold RL, Dillon H. 1963),  

«синдром виживання» після різного роду катастроф (Niederland WG, 

1968, Lifton RJ 1967),  

«синдром згвалтованих» (Burges AW, Holmstron LL, 1974, Hiberman E. 

1976),  

«постемоційний синдром» (Poiso Y., Mouzen MC 1976),  

«синдром емоційної нестійкості» (Wefrehs MH 1977) та ін. [2]. 

Зацікавленість цією проблемою виникла у вітчизняній психіатрії у зв'язку 

з військовими конфліктами, природними та техногенними катастрофами, які 
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відбулися та відбуваються у країні в останні три десятиліття. Особливо 

важкими наслідками характеризувалися: участь у військовому конфлікті на 

території Республіки Афганістан (1975 – 1985 рр.), аварія на Чорнобильській 

АЕС (1986 р.), розпад СРСР (1991 р.), Революція Гідності (2013-2014 рр.), 

анексія Криму (2014 р.), участь в антитерористичній операції на Сході України 

(2014 – до теперішнього часу).  

Війна у В'єтнамі послужила потужним стимулом для досліджень 

американських психіатрів і психологів. До кінця 70-х років вони накопичили 

значний матеріал про психопатологічні і особистісні розлади у учасників війни. 

Схожа симптоматика виявлялася і в осіб, постраждалих в інших ситуаціях, 

близьких за важкістю до психогенного впливу. У зв'язку з тим, що цей 

симптомокомплекс не відповідав жодної із загальноприйнятих нозологічних 

форм, в 1980 р. M. Horowitz запропонував виділити його як самостійний 

синдром, назвавши його «посттравматичним стресовим розладом» 

(Posttraumatic stress disorder, PTSD). Надалі група авторів на чолі з M. Horowitz 

розробила діагностичні критерії ПТСР, прийняті спочатку для американських 

класифікацій психічних захворювань (DSM-III і DSM-III-R), а пізніше 

(практично без змін) – для МКБ - 10 [2]. 

У різний час психічні розлади бойової обстановки позначали термінами 

«травматичний невроз», «військовий психоневроз», «бойова втома», тощо. 

Розвиток вчення про клініку і патогенезі психічних розладів воєнного часу 

нерозривно пов'язаний з іменами В.М. Бехтерева, П.Б. Ганнушкіна, А.В. 

Гервер, В.А. Гіляровського, Ф.І. Іванова,  Є.В. Осипова, С.А. Суханова, Г.І. 

Сухаревої, Е.А. Шевальова, Г.Є. Шумкова та цілого ряду інших видатних 

психіатрів.  

Синдром, дуже схожий з сучасним ПТСР, був описаний Da Costa у 

солдатів під час громадянської війни в Америці (1871 р.) і названий «синдром 

солдатського серця» з провідними вегетативними проявами. Надалі психолого-

психіатричні наслідки екстремальних ситуацій оцінювалися переважно з чисто 

синдроміальних позицій стосовно будь-якої однієї, провідної, психотравми: 
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були описані «синдром виживання» в катастрофах, «синдром згвалтованих», 

«синдром концтаборів», «постемоціональний синдром», тощо.  Особлива увага 

приділялася дослідженню впливу стресів воєнного часу на подальший 

психічний стан комбатантів (тобто учасників бойових дій), що найбільш 

глибоко було розроблено на матеріалах В'єтнамської війни. С. F. Figley (1978) 

описує «поств’єтнамський» синдром», для якого характерні повторювані 

нав'язливі спогади, які часто набувають форми яскравих образних уявлень 

(flashbacks) і супроводжуються пригніченням, страхом, сомато-вегетативними 

розладами. В'єтнамським комбатантам виявилися властиві стани відчуження і 

байдужості на тлі втрат звичайних інтересів, підвищена збудливість і 

дратівливість, повторювані сновидіння «бойового» характеру, відчуття власної 

провини [2].   

Основні розробки концепції ПТСР проводилися  в США (Вreslau N., 

Davis GC, Solomon Z. ін), у вітчизняній психіатрії та психології проблеми ПТСР 

почали системно та комплексно вивчатися лише останні роки, що пов'язано як з 

об'єктивними умовами в нашій країні (екологічні та промислові катастрофи, 

локальні війни, зростання соціальної напруженості, тощо), так і з 

інтегративними тенденціями, властивими сучасній психіатрії.  

Показники поширеності ПТСР в контингентах осіб, що пережили 

екстремальні ситуації, в літературі коливаються від 10% у свідків події до 95% 

серед важко постраждалих (у тому числі з соматичними ушкодженнями). 

Відповідні цифри, природно, залежать від багатьох обставин, зокрема від 

конкретної характеристики стресогенної події, групи обстежених (свідки, 

учасники, постраждалі, ліквідатори та ін.), діагностичної позиції дослідника та 

методу дослідження (наприклад, клінічна діагностика та обстеження за 

допомогою спеціальних шкал можуть дати різні результати). Проте 

представляють цікавість узагальнені матеріали, представлені у вітчизняній і 

зарубіжній літературі останнього часу.  

У розвитку ПТСР мають особливе значення негативні події, що 

відрізняються загрозою для життя, непередбачуваністю і неконтрольованістю 
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(Yager J., 1989). У загальному вигляді вони визначаються як «травматичні події, 

що виходять за рамки звичайного людського досвіду» (Kinzie J. D., 1989). Т. М. 

Moles (1977) являє наступну класифікацію найбільш частих причин виникнення 

ПТСР при масових лихах:  

 природні – кліматичні (урагани, смерчі, повені),  

 сейсмічні (землетруси, виверження вулканів, цунамі);  

 викликані людиною-нещасні випадки на транспорті і в промисловості, 

вибухи і пожежі, біологічні, хімічні та ядерні катастрофи;  

 «навмисні» лиха (терористичні акти, заколоти, соціальні хвилювання, 

війни).  

Водночас поширеність посттравматичного стресового розладу 

варіювалася в дуже великому діапазоні: від 1 до 12,3%. Кеsslеr (1995) показав, 

що ймовірність стресового розладу після травмуючої події розрізняється у 

чоловіків і жінок залежно від типу події (табл.1.1). 

Таблиця 1.1  

Поширеність окремих травмуючих ситуацій протягом життя і ймовірність їх 

зв'язку з посттравматичним стресовим розладом 

Випадок/подія Чоловіки Жінки 

частота 

ситуацій,% 

частота 

розладів,% 

частота 

ситуацій,% 

частота 

розладів,% 

Згвалтування 0,7 65,0 9,2 49,5 

Фізичний напад 11,1 1,8 6,9 21,3 

Природня катастрофа 

/пожежа 

18,9 3,7 15,2 5,4 

Бойові дії 6 0,4 4 8,8 

Будь-яка травма 60,7 8,1 51,2 20,4 

 

У цьому ж дослідженні було показано, що посттравматичний стресовий 

розлад є станом з високим коморбідним фоном. У таких хворих ймовірність 
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наявності іншого психічного захворювання (депресії, тривожних розладів або 

соматизаційних розладів) в 2-4 рази вище в порівнянні з постраждалими без 

посттравматичного стресового розладу [1].  

За даними JRT Davidson (1995), поширеність (показник lifetime 

prevalence) ПТСР коливається від 3,6 до 75% (у пережили екстремальні події). 

Відповідні епідеміологічні дослідження, проведені в США серед ветеранів 

в'єтнамської війни, дозволили встановити ПТСР у 30% осіб; парціальні і 

субклінічні прояви синдрому були додатково виявлені у 22% учасників війни. 

Той же автор згадує дані, згідно з якими у осіб, які пережили нацистські 

концентраційні табори, стану, які зараз розглядаються як ПТСР, спостерігалися 

в 85-100% випадків [2].  

Як зазначає Вікіпедія,  «посттравматичний стресовий розлад (ПТСР, 

«в’єтнамський синдром», «афганський синдром», тощо) — важкий психічний 

стан, який виникає в результаті однієї або повторюваних психотравмуючих 

ситуацій, як, наприклад, участь у бойових діях, важка фізична травма, 

сексуальне насилля, або загроза смерті. При ПТСР група характерних 

симптомів, таких як психопатологичгі переживання, уникання або витіснення 

пам’яти про травмуючі події та високий рівень тривожності зберігається на 

протязі більше місяця після психологічної травми [1].  

Проте, у більшості людей після психотравмуючих подій ПТСР не 

розвивається. 

Травмуючий вплив може бути викликаний бойовими діями,  природніми 

катастрофами, терористичними актами (наприклад, взяття у заручники, 

насилля, тортури) а також довгими и важкими хворобами або смертю близьких 

людей. В більшості випадків, якщо психологічна травма є важкою, вона 

викликає переживання інтенсивного страху, безпорадності та крайнього жаху. 

Також травмуючими є побутове насилля, служба в «силових структурах», 

де людина стає свідком важких злочинів: ПТСР є досить розповсюдженим 

серед поліцейських, військових (контрактників та строковиків), повій, а також 

дітей та жінок, що підпадали під насильницькі дії вдома. 
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Протікання ПТСР проявляється через повторюваність та нав’язливе 

виникнення у свідомості психотравмуючої події. При цьому стрес, який 

відчуває пацієнт, часто є досить інтенсивним переживанням та іноді навіть 

викликає думки про суїцид з метою позбутися нападу. Також характерні 

жахливі сни, що повторюються, та спонтанні спогади. При цьому пацієнт 

посилено уникає думок, почуттів або розмов, які пов’язані з травмою, а також 

дій, місць і людей, які ініциюють ці спогади. Характерна психогенна амнезія, 

коли пацієнт не спроможний відтворити у пам’яті психотравмуючу подію в 

деталях. Має місце також постійна пильність та стан постійного очікування 

загрози. Стан часто ускладнюється соматичними розладами і захворюваннями – 

в основному з боку нервової, сердцево-ссудинної, травної та ендокринної 

систем [1]. 

Тригером є подія, яка виникає у людини з ПТСР, напад. Частіше за все 

тригер є частиною травмуючого переживання — плач дитини, шум машини, 

знаходження на висоті, зображення, текст, телепередача, тощо. Люди з ПТСР 

зазвичай всіма силами уникають зустрічей з тригером, прагнучи уникнути 

нового нападу. 

Політичне протистояння, яке відбувається в Україні, і трагічна загибель 

великої кількості людей породили гострі стресові ситуації, небезпечні 

для життя. Це стресові ситуації, що виходять за рамки звичного людського 

досвіду. До них належать стихійні лиха, катастрофи (як природні, так і 

техногенні), війни. Для цієї групи розладів характерно, що 

в життєвонебезпечній ситуації перебуває велика група людей, об’єднана 

спільним горем. 

