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THE BASIC PEDAGOGICAL CONDITIONS 

OF ADAPTATION OF FOREIGN 

STUDENTS TO THE PROCESS OF 

STUDYING IN HIGHER TECHNICAL 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 

АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ  

ДО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

  

Bakalo O.M. The basic pedagogical conditions 

of adaptation of foreign students to the process 

of studying in higher technical educational 

establishments.  
In the article the necessity of the 

researching of the main pedagogical conditions of 

adaptation of foreign students to the process of 

studying in higher technical educational 

institutions, are analyzed. The results of the 

experimental work, which was held at the 

National Aviation University, Kyiv are 

represented. In the article there are considered the 

possibilities of implementing such pedagogical 

conditions as: the organization of educational 

process on the basis of consideration of the 

existing level of adaptability, the national and 

individual characteristics of each student; the 

awareness of participants of the educational 

process didactic specific software adaptation; 

providing subject-subject interaction between 

teachers and students in the educational process 

and creating situations for success; development 

of professional motivation of foreign students; 

optimization of anxiety international students. 

Key words: adaptation of foreign students, 

adaptation of studying, pedagogical conditions, 

foreign students. 

 

Бакало О.М. Основні педагогічні умови 

адаптації іноземних студентів до навчання у 

вищих технічних навчальних закладах.  

В статті проаналізовано основні педагогічні 

умови адаптації іноземних студентів до 

навчання у вищих технічних навчальних 

закладах, які було виділено на основі аналізу 

наукових джерел та емпіричного дослідження. 

Розглянуто можливості впровадження таких 

педагогічних умов: організація навчального 

процесу на основі врахування наявного рівня 

адаптованості, національних та індивідуальних 

особливостей кожного студента; усвідомлення 

учасниками виховного процесу дидактичної 

специфіки адаптації; забезпечення суб’єкт-

суб’єктної  взаємодії між викладачами і 

студентами та створення ситуацій успіху; 

розвиток професійної мотивації іноземних 

студентів; оптимізація рівня тривожності 

іноземних студентів. 

Ключові слова: адаптація іноземних студентів, 

адаптація до навчання, педагогічні умови, 

іноземні студенти. 

 

Бакало О.М. Основные педагогические 

условия адаптации иностранных студентов 

к обучению в высших технических учебных 

заведениях. В статье проанализированы 

основные педагогические условия адаптации 

иностранных студентов к обучению в высших 

технических учебных заведениях, которые 

были выделены на основе анализа научных 

источников и эмпирического исследования. 

Рассмотрены возможности внедрения таких 

педагогических условий: организация 

учебного процесса на основе учета 

имеющегося уровня адаптированности, 

национальных и индивидуальных 

особенностей каждого студента; осознание 

участниками воспитательного процесса 

дидактической специфики адаптации; 

обеспечение субъект-субъектного 

взаимодействия между преподавателями и 

студентами и создание ситуаций успеха; 

развитие профессиональной мотивации 

иностранных студентов; оптимизация уровня 

тревожности иностранных студентов. 

Ключевые слова: адаптация иностранных 

студентов, адаптация к обучению, 

педагогические условия, иностранные 

студенты. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні 

українська освіта стоїть на шляху 

інтернаціоналізації, основні завдання якої 

полягають у формуванні зрозумілої для 

міжнародної спільноти системи вищої 

освіти, забезпеченні конкурентоздатності і 

посиленні потенціалу українських вищих 

навчальних закладів, їхня підготовки до 

FILOZOFIA I PSYCHOLOGIA 
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активної участі у міжнародних проектах.  

Окремим важливим питанням є 

підвищення рівня привабливості вищих 

навчальних закладів для іноземних 

студентів [7].  

Створення відповідних 

педагогічних умов адаптації у вищих 

навчальних закладах ‒ важливий фактор, 

який поряд із законодавчим і матеріально-

технічним забезпеченням навчання 

впливає на привабливість освіти для 

іноземних громадян.  

Педагогічні умови адаптації 

іноземних студентів повинні бути 

спрямовані на подолання 

психофізіологічних, навчально-

пізнавальних і соціокультурних 

труднощів, які виникають через низку 

причин: зміну соціальної ролі, звичок, 

ритму життя, характеру взаємин між 

викладачем та студентом, зростання 

моральних і фізичних навантажень, появу 

нових форм навчальної діяльності і 

контролю знань, посилення 

відповідальності за свої дії. 

Правильний підбір і впровадження 

педагогічних умов адаптації стануть 

основою для формування позитивного 

ставлення іноземних студентів до 

навчання в Україні, забезпечення високого 

рівня успішності, зацікавленості в 

отриманні технічної спеціальності.  