Результати численних досліджень свідчать, що психологічний стан, який 

розвивається внаслідок впливу травматичної події, не належить до жодної 

з відомих у клінічній практиці класифікацій. 

Комплекс симптомів, що спостерігалися у тих, хто пережив травматичний 

стрес, одержав назву «посттравматичний стресовий розлад» — ПТСР 

(Posttraumatic Stress Disorder).  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80_%28%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Критерії діагностики цього розладу були включені до Американського 

національного діагностичного психіатричного стандарту (Diagnostical and 

Statistical Mannual of Mental Disorders) і зберігаються там донині. З 1994 р. ці 

критерії включені й у європейський діагностичний стандарт МКХ-10 

(International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death —

 ICD-10). 

Поширеність цих розладів прямо залежить від частоти стресових 

ситуацій. У 50–80% осіб, які перенесли тяжкий стрес, розвиваються клінічно 

оформлені розлади і порушення адаптації. У мирний час випадки ПТСР 

відзначають у 0,5% випадків у жінок і в 1,2% — у чоловіків. Найбільш вразлива 

група — це діти, підлітки та люди літнього віку. Крім специфічних біологічних 

і психологічних особливостей, у цієї групи осіб не сформовані (у дітей) або 

ригідні (у людей літнього віку) компенсаторні механізми [1]. 

У разі легкого випадку ПТСР добре діє психотерапія. Примирити людину 

з її минулим — сенс більшості методів психотерапії при ПТСР. Для успішного 

лікування психотерапевт повинен вміло реагувати на «сильні афекти», які 

настільки часто виявляють хворі: емоційну лабільність, вибуховість, 

вразливість. 

Психотерапія допомагає хворому справитися з почуттям провини, знайти 

втрачене почуття контролю над оточуючим, впоратися зі станом безпорадності 

й безсилля. 

Дуже важливі групи підтримки, в яких пацієнтові допоможуть глибше 

розібратися у значенні травматичної події. 

На певних етапах розвитку ПТСР доцільне застосування фармакотерапії. 

Показаннями для призначення медикаментозного лікування є: 

 психомоторне збудження; 

 панічні атаки, напади страху; 

 депресія, аутоагресивна поведінка; 

 агресивна і деструктивна поведінка; 

 соматовегетативні порушення; 
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 стійкі порушення сну. 

Дуже важливе лікування симптоматичного алкоголізму або наркоманії, 

які нерідкісні у цих хворих. У тяжких випадках необхідно призначати 

медикаментозне лікування. 

Слід зазначити, що найголовніше, коли починається робота 

з постраждалими, це захистити себе. На початку роботи психологи підписують 

декілька основних документів, і один з них — заходи щодо власної безпеки. 

Пам’ятати про себе необхідно у будь-якому разі, адже доведеться працювати 

із дуже складними пацієнтами. 

Одним із найперших і найважливіших заходів власної безпеки є 

самоконтроль і саморегуляція. Справа в тому, що при роботі із постраждалими 

в зоні АТО чи внутрішньо переміщеними особами можна вигоріти за 5–6 год. 

Після цього відновлення буде дуже тривалим і, можливо, психологам і 

волонтерам знадобиться допомога лікарів-психіатрів. Адже при роботі 

з постраждалими на себе беруться емоції, і цих емоцій дуже багато. 

Тому після робочого дня необхідно обов’язково поділитися зі своїми 

колегами тим, що бачили, відчували, чули, які запахи були присутні, не нести ці 

емоції додому, в родину. Колега має поділитися з іншим, а той — ще з іншим. І 

так поступово емоція згасатиме і втрачатиме негативну силу. 

Якщо не ділитися своїми емоціями, то вигоряння відбувається дуже 

швидко. Люди, які вигоряють, втрачають критичну самооцінку і не розуміють, 

що потребують допомоги. Вони намагаються допомагати далі й далі, врешті-

решт втрачається сон, апетит, може розвинутися апатико-абулічний синдром, 

депресивний розлад [3]. 

Коли людина, яка надає психологічну допомогу, йде працювати 

з пацієнтом, вона має знаходитися у центрованому стані, тобто стані гармонії та 

душевного спокою, духовної рівноваги. Це не стан ейфорії і не стан апатії. 

Якщо людині погано, вона не може допомогти іншій людині психологічно. 

Саме в стані рівноваги буде чітко працювати ментальний, емоційний план, 
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і тіло буде також правильно реагувати на ту чи іншу ситуацію. Необхідно 

обов’язково відчувати своє тіло, яке може дати дуже багато навиків і знань. 

Для того щоб правильно працювати, необхідно, щоб обидві півкулі 

головного мозку добре кровопостачалися, і для цього можна використовувати 

дихальні практики, зокрема квадратне дихання (коли вдих – пауза – видих – 

пауза триває по 3 або 4 рахунки). Цю терапію необхідно проводити щовечора. 

Людина, колектив або навіть усе суспільство проходять через певні фази, 

після того, як психотравмуюча подія відбулася.  

Перша – це паніка.  

Друга фаза, в яку особливо включаються люди, що надають допомогу, — 

це так звана героїчна фаза, в яку люди дуже сильно об’єднуються, починають 

допомагати один одному, при цьому проявляються найкращі риси, які є 

в людини. Мінімальна увага приділяється собі і відбувається її максимальна 

концентрація на тих людях, які потребують допомоги. Під час стихійного лиха 

ця фаза триває близько 2 год, під час бойових дій вона може тривати впродовж 

днів та місяців. Тому особам, які надають допомогу, важливо чітко розрізняти, 

в якій фазі знаходяться вони, і в якій – суспільство, в якому вони працюють. 

Після героїчної фази настає так звана фаза медового місяця. В цю фазу 

суспільство дуже сильно об’єднується, починають працювати волонтерські 

організації, і складається враження, що все йде добре. 

Далі настає третя – фаза розчарування, характерна тим, що люди 

починають проявляти найбільш негативні риси поведінки, і до цього також 

необхідно бути готовим, адже це прояв стану хвороби. Люди в цьому стані 

не критичні, відбувається втрата усіх ілюзій. Американські фахівці називають 

цю фазу «покажи мені свої гроші». 

І четверта фаза – стадія реконструкції, коли відбувається розбудова 

нового фундаменту в суспільстві. Ця фаза може тривати роками [4].  

Якщо стрес повторюється, так як це відбувається в Україні, – спочатку 

Майдан, потім АТО – стадії реакції на стрес повторюються і можуть 

накладатися одна на одну, вони будуть подовжуватись, особливо фази 
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розчарування та реконструкції. Тому спеціалістам, які надають психологічну 

допомогу постраждалим, важливо відстежити, в якій стадії вони самі 

перебувають. Слід зазначити, що спеціалісти проходять усі фази значно 

швидше. 

Також важливо враховувати етапи реакції персоналу екстреного 

реагування на будь-які зміни ситуації: тривога; мобілізація; активні дії; 

демобілізація. 

У стадії активних дій має місце страх: «я роблю щось не так», «я роблю 

дуже мало». Саме після цього люди вигоряють дуже швидко, тому дуже 

важливо робити тільки те, що знаєте, і розмежувати час роботи і час 

відпочинку. Дуже важливо – правильно відпочивати: від реагування 

професіоналів залежить реагування людей навкруги, адже спеціалісти – 

приклад для наслідування. 

ПТСР виникає як відставлена і/або затяжна реакція на стресову подію чи 

ситуацію виключно загрозливого чи катастрофічного характеру, що здатна 

викликати дистрес (грец. Di — двічі, подвійний; англ. Stress – тиск, 

напруження) — вид стресу, який характеризується найвищим ступенем 

вираженості, що негативно впливає на організм значною мірою, дезорганізує 

діяльність і поведінку людини. Також розглядається як стан емоційного 

напруження, який виникає при конфліктних, кризових життєвих ситуаціях і 

перевищує за своєю інтенсивністю чи тривалістю індивідуальні психофізичні й 

особистісні адаптивні можливості. Зазвичай дистрес є відносно короткочасним 

психічним станом, однак під впливом потужних стрес-факторів (смерть 

близької людини, тяжка травма, хвороба тощо) він може тривати впродовж 

місяців майже у будь-якої людини (катастрофи, війни, тортури, тероризм тощо) 

[3]. 

Протягом життя ПТСР переживає 1% населення, а у 15% можуть 

виникнути окремі симптоми. До факторів, які призводять до ризику розвитку 

ПТСР, належать: характерологічні особливості особистості; залежна поведінка; 
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наявність попередньої психотравми в анамнезі; підлітковий вік; літній вік; 

наявність соматичного захворювання [4]. 

ПТСР характеризується трьома категоріями симптомів: 

а) нав’язливі переживання травматичної події, які епізодично 

повторюються; 

б) уникання будь-яких нагадувань про події із занімінням загальної 

емоційної чутливості. Діти починають закривати голову руками і ховатися. 

Характерна втрата інтересу до життя, психологічна амнезія на звичайні речі. 

Суспільство починає відкидати таких людей, не розуміючи, що це є хвороба. 

Таку людину необхідно, як дитину, водити за руку, брати на себе 

відповідальність за неї і весь час про це їй говорити. Для людей, які пережили 

травмуючу подію, характерне дуже сильне відчуження, адже вони розуміють, 

що майбутнього немає, і їм необхідно вибудувати його, дати мінімальний план 

дій на найближчий період — годину, день, декілька днів — залежно від стану 

постраждалого. Якщо людина перебуває у стані відчуження, навіть якщо вона 

дещо агресивна, не слід залишати її наодинці; 

в) підвищена збудливість, яка виявляється в комплексі гіпертрофованих 

психофізіологічних реакцій. 

Тривалість прояву цих симптомів має становити не менше 1 місяця 

з моменту травматичної події, для того щоб підтвердити діагноз. 

Діагностичні критерії: 

значима травмуюча подія в анамнезі; 

початок розладів після латентного періоду (від декількох тижнів 

до 6 місяців після психотравмуючої ситуації, але іноді й пізніше); 

спалахи спогадів («flashbacks»), що відтворюють психотравмуючі події. 

Вони можуть з’явитися через десятиліття; 

актуалізація психотравми в уявленнях, снах, кошмарних сновидіннях; 

соціальне уникнення, дистанціювання і відчуження від друзів, 

включаючи близьких родичів; 
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зміна поведінки, експлозивні спалахи, схильність до агресії. Можливі 

антисоціальна поведінка чи протиправні дії; 

зловживання алкоголем і наркотиками, особливо для усунення гостроти 

хворобливих переживань, спогадів або почуттів; 

депресія, суїцидальні думки або спроби; 

гострі напади страху, паніки; 

вегетативні порушення і неспецифічні соматичні скарги (наприклад 

головний біль) [4]. 

У значної частини осіб ПТСР хронізується і часто поєднується 

з афективними розладами та наркологічними захворюваннями. 

ПТСР — це розлад, який може розвинутися лише після того, як людина 

відчує небезпеку для власного життя. При роботі з собою, після проведення 

аналізу почуттів, відчуттів та думок, необхідно спостерігати за своїм диханням, 

оскільки під час стресу люди дихають або дуже поверхнево, або занадто 

глибоко, гіпервентилюються. За наявності у людини ПТСР ця структура 

руйнується. У членів занадто соціалізованого суспільства вона також 

зруйнована, і розум стає першою, основною модальністю. Ми спочатку 

думаємо, а вже потім діємо, а іноді необхідно навпаки — спочатку зробити, 

а вже потім думати, тому що наше тіло іноді говорить більш правильні речі. 

Тому після роботи необхідно правильно відпочивати. Дуже добре в цьому 

допомагає плавання, яке сприяє правильному диханню і приводить тіло у стан 

гармонії. 

Слід зазначити, що людей із ПТСР час не лікує. Можуть потроху 

стиратися реакції, за винятком рестимуляції. ПТСР може поступово затухати, 

але «вистрілити» він може і через 10–15 років. Тому в разі підозри на ПТСР 

необхідно звертатися до спеціалістів-психіатрів. 

Отже, перебування протягом 4-6 місяців в бойовій обстановці міцно 

закріплюються емоційно-поведінкові стереотипи, що мають першорядне 

значення для виживання та виконання відставлених завдань: сприйняття 

ворожості зовнішнього середовища, тривожна настороженість, звуження 
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емоційного діапазону, автоматизація навичок, готовність до імпульсивної 

реагування на загрозливі стимули. Ці пристосувальні трансформації 

визначають типові риси нажитих змін особистості, якими є загострене почуття 

справедливості, хронічне відчуття загрози, тривожність, вразливість, афективна 

нестабільність, недовірливість, імпульсивність, відчуття провини і 

спустошеності, напруженість міжособистісних відносин, звичка оцінювати 

навколишній з точки зору потенційної небезпеки, підвищена вразливість до 

стимулів, що асоціюється з війною , схильність до агресивної і саморуйнівної 

поведінки, до зловживання психоактивними речовинами.  

Висновки. Витрати сучасної цивілізації, техногенні катастрофи, мікро і 

макросоціальні конфлікти призвели до того, що великі контингенти людей 

виявляють прояви посттравматичних стресових розладів.  

Участь нашої країни в міжнародних і міжнаціональних військових 

конфліктах робить актуальною проблему вивчення психофізіологічних реакцій, 

обумовлених стрес-факторами бойової обстановки. Перебуваючи в бойовій 

обстановці особистість піддається потужним поліфакторним стресовим 

впливам. Більш ніж у половини постраждалих під час масових лих виявляються 

згодом ознаки ПТСР.  

Ці люди потребують психіатричної та психологічної допомоги вже на 

перших етапах її надання. Дуже часто така необхідність зберігається кілька 

місяців (можливо, навіть 1-2 роки), а 3-5% постраждалих необхідна більш 

тривала допомога. Нерідко розвиваються стійкі зміни особистості після 

переживання катастрофи.  
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РОЗДІЛ 13 

ШЛЯХИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО  

ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Вступ. Реформа охорони здоров’я в Україні також висуває зовсім нові 

вимоги до рівня професійної підготовки фізичного реабілітолога, соціальної 

зрілості спеціаліста як готовність до життєвого, громадянського і морального 

самовизначення випускника, особистісно-професійного розвитку студента як 

суб’єкта освітньої і професійної діяльності в їхньому взаємозв’язку. 

Експлікується досить стійка потреба в безперервній самоосвіті, яка реалізується 

в професійній діяльності, в професійному спілкуванні, в професійній взаємодії 

тощо. Отже, освітній процес у вищій школі має бути побудований таким чином, 

щоб він актуалізував потужний мотиваційний потенціал майбутнього фізичного 

реабілітолога, реалізація якого могла б ініціювати професійну діяльність, 

спрямовану на особистісні та професійні самозміни, оскільки фізична 

реабілітація як форма пізнання вивчає захворювання і способи їхнього 

лікування, нерозуміння причин і умов протікання хвороби, механізмів впливу 

ліків або лікувальних засобів. Останнє багато в чому залежить також від 

світогляду фізичного реабілітолога. Це, разом з тим, свідчить про те, що вища 

освіта в умовах модернізації та інтеграції у світовий освітній простір 

спрямована на формування фундаментально та інтегративно мислячих 

фізичних реабілітологів, які володіють методологією цілісної оцінки рівня 

здоров’я пацієнта і широким арсеналом лікувально-профілактичних методів та 

засобів фізичної реабілітації. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Однією з найбільш поширених 

ідей модернізації вищої освіти є створення умов для професійної підготовки 

висококомпетентних спеціалістів, творче мислення яких здатне вийти за межі 

стереотипів, які приймають обґрунтовані відповідальні рішення в своїй 

професійній діяльності.  

Якщо йдеться про професійне становлення майбутнього фізичного 
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реабілітолога, передусім центральним має бути питання соціально-

психологічного забезпечення підготовки майбутнього фахівця. В якості базової 

підстави соціально-психологічного забезпечення є ідея управління ресурсами, 

розроблена в теорії менеджменту [3], в педагогіці [6] і психології [4], в теорії 

соціальної роботи [11]. У всіх публікаціях увага дослідників акцентується на 

шляхах і можливостях актуалізації особистісних ресурсів, виявленні 

потенціалів, можливостей тих чи інших форм і засобів здійснення педагогічного 

процесу, які сприятимуть ефективному функціонуванню майбутнього фахівця в 

суспільстві,реалізації ним успішної професійної діяльності тощо. 

І. Соціально-психологічного забезпечення професійного становлення 

особистості. 

Розуміння соціально-психологічного забезпечення спирається також на 

результати вивчення різних аспектів професійного становлення особистості [2; 

5, c. 76–80], які свідчать про наступне: 

- технологія соціально-психологічного забезпечення в практиці вищіх 

освітніх закладів застосовується, передусім, для створення позитивних умов, 

які великою мірою полегшують розв’язання найбільш актуальних завдань 

соціалізації людей різного віку: для школярів йдеться про соціальне 

становлення і професійне самовизначення, поступового входження в світ 

дорослих людей; для студентів найбільшою мірою актуальним є підготовка до 

професійної діяльності й отримання нового статусу дорослої, самостійної 

людини; для випускників вузу найважливішим є адаптація в професійному 

співтоваристві, опанування статусом молодшого спеціаліста і досвідом 

практичної професійної діяльності; 

- особистісні ресурси з віком людини, як правило, збільшується, якщо 

відбувається суб’єктне включення людини до різних видів професійної 

діяльності, створюються позитивні умови для трансформації процесу виховання 

в процес самовиховання, саморозвитку та самозбагачення власної особистості; 

- оскільки зміст і технологія процесу, який вивчається, зумовлені 

можливостями тієї виховної організації, на основі якої воно реалізується, їхня 
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ефективність багато в чому буде залежатиме від інституційної групи 

особистісних ресурсів та потенціалів; 

- існує велика кількість інституційних ресурсів, які необхідні для 

ефективності соціально-педагогічного забезпечення в освітньому закладі: 

йдеться про зміст освітнього процесу, кадровий склад організації, технології 

освітнього і виховного процесу, організаційну структуру закладу, ціннісно-

смислову атмосферу співтовариства, що формується на основі особливостей 

функціонування даного закладу, норм поведінки фахівців і моделей їхньої 

взаємодії, традиційних для закладу, матеріально-технічне забезпечення даного 

закладу тощо; 

- сукупність інституційних ресурсів, необхідних для розв’язання 

конкретних завдань соціально-психологічного забезпечення, стає унікальною 

формацією за рахунок побудови ієрархії ресурсів за ступенем їхньої значущості, 

за рахунок насичення кожного із певних видів ресурсів специфічним змістом; 

- ресурси оточуючого середовища великою мірою сприяють створенню 

«відкритого» простору особистісного, соціального і професійного становлення 

майбутнього фахівця, експлікують редукцію досвіду, набутого в сприятливих 

умовах вищого освітнього закладу, за його межі, в простір реальних життєвих 

ситуацій; 

- ресурси оточуючого середовища вміщують потенціали або засоби, 

виявлені на перетині двох площин: потреб майбутнього фахівця і об’єктивних 

умов, в яких функціонує той чи інший соціальний інститут. Максимально 

можливим є зближення цих двох показників, що свідчить про оптимальне 

використання ресурсів оточуючого середовища. 

Отже, аналіз проведених досліджень і практики соціально-психологічного 

забезпечення можна обґрунтувати з огляду на наступне: 

- врахування специфіки актуальних завдань соціалізації конкретної групи 

майбутніх фахівців, розв’язання яких стає метою соціально-психологічного 

забезпечення; 
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- врахування специфіки виховної організації, що є суб’єктом соціально- 

психологічного забезпечення; 

- врахування специфіки змісту, технологічних і організаційних меж 

взаємодії вищого освітнього закладу з оточуючим соціальним середовищем. 

В науковій психолого-педагогічній літературі зазначається [7, c. 15–18], що 

з метою формування професійної компетентності фізичного реабілітолога у 

фахівця слід сформувати професійні компетентності, які базуються на 

фундаментальних досягненнях, в тому числі, медичної науки, що, в свою чергу, 

передбачали б становлення особистості фізичного реабілітолога, сформованість 

його гармонійної особистості, що дозволятиме спеціалісту надавати 

високопрофесійну допомогу хворому. В зв’язку з цим у процесі здобуття вищої 

освіти, а також під час виконання професійної діяльності у фізичних 

реабілітологів слід сформувати психологічні механізми включення їх до 

ситуацій конструктивного відстоювання власної позиції, моделювання 

професійної діяльності з метою реалізації особистісних, суб’єктних та творчих 

можливостей й потенціалів. Очевидним є те, що важливим завданням є не 

тільки розвиток нових медичних технологій, можливість використовувати 

необхідні діагностичні і лікувально-реабілітаційні засоби, а також 

впровадження психотерапевтичних технологій у професійну освіту майбутніх 

фізичних реабілітологів, технологій, спрямованих на формування професійної 

компетентності як особистісної цінності. Останнє дозволятиме забезпечити 

індивідуальне самовизначення фізичних реабілітологів у світі культурних 

цінностей, ставлення до освіти як культуро-смислового процесу, рушійними 

силами яких є особистісні смисли, аксіологічні процеси, які великою мірою 

фасилітуватимуть досягнення мети стратегії лікування. 

ІІ. Процес професійної діяльності фахівця фізичного реабілітолога як 

аксіологічний процес. 