Актуальність дослідження 

зумовлюється не тільки необхідністю 

збільшення кількості іноземних громадян, 

які прагнуть здобути освіту у вищих 

технічних навчальних закладах нашої 

країни, але й необхідністю підвищення 

престижу української освіти на 

міжнародній арені, що можливо за умови  

покращення якості надання освітніх 

послуг. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Інтерес дослідників до 

педагогічних умов зумовлений тим, що 

змінюючи їх, можна впливати на динаміку 

і кінцеві результати процесів розвитку, 

виховання і навчання [3, с. 9]. Вивченню 

поняття «педагогічні умови» присвячені 

роботи Б. Купріянова, С. Диніної, 

Н. Іполітової, М. Зверевої, А. Найн. Як 

зауважує Б. Купріянов, словосполучення 

«педагогічні умови» є однією з найбільш 

популярних формул у кандидатських 

дисертаціях [5, с. 101]. Не стали 

виключенням і роботи, присвячені 

процесам входження іноземних студентів у 

нове освітнє середовище. С. Родонова 

досліджувала педагогічні умови соціальної 

адаптації іноземних студентів-стажерів до 

навчання на гуманітарному факультеті; 

Тамеем Аль-Крад вивчав педагогічні 

умови адаптації іноземних студентів до 

навчання на факультеті фізичної культури 

(на прикладі іноземців з арабських країн); 

Д. Порох розглядала соціально-педагогічні 

умови адаптації іноземних студентів до 

навчання у вищих медичних навчальних 

закладах; про дидактичні умови адаптації 

йде мова у дослідженні Т. Чернявської. 

Аналіз наукових джерел дозволив 

визначити протиріччя між необхідністю 

сприяння процесу входження іноземних 

студентів в освітній простір вищих 

технічних навчальних закладів України за 

допомогою створення відповідних 

педагогічних умов та недостатнім 

висвітленням цього питання у роботах 

дослідників. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні 

визначених нами педагогічних умов 

адаптації іноземних студентів до навчання 

у вищих технічних навчальних закладах. 

Дослідно-експериментальна робота 

проводилася на базі Національного 

авіаційного університету, м. Київ. У 

дослідженні взяли участь іноземні 

студенти підготовчого відділення та І-ІV 

курсів.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. На основі аналізу наукової 

літератури ми виділяємо 5 рівнів 

педагогічних умов, які впливають на 

адаптацію до навчання іноземних 

студентів вищих технічних навчальних 

закладів.  

Перший рівень умов – особистісні 

характеристики іноземних студентів, які 

детермінують успішність адаптації до 

навчального процесу. Сюди можна 
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віднести такі компоненти: здібності, 

досвід, готовність до навчання, 

комунікабельність, наявний досвід 

спілкування з представниками різних 

національностей, очікування від навчання, 

мотивацію, тривожність. 

Другий рівень умов – 

характеристики суб’єктивного ставлення 

іноземних студентів до діяльності, 

міжособистісних відносин і взаємодії з 

освітнім середовищем. 

Третій рівень умов – обставини 

навчального процесу. До них належать: 

організація і зміст навчальної діяльності 

іноземних студентів, характеристики 

міжособистісних відносин в групі, 

відносин між викладачами та студентами. 

Четвертий рівень умов – 

педагогічна діяльність, спрямована на 

управління навчальним процесом. Сюди 

відносимо: відбір змісту, форм, методів 

організації навчальної діяльності; вплив 

педагога на міжособистісні відносини у 

студентській групі. 

П’ятий рівень умов – ресурсне 

забезпечення навчального процесу. До 

нього належить: програмно-методичне 

забезпечення навчання, просторово-часові 

параметри навчального процесу, кадрове 

забезпечення, нормативне та матеріальне 

забезпечення діяльності студентів. 

Поняття «умови» є 

загальнонауковим. В педагогічному 

аспекті  це поняття розглядається як 

сукупність причин, обставин, певних 

об’єктів, які впливають на розвиток, 

виховання і навчання людини [3, с. 10]. 

Педагогічні умови виступають як 

складовий елемент педагогічної системи, 

відображають сукупність можливостей 

освітнього і матеріально-просторового 

середовища. Реалізація правильно 

підібраних педагогічних умов забезпечує 

розвиток та ефективне функціонування 

педагогічної системи [3, с. 10-11]. 

Ми виділяємо такі основні 

педагогічні умови адаптації іноземних 

студентів до навчання у вищих технічних 

навчальних закладах:  

1) організація навчально-виховного 

процесу на основі врахування наявного 

рівня адаптованості, національних та 

індивідуальних особливостей кожного 

студента; 

2) усвідомлення учасниками виховного 

процесу дидактичної специфіки 

забезпечення адаптації; 

3) забезпечення суб’єкт-суб’єктної  

взаємодії між викладачами і студентами та 

створення ситуацій успіху; 

4) розвиток професійної мотивації 

іноземних студентів; 

5) оптимізація рівня тривожності 

іноземних студентів. 