Вважаємо, що розгляд професійної діяльності фізичного реабілітолога в 

парадигмі раціогуманістичної психології [1, c. 26–31] дозволятиме окреслити 

процес професійної діяльності фахівця як аксіологічний процес, який, в свою 
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чергу, передбачає не лише здійснення фахової діяльності, а й знаходження в її 

результаті особистісних смислів, які сприяють збагаченню особистості фахівця, 

формуванню його гармонійної Я-концепції. Також із огляду на те, що професія 

фізичного реабілітолога передбачає тою чи іншою мірою інтенсивне і досить 

тривале спілкування та діалог з хворими, їхніми родичами, медичним 

персоналом, то безперечним є те, що від вміння будувати процес комунікації, 

встановлювати і розвивати взаємостосунки з людьми великою мірою залежить 

професійний успіх фізичного реабілітолога. Йдеться, передусім, про 

комунікативну компетентність, яка забезпечує вміння вести діалог, будувати 

спілкування на засадах взаєморозуміння, довіри у взаємостосунках. Останнє, на 

нашу думку, забезпечуватиме розв’язання професійних проблем, тому одним із 

завдань формування професійної компетентності у фізичних реабілітологів є 

процес моделювання міжособистісного діалогу «фізичний реабілітолог – 

пацієнт» для визначення правильності діагностики і адекватності в наданні 

медико-реабілітаційної допомоги. Такі форми довірливих взаємовідносин 

можуть будуватися лише за умов наявності позитивного психологічного 

клімату, коли фізичний реабілітолог орієнтується не тільки на 

«професіоналізм», але й на суто людські, особистісні якості, що фаси літує 

виникнення довіри і поваги до пацієнта, уважне і чуйне ставлення, викликає 

бажання хворого йти на комунікативний контакт із фізичним реабілітологом. 

Безперечним є також те, що пацієнт може викликати різні почуття, 

подобатися чи не подобатися, може бути приємним або неприємним для 

фізичного реабілітолога, але в будь-якому випадку психологічна підготовка 

останнього має допомогти володіти ситуацією, попередити конфлікт або 

виникнення неформальних взаємостосунків, коли замість діади формальних 

відносин «фізичний реабілітолог – пацієнт» виникають дружні стосунки, 

відчуття психологічної близькості, залежності і т.д. Важливим також є 

володіння фізичним реабілітологом власними емоціями, здатністю зберігати 

впевненість, контролювати свої реакції і поведінку в цілому. В професійній 

діяльності фізичного реабілітолога професійна компетентність передбачає 
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розвиток вміння не тільки психологічно правильно, адекватно професійній 

ситуації вибудовувати взаємостосунки з хворим, але й здатність в будь-яких 

ситуаціях залишатися в межах виконання власне професійної ролі. 

Фізичний реабілітолог має завжди пам’ятати, що пацієнт ніколи не буває 

статичною особистістю, він завжди знаходиться в процесі становлення. З 

урахуванням цього завдання фізичного реабілітолога заключається в тому, щоб 

показати хворим можливість зробити кожен момент свого буття максимально 

насиченим. З огляду на східну філософію [10] той, хто відмовляється прийняти 

виклик і створити гідне життя, наповнене сенсу та особистісних смислів, стає 

на шлях того, що екзистенціалісти називають «зрадою». Той, хто зрадив свою 

людську сутність, не здатен розв’язати екзистенційні питання свого існування. 

У цих пацієнтів не вистачає сил боротися з хворобою, і життя такої людини 

втрачає сенсу. В таких ситуаціях комунікабельність фахівців набуває неабиякого 

значення, особливо тоді, коли традиційні переконання і цінності втрачають 

свого сенсу. 

Фізичний реабілітолог деякою мірою повинен прийняти на себе 

відповідальність за вибір і напрямок пацієнтами своєї долі, має зрозуміти, що 

саме він відповідає за життя та майбутню долю своїх пацієнтів. Тому 

сформованість професійної компетентності фізичного реабілітолога означає те, 

що він здатен до виконання професійної діяльності на високому фаховому рівні, 

адже йдеться про особистісне та індивідуальне самовизначення фахівця, 

здатність працювати в групі, бажання до саморозвитку тощо. 

ІІІ. Формула ідеального образу фізичного реабілітолога. 

З метою побудови «ідеального образу фізичного реабілітолога» очима 

пацієнтів нами було проведено пілотне дослідження, в якому брали участь 152 

хворих з невротичними розладами комунального підприємства «Рівненська 

обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради, м. Рівного. Дослідження 

проводилось протягом 2016 року. Пацієнти мали обрати найбільш значущі, на 

їхній погляд, якості фізичного реабілітолога. Отримані нами результати 

наведено в табл. 1. Отже, ми бачимо, що перші рангові місця у хворих займають 
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такі якості особистості, як «професійність, професійна майстерність» (97,32%), 

«розум, високий рівень інтелекту» (95,11%), «терплячість» (90,02%), 

«толерантність» (90,0%), «доброта» (88,34%) тощо. 

Таблиця 1 

Найбільш значущі якості особистості фізичного реабілітолога, які 

входять до структури його «Ідеального образу Я» (в %, пілотне 

дослідження) 

№ п/п Якості особистості фізичного 
реабілітолога за ступенем значущості 

Кількість вибору 
респондентами,  

у % 

1. Професійність, професійна майстерність 97,32 

2. Розум, високий рівень інтелекту 95,11 

3. Терплячість 90,02 

4. Толерантність 90,0 

5. Доброта 88,34 

6. Конкурентоспроможність 76,15 

7. Емпатійність 74,01 

8. Вміння у будь-яких ситуаціях зберігати 
спокій 

 

70,38 

9. Уважність 70,19 

10. Почуття гумору 65,17 

11. Тактовність 64,10 

12. Захопленість від роботи з пацієнтами 51,94 

13. Емоційність 49,31 

14. Серйозність 48,15 

15. Почуття обов’язку 45,17 

16. Чуйність 40,02 

 

Проте, еталон фізичного реабілітолога дещо змінився. Наприклад, хворі 

істерією (n=44) надавали перевагу емоційному та емпатійному психотипу 

фізичного реабілітолога, наголошували на важливості таких особистісних 

характеристик фахівця, як чуйність, доброта, терплячість; хворі неврастенією 

(n=48) надавали перевагу «нейтральному» або діловому стилю спілкування та 

таким якостям особистості, як уважність, тактовність, серйозність, почуття 

обов’язку. 

Незаперечним є факт, що вміння брати участь в діалозі, встановлювати і 
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розвивати взаємостосунки з іншими людьми формується в процесі суб’єкт- 

суб’єктної взаємодії з оточуючими, з огляду на накопичення інтерактивного 

досвіду в різних соціальних ситуаціях, на виконання різних видів діяльності, в 

тому числі – і професійної тощо. 

Висновки. Зміни, які відбуваються у суспільстві, в тому числі – інтеграція 

в європейську систему вищої освіти, призводить до появи нових соціально 

значущих орієнтирів у системі вищої медичної освіти: на заміну 

хворобоцентричної моделі охорони здоров’я приходить така модель, яка в 

якості центральної функціональної одиниці суб’єкта – фахівця з реабілітації 

розглядає спеціаліста, який опанував так званою «пацієнто зорієнтованими», 

спрямованими на збереження здоров’я технологіями. 

Отже, основною метою професійної освіти, в тому числі – і вищої освіти з 

підготовки фізичного реабілітолога – є формування висококваліфікованого 

спеціаліста неабиякого рівня кваліфікації (на рівні професійної майстерності), 

конкурентоздатного на міжнародному ринку праці, компетентного, який вільно 

володіє навиками та вміннями, потрібними для ефективного здійснення своєї 

професійної діяльності і зорієнтованого в суміжних галузях діяльності, готового 

до постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності. 

Таким чином, в стратегіях модернізації європейської освіти заявлено про 

необхідність реалізації компетентнісного підходу в освіті. Адже 

компетентнісний підхід в підготовці спеціалістів передбачає не просту 

трансляцію знань, умінь і навичок від викладачу до студента, а формування у 

майбутніх випускників професійної компетентності. 

Тому в наступних наших публікаціях окреслимо детермінанти 

професійного становлення фізичних реабілітологів, серед яких основними є 

професійна компетентність, суб’єктність та рефлексивність тощо. 
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РОЗДІЛ 14 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У 

ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ 

 

Вступ. У ХХІ столітті  прослідковуємо посилення уваги до покращення 

якості освіти, що логічно породжує запитання  щодо результатів освіти. У 

світовій педагогіці сформульовано перелік певних компетентностей, що 

дозволяють людині реалізуватися у професійній діяльності.  Сьогодні 

компетентісний підхід є ключовим у процесі модернізації вищої освіти  

України, саме тому висвітлення його основних положень, в задекларованому 

дослідженні громадянської компетентності, є актуальною потребою часу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Ідею компетентністного 

підходу в педагогіці почали широко розробляти на початку 80-х років ХХ 

століття. Термін «компетентність» вперше почали використовували в США та в 

інших країнах Європи у зв’язку з проблемою індивідуалізації навчання. 

В Європі компетентнісний підхід почали досліджувати в Англії. В основу 

реформи англійської освіти було покладено компетентнісний підхід та прийнято 

нову національну програму освіти. Головна ідея компетентністного підходу 

полягала в тому, що не потрібно обмежуватися тільки сумою знань і умінь, 

здобутих у системі формального навчання, сюди необхідно включити і ті 

знання, які здобуваються поза цією системою: в сім'ї, серед товаришів, 

займаючись самоосвітою, в різних організаціях і ін.  

У наш час проблеми, пов’язані з компетентнісно орієнтованою освітою, 

вивчають відомі міжнародні організації: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Рада Європи, 

Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний 

департамент стандартів тощо. Зокрема у матеріалах ЮНЕСКО визначено 

перелік компетенцій, які є бажаним результатом освіти. У 1996 р. Рада Європи 

ввела поняття «ключові компетентності», які повинні сприяти збереженню 

демократичного суспільства, мультикультурного середовища, відповідати новим 
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вимогам ринку праці та економічним перетворенням [ 1].  

В Україні ідеї компетентісного підходу ґрунтовно розробляють  Н. Бібік, 

О. Овчарук, О. Пометун, В.Петрук, О.Березюк  та ін. Провідні спеціалісти і 

науковці МОН та АПН України найбільш глибоко узагальнили і розробили 

питання компетентнісного підходу в колективній монографії «Компетентнісний 

підхід у сучасній освіті: світовий досвід та сучасні перспективи», виданій у 

2004 році під загальною редакцією О.  Овчарук  за підтримки  Програми 

розвитку Організації Об’єднаних Націй [2].   

 В сучасній  педагогічній науці в Україні розрізняють терміни 

«компетентність» та «компетенція». Тлумачний словник сучасної української 

мови трактує поняття «компетентний» як: – позначення того, хто володіє 

компетенцією; – як власне володіння знаннями, що дозволяють судити про що-

небудь. Зміст поняття «компетентний» висвітлюється в таких аспектах: – той,  

який має достатні знання в якій-небудь галузі; – той, який з чим-небудь добре 

обізнаний і тямущий; – той, який ґрунтується на знанні; – той, який 

кваліфікований; – той,  який має певні повноваження; – той, який 

повноправний, повновладний .  

У свою чергу поняття «компетенція» (від лат. competencia – коло питань, з 

якими людина добре обізнана, володіє знаннями і досвідом)  тлумачний словник 

української мови трактує як, по-перше, коло питань, в яких хто-небудь добре 

поінформований; по-друге, як коло чиїх-небудь повноважень, прав. Отже в 

освіті  компетенцію визначають як інтегрований результат опанування змістом 

освіти, що виражається в готовності людини використовувати засвоєнні знання, 

уміння, навички, а також способи діяльності у конкретних життєвих ситуаціях 

для розв’язання практичних і теоретичних завдань[ 6]. 

Поняття «компетенції» можна розглядати як   вужче за поняття 

компетентність. У свою чергу компетентність більшість дослідників цієї сфери 

розглядають як оцінну категорію, що характеризує людину як суб’єкта 

професійної діяльності, її здатність успішно виконувати свої повноваження.  

Аналіз понять дозволяє виділити  декілька підходів, що їх 
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використовують вчені при визначенні сутності компетентності. Автори 

О. Пометун, О. Овчарук та ін. наголошують на знаннях й уміннях, що 

дозволяють продуктивно вирішувати поставлені завдання. При цьому до 

компетентності зараховують знання, уміння, досвід, теоретико-прикладну 

підготовленість до використання знань і ін. 

О. Овчарук вважає, що компетентність людини можна розглядати як 

спеціальним шляхом структурований  набір знань, умінь, навичок і ставлень, 

що дають їй змогу ефективно виконувати діяльність або певні функції, 

забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі 

професії або того чи іншого виду діяльності[ 15]. 

 О. Пометун стверджує, що компетентність – це складна інтегрована 

характеристика особистості, насамперед набір знань, умінь, навичок, ставлень, 

що дають змогу ефективно провадити діяльність або виконувати певні функції, 

забезпечуючи розв’язання проблем і досягати певних стандартів у професії чи 

якій би то не було діяльності [ 20]. 

В. Болотов, розглядає компетентність як особистісну властивість, 

пов’язуючи її з високим рівнем розуміння проблеми в певній  сфері [ 5]. 

Головною особливістю компетентності як педагогічного явища – вважає 

Н. Мойсеюк є те, що компетентність – це не специфічні предметні вміння та 

навички, абстрактні загальнопредметні  чи логічні операції, а конкретні життєві 

вміння та навички, необхідні людині будь-якої професії, будь-якого віку. 

Н. Мойсеюк зазначає, що терміном «компетентність» позначають володіння 

людиною відповідною компетенцією.   

 І. Зимня трактує компетентність як особистісну властивість, що 

ґрунтується на знаннях. А. Хуторський  розглядє компетентність  як володіння 

людиною відповідною компетенцією, що містить також її особистісне 

ставлення до неї та до предмета діяльності. Вчений вважає, що компетентність 

– це сукупність особистісних якостей людини (ціннісно-смислових орієнтацій, 

знань, умінь, навичок, здібностей), що обумовлені досвідом її діяльності у 

певній соціально та особистісно-значимій сфері. А. Хуторський виділяє сім 
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видів компетенцій: ціннісно-смислову, загальнокультурну, навчально-

пізнавальну, інформаційну, комунікативну, соціально-трудову та особистісну. 

Громадянську компетентність вчений зараховує до соціально-трудової ключової 

компетенції. Він зазначає, що йдеться про володіння знаннями і досвідом у 

сфері суспільно-громадської діяльності [ 25]. 

На важливу особливість компетентності вказують В. Болотов та 

В. Серіков. Вони вважають, що компетентність є результатом навчання, але вона 

не прямо випливає з нього, а є наслідком саморозвитку індивіда, узагальнення 

ним особистісного й діяльнісного досвіду[ 5]. 

Ще одна група дослідників  Н. Бібік,  Т. Маслова, та ін. [ 4]  визначають 

компетентність не тільки як здатність людини застосувати знання та уміння в 

конкретній ситуації, але і як готовність до діяльності.  

 Отже компетенція більше стосується кола повноважень людини й 

визначає сфери, у яких людина повинна бути компетентною, у той час як 

компетентність завжди пов’язана з певними якостями людини, а також 

передбачає мінімальний досвід застосування компетенцій. Компетентність 

можна трактувати як особистісну характеристику,  можливість людини 

реалізовувати задане коло повноважень. 

 Сьогодні науковцями  розроблено безліч класифікацій компетентностей і 

компетенцій. На симпозіумі «Ключові компетенції для Європи», проведеному 

Радою Європи в 1996 році в Берні, було виділено компетенції, якими повинні 

володіти всі випускники освітніх установ. Це політичні й соціальні компетенції 

(здатність брати на себе відповідальність, брати участь у спільному ухваленні 

рішення, регулювати конфлікти ненасильницьким шляхом); компетенції, 

пов’язані з життям у багатокультурному суспільстві (повага до інших, здатність 

взаємодіяти з людьми інших культур, мов, релігій); компетенції, що стосуються 

володіння усним і писемним спілкуванням кількома мовами; компетенції, 

пов’язані з життям в інформаційному суспільстві (володіння новими 

технологіями, критичне ставлення до інформації, поширеної в засобах масової 

інформації й рекламі); компетенції, що виявляють здатність учитися протягом 
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всього життя як основу безперервного навчання в контексті професійної 

підготовки [ 9]. 

Українські вчені склали такий перелік ключових компетентностей: 

компетентність у сфері економічної діяльності, правова компетентність, 

політична компетентність, компетентність у сфері комунікативної діяльності, 

організаційна компетентність, технологічна компетентність, екологічна 

компетентність, компетентність у сфері повсякденного життя [ 9]. Відповідно 

до цієї класифікації, громадянська компетентність охоплює правову (правова 

культура,  дотримання  законів, визнання рівності всіх людей, повага до 

свободи, відкритість) та політичну компетентності (активність і мобільність, 

громадянська активність, повага до рішення більшості, піклування про справи 

громадян) [ 9]. 

Як видно, в усіх варіантах класифікацій виділено компетентність  

у сфері суспільно-громадянської діяльності. Це пов’язано з вимогою часу – 

створення громадянського суспільства, яке не можливе без відповідальної й 

компетентної у громадянському аспекті особистості. Формування громадянської 

компетентності, як зазначають Ю. Підлісна, А. Сігова відбувається паралельно з 

демократизацією громадського життя й становленням інститутів 

громадянського суспільства, посиленням їхнього впливу на особистість та її 

професійні інтереси [ 22]. 

Застосування компетентністного підходу щодо громадянської освіти 

передбачає, що громадянська компетентність разом із громадянськими 

цінностями та досвідом громадянських дій повинно бути одним із 

найважливіших елементів та результатів професійної підготовки майбутніх 

фахівців механічної інженерії. 

Сучасна педагогічна наука звернула увагу на формування почуття 

національної гордості, пошуку спільної ідентичності, важливість формування 

громадянської позиції особистості у контексті завдань правового, морального 

та патріотичного виховання.  

У педагогіці розгляд проблем громадянськості  відбувається на засадах 
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української національної ідеї. Формування громадянських цінностей сучасного 

українського  суспільства вивчають П. Кононенко, В. Кремень, В. Ткаченко та 

ін.. Теоретико-методологічні засади формування громадянських цінностей в 

історико-педагогічному ракурсі досліджують Б. Ступарик, О. Сухомлинська  та 

ін. [24]. Формування громадянськості засобами народознавства є предметом 

уваги П. Ігнатенка, Н. Косарєвої, Л. Крицької, В. Поплужного, Б. Чижевського, 

М. Ярмаченка та ін. [6, с.142-148]. Роль національних пріоритетів у формуванні 

громадянських цінностей вивчають  О. Вишневський, А. Гаязов, І. Мартинюк, 

І. Огородник, В. Оржехівський, Р. Скульський, М. Стельмахович, 

В. Струманський, К. Чорна [6, с.149-156] та ін.. Окремі аспекти правового та 

громадянського виховання особистості в період державотворення досліджують 

І. Бех, І. Бородін, Й. Васькович, М. Фіцула та ін. [6, с.133]. 

Процес формування громадянських цінностей як особистісної якості 

вивчають Г. Балл, І. Бех, Ю. Завалевський,  діяльнісного – В. Семиченко та ін., 

аксіологічного – Б. Братусь, М. Горлач, ін. [ 6, с.135]. 

Характеризуючи результати громадянської освіти та  виховання науковці 

вважають, що доцільно використовувати системно-інтегровану якість 

особистості – громадянськість. Вони вказують на важливість у навчанні та 

вихованні молодого покоління національної самосвідомості, ціннісних 

орієнтацій, усвідомлення себе як суб’єкта державотворчого процесу. 

 Важливе значення мають роботи щодо визначення шляхів і засобів 

громадянського виховання (П. Ігнатенко, Г. Маслай, О. Пометун, 

В. Сухомлинський [ 24]  та ін.), формування громадянських якостей у молоді 

(В. Поплужний, О. Роговець, М. Рудь [ 1]  та ін.), громадянської свідомості та 

позиції (О. Кафарська, О. Красовська, В. Плахтєєва, А. Сігова громадянської 

культури та громадянських цінностей [12, 8, 19, 22]  та ін.). Формування 

громадянськості при вивченні суспільствознавчих дисциплін та історико-

краєзнавчої діяльності досліджують О. Кошолап[11], Ю. Олексін[16], 

О. Пометун[ 20], М. Сметанський  та ін.  О. Кошолап розглядає особливості 

громадянського виховання старшокласників у процесі історико-краєзнавчої 
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діяльності[ 11], Ю. Олексін – питання навчання вітчизняній історії як засобу 

формування рис громадянськості старшокласників. Питанням формування 

громадянської компетентності присвячені роботи В. Журової, З. Красноок, 

М Михайліченка [ 14], Т. Смагіної [ 23]  , О. Шестопалюк [ 26] та ін. 

Для розкриття поняття громадянської компетентності важливе значення 

має аналіз поняття громадянськості у політології, соціології та психології. Ці 

питання сьогодні досліджують політологи Л. Герасіна, В. Штанько, Н. Чорна, 

Т. Авксентьєва, В. Журавський, Л. Тихонова, М. Панов та ін. [ 5]. У вузькому 

юридичному значенні поняття «громадянин» тісно пов’язане з поняттям 

«громадянство» й означає приналежність людини до певної держави. У 

політологічному енциклопедичному словнику це поняття пояснюється таким 

чином: «Громадянин – це соціальний тип особистості, який характеризується 

низкою суспільно значимих якостей, зокрема, такими як правослухняність, 

вміння поєднувати власні та суспільні (державні) інтереси, почуття обов’язку 

щодо батьківщини (патріотизм)».  

У соціології проблеми формування громадянина вивчають І. Бекешкіна, 

В. Вугрич, М. Головатий, Є. Головаха, О. Ковалеров, В. Небоженко, П. Уайт, 

К. Шварцман, В. Ядов та ін. Етичні аспекти громадянської культури в Україні 

досліджують А. Гусейнов, О. Забужко, А. Кудін, М. Попович та ін. Соціологи 

зосереджують увагу   на тому, що характерною ознакою громадянина є його 

соціальний статус як повноправного члена суспільства, володіння сукупністю 

громадянських прав. Соціальна психологія визначає громадянськість як якість, 

що виражається у готовності та здатності особистості свідомо приймати на себе 

обов’язки і відповідально, добровільно  дотримуватись законів і вимог держави 

[25, с. 8].  

О. Киричук поділяє цінності, які притаманні  громадянину,   

на загальнолюдські та культурно-національні. До загальнолюдських належать 

честь, совість, людська гідність, соціальна справедливість, а до культурно-

національних – працелюбність, доброзичливість, волелюбність, суверенність, 

соборність, толерантність [6, с.124].  
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 У психологічному аспекті формування рис громадянськості особистості 

передбачає розвиток у неї специфічних громадянських потреб, мотивів, стійких 

інтересів, установок, спрямованості та емоційно-ціннісних орієнтацій і 

ставлень. У соціально-психологічному аспекті  громадянськість - це  позиція 

людини щодо своєї держави та народу. Ця позиція проявляється у 

громадянському самовизначенні особистості. Йдеться  про відчуття єдності із 

своєю державою та суспільством,  любов до Вітчизни, готовність долати 

життєві труднощі, відчуття соціальної і національної повноцінності [12, с. 18]. 

У загально-гуманітарному значенні громадянин – це людина, що володіє 

певними ціннісними орієнтаціями, активною моральною позицією, готова 

служити суспільству.  

В українському педагогічному словнику  громадянськість пояснюється як  

усвідомлення кожним громадянином  своїх прав і обов’язків щодо держави, 

суспільства, а також  почуття  відповідальності за них. Автори словника 

трактують громадянськість як інтегративну якість особистості, що дає 

можливість людині відчувати себе юридично, соціально, морально й політично 

дієздатною[13,с. 47]. 

 Н. Волкова, громадянськість визначає як,  «духовно-моральна цінність, 

світоглядна і психологічна характеристика особистості, що визначає її 

обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною»  

[6, с. 104]. Дослідниця зазначає, що громадянськість формується у процесі 

громадянського виховання поряд з такими особистісними феноменами, як 

патріотизм, національна самосвідомість, культура міжетнічних відносин, 

планетарна свідомість, , громадянська позиція, а також громадянський 

обов’язок та громадянська відповідальність.  

Учений І. Бех, даючи всебічну  характеристику громадянину як патріоту 

своєї держави, серед найважливіших громадянських якостей називає такі: 

громадянська свідомість, почуття громадянської гідності, почуття 

громадянської відповідальності та обов’язку, громадянська мужність, 

прихильність до держаних інтересів, готовність захищати Батьківщину, 
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правосвідомість, громадянська активність, повага до національних традицій, 

державний оптимізм [3, с. 4–5]. 

Дослідники П. Ігнатенко, Н. Косарєва, В. Поплужний і Л. Крицька, 

характеризуючи громадянськість, виділяють такі якості: патріотизм, орієнтація 

на гуманістичну ідеологію, політична, правова і моральна культура, гідність, 

соціальна справедливість і відповідальність, готовність до праці, до соціального 

і професійного самовизначення, культура міжнаціональних відносин [21, с.32]. 

На думку О. Кошолапа, як цілісне особистісне утворення громадянськість 

складається з громадянських якостей. Основою її, зазначає вчений, є 

громадянська самовідданість, почуття національної гідності, громадянського 

обов’язку й відповідальності, громадянська мужність, прихильність до 

загальнолюдських цінностей [11, с. 85]. 

Отже, можна стверджувати, що, характеризуючи сферу громадянського,  

науковці визначають громадянськість як складне  поняття, складовими якого є 

багато компонентів. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що в сучасній науці  є різні підходи 

до розкриття сутності  «громадянськості». Громадянськість можна розглядати і 

як особистісну, і як суспільну якість. Вчені-педагоги громадянськість трактують 

як комплекс якостей особистості, що визначають її соціальну спрямованість, 

готовність до досягнення соціально значущої та індивідуально необхідної мети 

з дотриманням при цьому усталених морально-правових норм. 

Висновки: 

1. Професійна підготовка студентів майбутніх фахівців механічної інженерії є 

неможливою сьогодні без урахування основних положень компетентнісного підходу 

та такої його складової як громадянська компетентність.  

1. На основі теоретичного аналізу проблеми формування громадянської 

компетентності  у творах українських науковців уточнено тлумачення понять 

«компетентність», «компетенція», «громадянськість», «громадянська 

компетентність». 
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РОЗДІЛ 15 

СТАВЛЕННЯ ІНВАЛІДИЗОВАНИХ ДО СЕБЕ В ПЛОЩИНІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

 

Мета повідомлення полягає у висвітленні результатів емпіричного 

дослідження проявів комплексу гандикапу в людей, які мають інвалідність. Під 

категорією «комплекс гандикапу» розуміється властивість, новоутворення 

психіки, що проявляється у зменшенні соціальної активності, обмеженні кола 

спілкування неповносправного, зміні самооцінки та самоставлення, яке набуває 

негативного характеру.  

Методи: використано авторський опитувальник для діагностики 

гандикапу, який дозволяє виявити ступінь прояву комплексу гандикапу в 

інвалідизованої особистості. Опитувальник охоплює 5 діагностичних шкал: 

комунікабельність, рівень самооцінки, рівень самоконтролю, емоційна 

нестійкість, вразливість. Показники кожної психодіагностичних шкали 

розподілили за трьома рівнями: високий, середній, низький. Оптантами 

дослідження були інвалідизовані представники таких професій: працівники 

промисловості, працівники сільського господарства, працівники сфери 

обслуговування, державні службовці, працівники системи освіти, працівники 

сфери охорони здоров’я, студенти, пенсіонери, приватні підприємці, колишні 

військовослужбовці, безробітні, домогосподарки. Опитуванням було охоплено 

517 осіб працездатних груп інвалідності різної нозології, які проживають у 5 

областях України. 

Результати: узагальнюючи результати дослідження, маємо підстави 

стверджувати, що в цілому комплекс гандикапу не виявлено лише у 26 відсотків 

досліджуваних, у 45 відсотків оптантів виявлено середній рівень сформованості 

комплексу гандикапу, а 29 відсотків інвалідизованих мають яскраво виражене 

таке психологічне новоутворення.  

Висновки: аналізуючи показники проявів комплексу гандикапу в 

залежності від професійної спрямованості респондентів було виявлено, що в 
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найбільшій мірі він притаманний пенсіонерам, безробітним, колишнім 

військовослужбовцям та домогосподаркам, тоді як решта респондентів 

зберігають впевненість в собі та достатню самоповагу. Саме ці категорії 

інвалідизованих найбільше уражені психологічними наслідками інвалідизації, 

які виявляються у комплексі гандикапу. Це пов’язано з їх відносно більшою 

соціальною ізольованістю, нездатністю знайти іншу сферу для самореалізації. 

Вступ. Чисельність інвалідизованих в Україні, на жаль, щороку зростає: 

за даними Державної служби статистики України (Держстат України, 2018) 

станом на 01 січня 2017 року їх було 2535,6 осіб, тоді, як у 2018 році стало вже 

2603,3 осіб. Це становить 6,22 % від усього населення. Причин такого 

зростання чимало: від суто економічних, соціальних до політичних (або 

навпаки!), але не це є питанням нашого дослідження. Інвалідність виступає 

своєрідним бар’єром між людьми, який розділяє суспільство на «своїх» та 

«чужих». Нас непокоїть той факт, що від психологічного стану інвалідизованих 

людей залежить психологічних мікроклімат практично у всіх соціальних групах 

суспільства, адже вони взаємодіють в усіх сферах буття й не помічати цієї 

взаємодії неможливо. 

Чи в комфортному психологічному середовищі перебувають 

неповносправні? Як відчувають себе люди з інвалідністю? Як вони 

рефлексують щодо себе та ставляться до інших людей? Відповіді на ці 

запитання дозволять реально оцінити внутрішній психологічний стан інваліда 

та, виходячи з цього, розробити та впровадити ефективну програму 

психологічної корекції негативних впливів інвалідизуючого фактору. 

Теоретичне обґрунтування проблеми. Широкий діапазон когнітивного, 

емоційного та поведінкового ставлення суспільства до інвалідизованих, 

інвалідизованих до інших та до самих себе охоплюється поняттям гандикапізм 

– суспільне явище, що актуалізується за рахунок негативних уявлень про 

інвалідизованих людей. Такі погляди містяться в суспільній свідомості, а також 

виявляються на несвідомому рівні як колективне підсвідоме (архаїчні 

стереотипи), які функціонують за рахунок архетипів. Щодо проявів 
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гандикапізму на особистісному рівні, то слід відзначити такі його основні види: 

гандикапність, комплекс гандикапу та гандифобність. 

Гандикапність представляється нами як індивідуально-психологічна 

властивість, яка виявляється в поведінці, емоційних станах та експресивних 

реакціях щодо людей з вадами фізичного або психічного розвитку. Тобто, з 

огляду на індивідуальний прояв соціальної установки гандикапізму, 

гандикапність – це риса характеру. 

Гандифобність – особистісна форма прояву гандикапізму – фобія, що 

проявляється у виникненні в здорової людини відчуття дискомфорту, тривоги та 

страху при взаємодії з неповносправним. 

З усього спектру проявів гандикапізму, у площині поставленого питання, 

нас цікавитиме симптомокомплекс гандикапу, який тлумачимо як психологічний 

стан, за якого поєднання фізичних, розумових, психологічних та соціальних 

якостей інвалідизованих ускладнює процес пристосування, не дозволяючи їм 

досягнути оптимального рівня розвитку і функціонування (Corsini R., 1996: 241-

242). Л.С. Виготський (Виготський, 1995: 73) називав цей феномен «повною 

недовершеністю або соціальною інвалідністю». Симптомокомплекс гандикапу – 

це індивідуальне, внутрішнє неприйняття себе інвалідизованим, деформований 

образ «Я» внаслідок негативних впливів соціальних установок. Комплекс 

гандикапу трактується нами як властивість, новоутворення психіки, що 

проявляється у зменшенні соціальної активності, обмеженні кола спілкування 

неповносправного, зміні самооцінки та самоставлення, яке набуває негативного 

характеру. 

За Д. Л. Ветліб (Corsini R., 1996: 241-242), слід відрізняти інвалідність 

(фізична або психічна вада) від комплексу гандикапу – соціальних і 

психологічних реакцій на цей стан. Інвалідність не обов’язково передбачає 

наявність симптомокомплексу гандикапу. Неповносправна людина може 

відчувати свою неповноцінність, несхожість з іншими, меншовартість, що 

призводить до руйнації її стосунків із суспільством, зменшення соціальної 

активності, самоізоляції. З іншого боку, інвалідизований може відчувати себе 
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повноцінним членом суспільства, бути соціально адаптованим, мати 

можливості для самореалізації. Тут інвалідність не є поштовхом, 

детермінантою, що зумовлює перебудову «Я-концепції» індивіда, та, зазвичай, 

не впливає на спосіб її життя й специфіку самоставлення. 

У найбільш загальному вигляді всі поведінкові прояви між вказаними 

вище групами людей (здорові – інвалідизовані) можна предстати у трьох 

модальних варіантах: толерантні – нейтральні – інтолерантні. Перші два 

варіанти не несуть у собі будь-якої соціальної небезпеки, тому їх можна 

вважати позитивними та такими, що знімають існуючі бар’єри між цими двома 

соціальними групами. А ось третя група – інтолерантні форми поведінки, 

власне й спонукає суспільство до пошуку шляхів їх подолання, оскільки вони 

провокують зростання напруженості, появу конфліктів, що можуть набувати 

національних масштабів. 

Джерелами формування інтолерантності до людей з особливими 

потребами, на нашу думку, є складне соціально-економічне становище, що 

панує сьогодні в державі та призводить до зростання жорстокості соціуму; 

низький рівень індивідуальної культури окремих індивідів, що зумовлює 

негативне ставлення до людей з обмеженими можливостями; негативні взірці та 

стереотипи, що склались у суспільній свідомості й провокують формування 

гандикапності. 

У нашому суспільстві поширеними є дискримінаційні наміри, коли на 

перший план ставляться саме відмінності між людьми, а не те спільне, що їх 

об’єднує, соціально-психологічний статус однієї групи штучно підвищується, а 

позитивні характеристики іншої нівелюються та не помічаються. Саме це 

слугує основою поширення та розвитку інтолерантних тенденцій, зокрема у 

ставленні до неповносправних людей, стосовно яких у суспільній свідомості 

панує багато негативних стереотипів. 

Методологія та методи. З метою вирішення поставленої задачі ми 

використали авторський опитувальник для діагностики гандикапу, який 

призначений для визначення ступеня прояву комплексу гандикапу в 
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особистості, яка має інвалідність (Ставицький, 2015). Методика складається зі 

100 тверджень які складають 5 вимірювальних шкал:  

- шкала «Комунікабельність» обрана нами оскільки ознаками, які 

свідчать про прояви комплексу гандикапу є нездатність особистості до 

встановлення контактів, замкнутість, невміння знайти спільну мову з 

оточуючими, відсутність бажання до інтеракцій. 

- шкала «Рівень самооцінки» використана нами оскільки неадекватно 

занижена самооцінка є одним з проявів комплексу гандикапу та включає в себе 

такі особливості, як нездатність побачити в собі позитивні риси, стійке 

акцентування уваги на власній ваді, очікування негативної оцінки оточуючих, 

неприйняття себе, негативне самоставлення. 

- шкала «Рівень самоконтролю» була обрана тому, що свідченням 

наявності комплексу гандикапу є недостатній самоконтроль, який виражається 

у невмінні особистості керувати своєю поведінкою, стримувати потяги, діяти 

раціонально. 

- шкала «Емоційна нестійкість» застосовувалась, оскільки високі 

показники за цією шкалою також вказують на наявність комплексу гандикапу: 

швидка зміна емоційних станів, недостатня саморегуляція емоційних ситуацій, 

нездатність стримувати емоції. 

- шкала «Вразливість» дозволяє діагностувати рівень сенситивності 

особистості, її чутливості до зовнішніх і внутрішніх впливів, здатність 

протистояти впливу негативних чинників та стресових ситуацій. 

Високі показники за шкалами характеризують особистість як таку, що 

схильна встановлювати велику кількість контактів, комфортно почуває себе при 

спілкуванні з незнайомими людьми, здатна знаходити спільну мову з 

оточуючими, прагне до нових знайомств. Людина має віру в себе, позитивне 

самоставлення. Проявляє до себе повагу, схильна позитивно оцінювати свої 

вчинки та дії, очікує позитивного ставлення від оточуючих, практично не 

виділяє в собі негативних рис. Вказує на здатність особистості контролювати 

свої потяги, дії та вчинки, наявність вольової регуляції поведінки, можливість 
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керувати власним життям, тримати все під контролем. Високий рівень 

емоційної нестійкості характеризує особистість як чутливу до емоціогенних 

ситуацій. Їй притаманна лабільність емоційного фону, що в значній мірі 

залежить від зовнішніх обставин, при цьому навіть незначний подразник здатен 

викликати бурхливу емоційну реакцію. Такій особистості притаманна 

підвищена образливість, замкненість, негативізм. Високі показники 

характеризують особистість як чутливу, сенситивну. Велике значення надається 

оцінкам оточуючих, зовнішні та внутрішні впливи сприймаються як значущі. 

Така особистість є нестійкою до стресорів, негативних впливів, проявляє низькі 

адаптивні здібності. 

Середні показники вказують на достатню комунікабельність, такій 

особистості подобається процес спілкування, вона здатна на відвертість та 

щирість. Комфортніше почуває себе при взаємодії зі знайомими людьми. 

Середній рівень самооцінки вказує на наявність в «Я-концепції» як позитивних, 

так і негативних характеристик, усвідомлення своїх недоліків. Така людина 

рідко страждає від комплексу неповноцінності, не акцентує увагу та власних 

вадах, рідко вагається в правильності та доцільності своїх дій. Середній рівень 

самоконтролю дозволяє критично оцінювати свої досягнення та промахи, 

правильно організувати власну діяльність, проявляти відповідальність та 

дисциплінованість. Середні показники вказують на легку збудливість, 

стурбованість, коливання настроїв, зміну інтенсивності емоцій. Такій 

особистості важко стримувати власні емоції, контролювати прояви психічних 

станів, підтримувати емоційну рівновагу. Середній рівень вразливості свідчить 

про незначну чутливість до зовнішніх впливів, здатність адекватно реагувати на 

зовнішні чинники, контролювати власні емоції. 

Низькі показники за шкалами свідчать про недостатній рівень розвитку 

комунікативних здібностей та небажання встановлювати нові контакти. Така 

людина прагне бути на самоті, дискомфортно почуває себе в ситуаціях 

комунікації, схильна до самоізоляції, не здатна проявляти відкритість при 

спілкуванні, очікує негативних наслідків від взаємодії з оточуючими. Людина 
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бачить у собі більше недоліків, ніж позитивних рис, не здатна оцінити свої 

переваги, проявляє негативне самоставлення, часто відчуває свою 

неповноцінність у порівнянні з іншими. Низький самоконтроль проявляється в 

недисциплінованості, безвідповідальності, нездатності до самоорганізації та 

самостійності. Така людина не хоче брати відповідальність за своє життя на 

себе, прагне перекласти її на інших, не здатна свідомо регулювати власні стани. 

Низькі показники свідчать про емоційну стабільність, здатність регулювати 

емоційні стани, стримувати власні емоції, адекватно реагувати на ситуацію. 

Така особистість характеризується стресостійкістю, здатністю емоційно 

відгороджуватись від негативних впливів. Низький рівень вразливості вказує на 

емоційну стійкість особистості до негативних оцінювань чи критики 

оточуючих, здатність зберігати цілісний і несуперечливий образ «Я» при впливі 

на самооцінку негативних факторів. 

Опитувальник розрахований на роботу з інвалідизованими для виявлення 

наявності чи відсутності у них гандикапу як комплексу характеристик, що 

зумовлюють неприйняття себе, відчуття власної неповноцінності через 

інвалідизуючу ваду. Опитувальник може використовуватись для діагностики 

неповносправних різних вікових груп, починаючи зі старшого шкільного віку, 

що мають різну нозологію інвалідності. 

Обрана вибірка дослідження відповідала всім вимогам 

репрезентативності: опитуванням було охоплено 517 осіб працездатних груп 

інвалідності різної нозології, які проживають у 5 областях України. 

Результати та дискусії. Статистичний аналіз результатів дослідження 

усієї вибірки дозволяє стверджувати, що комплекс гандикапу не виявлено лише 

у 26 відсотків досліджуваних, у 45 відсотків оптантів виявлено середній рівень 

сформованості комплексу гандикапу, а 29 відсотків інвалідизованих мають 

яскраво виражене таке психологічне новоутворення.  

Розглянемо більш детально рівні прояву комплексу гандикапізму за всіма 

діагностичними шкалами. 

Аналіз отриманих даних дозволив визначити відмінності у ставленні 
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інвалідизованого до себе в залежності від його професійної спрямованості 

(табл. 1). 

За шкалою «Комунікабельність» високий рівень в більшій мірі 

притаманний працівникам сфери обслуговування (47,7%), державним 

службовцям (43.3%), працівникам освіти (46,6%), охорони здоров’я (41.3%). 

Для цих оптантів розвинена комунікабельність є вимогою професій, оскільки їм 

доводиться тісно взаємодіяти з людьми, знаходити з ними спільну мову. Такі 

респонденти зазвичай вільно встановлюють контакти з незнайомими людьми, 

не комплексують з приводу своїй фізичної вади, не страждають від наявності 

комунікативних бар’єрів. 

Таблиця 1 

Високий рівень прояву комплексу гандикапу (%) 

Ш Показники 

 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36,6 38,6 47,7 43,3 46,6 41,3 35,3 46,3 30,2 27,6 25,4 32,3 

2 23,7 27,3 21,6 31,6 26,3 30,6 16,3 14,7 19,6 11,5 9,4 10,8 

3 36,6 19,7 35,4 19,3 20,6 31,3 39,7 43,5 25,4 29,5 44,7 42,4 

4 13,3 15,7 11,8 9,6 16,4 17,6 22,7 32,6 19,3 30,3 27,4 23,7 

5 29.5 27,4 30,8 28,7 32,8 33,2 51,6 54.4 30,2 44,3 49,4 46,3 

Де: 1 – працівник промисловості; 2 – працівник сільського господарства; 3 

– працівник сфери обслуговування; 4 – державний службовець; 5 – працівник 

освіти; 6 – працівник охорони здоров’я; 7 – студент; 8 – пенсіонер; 9 – 

підприємець; 10 – колишній військовослужбовець; 11 – безробітний; 12 – 

домогосподарка; 1 – шкала «Комунікабельність»; 2 – шкала «Рівень 

самооцінки»; 3 – шкала «Рівень самоконтролю»; 4 – шкала «Емоційна 

нестійкість»; 5 – шкала «Вразливість».  

Показники за шкалою «Рівень самооцінки», які вказують на її високий 

рівень переважають у працівників сільського господарства (27.3%), державних 

службовців (31.6%), працівників охорони здоров’я (30,6%). Вони зазвичай 

задоволені собою, виділяють у власному «Я» значну кількість позитивних 
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характеристик, що допомагає підтримувати позитивне самоставлення. Такі 

досліджувані здатні до адекватної оцінки себе та, не зважаючи на наявність 

інвалідизуючого дефекту, демонструють достатній рівень самоповаги. 

За шкалою «Емоційна нестійкість» високий рівень притаманний в 

більшій мірі студентам (39,7%), пенсіонерам (43,5%), безробітним (44.7%), 

домогосподаркам (42,4%). Такі респонденти характеризуються нездатністю 

стримувати емоції, регулювати свої психічні стани. Вони схильні до 

імпульсивної поведінки, у них домінує негативний емоційний фон. 

Показники за шкалою «Вразливість» переважають у студентів (51,6%), 

пенсіонерів (54,4%), колишніх військовослужбовців (44,3%), безробітних 

(49,4%), домогосподарок (46,3%). Їм притаманна особлива чутливість до оцінок 

оточуючих, зокрема до негативних відгуків в свою адресу. Такі респонденти 

важко переживають факт та наслідки інвалідизації, втрату працездатності та 

зниження соціального статусу. Їм важко змиритися зі змінами життя, що 

викликані вадою, необхідністю обмежувати свої потреби. 

Представимо результати, які вказують на середній рівень прояву 

комплексу гандикапу (табл. 2). 

Таблиця 2 

Середній рівень прояву комплексу гандикапу (%) 

Ш Показники 

 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36,4 32,7 34 42 34 41,5 34,5 21 38,3 30,8 35,4 37.3 

2 48.6 48,3 47 39 39 38 39 35,6 53,8 37.2 41 42,8 

3 46 60,6 48,2 58,4 61,6 47 41,6 30,8 57 55 26,6 55,3 

4 51 50,8 56,8 55,6 54,3 53.7 52,7 47,2 46 44 55 60,6 

5 49,3 49,3 49,5 45 42.5 45,6 37 36 50,4 37 39,3 44,3 

Де: 1 – працівник промисловості; 2 – працівник сільського господарства; 3 

– працівник сфери обслуговування; 4 – державний службовець; 5 – працівник 

освіти; 6 – працівник охорони здоров’я; 7 – студент; 8 – пенсіонер; 9 – 

підприємець; 10 – колишній військовослужбовець; 11 – безробітний; 12 – 
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домогосподарка; 1 – шкала «Комунікабельність»; 2 – шкала «Рівень 

самооцінки»; 3 – шкала «Рівень самоконтролю»; 4 – шкала «Емоційна 

нестійкість»; 5 – шкала «Вразливість».  

За шкалою «Комунікабельність» середній рівень переважає у державних 

службовців (42%), працівників охорони здоров’я (41,5%), підприємців (38.3%). 

У таких респондентів відсутні бар’єри спілкування, однак потреба у 

встановленні контактів у них виражена в незначній мірі. Вони не страждають 

від самотності, не обмежують коло спілкування через переживання, які 

зумовлені наявністю інвалідизуючого дефекту. 

Показники, отримані за шкалою «Рівень самооцінки», вказують, що її 

середній рівень спостерігається у працівників промисловості (48,6%), 

сільського господарства (48.3%), підприємців (53,8%). Такі оптанти зазвичай 

мають адекватну самооцінку, не схильні до її завищення чи заниження, не 

впадають у крайнощі при побудові свого психологічного портрету, виділяють в 

собі як позитивні, так і негативні характеристики. 

Середній рівень прояву комплексу гандикапу за шкалою «Рівень 

самоконтролю» притаманний працівникам сільського господарства (60,6%) та 

освіти (61.6%). Вони демонструють достатню здатність до регуляції власної 

поведінки, не схильні до імпульсивних вчинків, однак характеризуються 

певною нестримністю емоцій. 

За шкалою «Емоційна нестійкість» середній рівень виявлено у 

працівників сфери обслуговування (56,8%), державних службовців (55,6%), 

домогосподарок (60,6%). Їм в достатній мірі притаманна емоційна стабільність, 

здатність втамовувати свої імпульси. Такі досліджувані вільно виявляють свої 

емоції, не схильні до пригнічення власних потягів. 

Показники за шкалою «Вразливість», які вказують на її середній рівень 

прояву переважають у працівників промисловості (49,3%), сільського 

господарства (49,3%), сфери обслуговування (49,5%), підприємців (50,4%). Ці 

оптанти характеризуються помірною сенситивністю, здатністю адекватно 

сприймати оцінки оточуючих, в тому числі і негативні. Вони не схильні до 
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надмірних переживань щодо інвалідизації, не зосереджуються на негативних 

подіях, які з ними через це трапляються. 

Результати дослідження, які вказують на низький рівень прояву комплексу 

гандикапу представлені у табл. 3. 

За шкалою «Комунікабельність» низький рівень притаманний студентам 

(30,2%), пенсіонерам (32,7%), підприємцям (31,5%), колишнім 

військовослужбовцям (41,6%), безробітним (39,2%). В таких респондентів 

зазвичай нереалізована потреба в спілкуванні через наявність комплексів щодо 

інвалідизуючого дефекту. Вони відчувають власну неповноцінність та вважають 

себе гіршими від здорових людей. На них в значній мірі впливають стереотипи 

щодо сприйняття інвалідів, вони сприймають себе у відповідності зі стигмами, 

що накладаються соціумом на інвалідизовану людину. 

Таблиця 3 

Низький рівень прояву комплексу гандикапу (%) 

Ш Показники 

 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27,3 28,7 18,3 14,7 19,4 17,2 30,2 32,7 31.5 41.6 39,2 30,4 

2 27,7 24,4 31,3 29,5 34,6 32,4 44,6 49,7 26,6 51,3 49,5 46,4 

3 17,5 19,7 16,4 22,3 17,8 21,7 18,7 25,7 17,7 15,4 28,7 22,3 

4 35,7 33,5 31,4 34,8 29,3 28,7 24,6 20,2 34,7 25,7 17,5 15,7 

5 21,2 23,3 19,7 26,4 24,7 21,2 11,3 9.7 19,4 18,7 11,3 9,4 

Де: 1 – працівник промисловості; 2 – працівник сільського господарства; 3 

– працівник сфери обслуговування; 4 – державний службовець; 5 – працівник 

освіти; 6 – працівник охорони здоров’я; 7 – студент; 8 – пенсіонер; 9 – 

підприємець; 10 – колишній військовослужбовець; 11 – безробітний; 12 – 

домогосподарка; 1 – шкала «Комунікабельність»; 2 – шкала «Рівень 

самооцінки»; 3 – шкала «Рівень самоконтролю»; 4 – шкала «Емоційна 

нестійкість»; 5 – шкала «Вразливість».  

Показники за шкалою «Рівень самооцінки», які вказують на її низький 

рівень переважають у студентів (44,6%), пенсіонерів (49,7%), колишніх 
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військовослужбовців (51,3%), безробітних (49,5%), домогосподарок (46,4%). 

Цим досліджуваним притаманна недостатня самоповага та низька самооцінка, 

нездатність адекватно оцінити себе, відкрити свої сильні сторони та позитивні 

якості. 

Низький рівень за шкалою «Рівень самоконтролю» притаманний 

пенсіонерам (25,7%) та безробітним (28,7%), яким важко стримувати свої 

імпульси. Вони характеризуються схильністю до необдуманих дій, їм важко 

контролювати власні потяги та емоцій. 

За шкалою «Емоційна нестійкість» низький рівень прояву комплексу 

гандикапу переважає у працівників промисловості (35,7%), сільського 

господарства (33,5%), сфери обслуговування (31,4%), державних службовців 

(34,8%), підприємців (34,7%). Такі респонденти мають стабільний емоційний 

фон, у них превалюють стенічні емоцій та позитивні емоційні стани. Їм не 

властивий стан депресії та фрустрації, оскільки вони не сприймають наявність 

інвалідизуючого дефекту як невиправну трагедію, високо оцінюють свої 

здібності та можливості. 

Низькі показники прояву комплексу гандикапу за шкалою «Вразливість» 

притаманні в більшій мірі працівникам сільського господарства (23,3%), 

державним службовцям (26,4%), працівникам освіти (24,7%). Цим оптантам 

властива незначна сенситивність до зовнішніх впливів, нечутливість до критики 

в свою адресу. Вони не акцентують увагу на власній інвалідизуючій ваді, 

зосереджуються на своїх позитивних якостях, сприймають себе як особистість 

нічим не гіршу за здорову людину. 

Висновки. Узагальнюючи результати дослідження, маємо підстави 

стверджувати, що в цілому комплекс гандикапу не виявлено лише у 26 відсотків 

досліджуваних, у 45 відсотків оптантів виявлено середній рівень сформованості 

комплексу гандикапу, а 29 відсотків інвалідизованих мають яскраво виражене 

таке психологічне новоутворення.  

Аналізуючи прояви комплексу гандикапу в залежності від професійної 

спрямованості респондентів було виявлено, що в найбільшій мірі він 
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притаманний пенсіонерам, безробітним, колишнім військовослужбовцям та 

домогосподаркам, тоді як решта респондентів зберігають впевненість в собі та 

достатню самоповагу. Саме ці категорії інвалідизованих найбільше уражені 

психологічними наслідками інвалідизації, які виявляються у комплексі 

гандикапу. Це пов’язано з їх відносно більшою соціальною ізольованістю, 

нездатністю знайти іншу сферу діяльності для самореалізації. 

Перспективними напрямками наукових розвідок в царині психології 

інвалідності ми вбачаємо у розробці та апробації дієвих психокорекційних 

програм подолання комплексу гандикапу у людей, які мають інвалідність. 
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