Розглянемо можливості реалізації 

кожної з зазначених умов у навчальній 

діяльності у вищому технічному 

навчальному закладі. 

Організація навчального процесу на 

основі врахування наявного рівня 

адаптованості, національних та 

індивідуальних особливостей кожного 

студента. Визначення наявного рівня 

адаптованості ‒ відправна точка у роботі з 

іноземними студентами. Дана інформація 

повинна мати не лише статистичне 

значення, але й практичне, оскільки від неї 

залежить ефективність здійснення 

навчальної діяльності. 

Відповідно до попередньо 

визначених критеріїв адаптованості 

іноземних студентів (діяльнісно-

практичного, соціально-комунікативного, 

особистісного), ми проаналізували рівні 

адаптованості іноземних студентів до 

навчання на підготовчому відділенні та І-

ІV курсах вищого технічного навчального 

закладу. Проведене нами дослідження 

дозволило виявити 3 рівні адаптованості 

іноземних студентів: високий, середній і 

низький. Встановлено, що рівень 

адаптованості змінюється від курсу до 

курсу. Зокрема, збільшуються показники 

соціально-комунікативної адаптованості. 

Натомість, адаптованість до навчальної 

діяльності знижується.  Така ситуація 

зумовлена цілим рядом причин – 

збільшенням навчального навантаження, 

невміння працювати самостійно, втратою 



 
7 NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE 

мотивації до навчання, але однією з 

найважливіших є неврахування 

індивідуальних особливостей іноземних 

студентів під час основного періоду 

навчання у вищому навчальному закладі. 

Зміна цієї ситуації можлива за умови 

впровадження особистісно-орієнтованого 

підходу до навчання. 

Слід зазначити, що адаптація 

іноземних студентів до навчання 

ускладнюється тим, що кожен з них є 

носієм національних особливостей. 

Специфіку роботи з представниками 

різних національностей досліджували 

С. Альохіна, М. Бондарчук, Н. Булгакова, 

Т. Довгодько. Науковці  наголошують на 

необхідності розуміння викладачами 

психологічних, пізнавальних, емоційних, 

вольових та інших властивостей іноземних 

студентів, зумовлених національним 

походженням [1]. 

Усвідомлення учасниками 

навчального процесу дидактичної 

специфіки адаптації. Умови навчальної 

діяльності у вищій школі України 

відрізняються від тих, до яких звикли 

іноземні студенти у себе на батьківщині. 

Як показало наше дослідження, найбільші 

труднощі в процесі дидактичної адаптації 

виникають через: невміння вести конспект, 

підбирати матеріал для самостійної 

підготовки та опрацьовувати його, 

необхідність пристосовуватись до нової 

системи опитування та оцінювання знань. 

Важливе значення має рівень підготовки 

іноземних студентів до навчальної 

діяльності у вищому технічному 

навчальному закладі, який включає в себе 

такі компоненти, як оволодіння мовою 

навчання, базові знання з профільних 

дисциплін, уміння працювати з великими 

об’ємами інформації (узагальнювати, 

виділяти головне). 

Дидактична специфіка адаптації 

полягає у двосторонній взаємодії: з одного 

боку – іноземний студент пристосовується 

до нових форм і методів навчання, а з 

іншого – викладач може використовувати 

навчальну діяльність для того, щоб 

впливати на процес адаптації. Це 

досягається завдяки підбору завдань і 

методів навчання з урахуванням 

національної специфіки, поясненню 

особливостей нових форм роботи. 

Забезпечення суб’єкт-суб’єктної  

взаємодії між викладачами і студентами та 

створення ситуацій успіху. Основними 

ознаками такої взаємодії є рівноправність 

та взаємоповага учасників навчально-

виховного процесу. Суб’єктні 

взаємовідносини у педагогічному процесі 

передбачають особистісне прагнення як 

студентів, так і викладачів до 

саморозвитку.  

Суб’єктність позиції студента 

проявляється у його вмінні ставити перед 

собою навчальну мету, враховуючи при 

цьому свої можливості [8, c.59]. Це 

активізує здатність до самоуправління і 

самоорганізації, оскільки студент не тільки 

пасивно адаптується до навчальної 

діяльності, а й проектує власну траєкторію 

розвитку, стаючи активним учасником 

взаємодії. 

Суб’єктність позиції викладача 

повинна знаходити своє вираження у 

ціннісному ставленні до іноземних 

студентів, яке виявляється у його 

мотиваційно-смислових установках, 

пов’язаних зі сприйняттям кожного із них 

як унікальної особистості, рівноправного 

партнера педагогічної взаємодії. 

Створення ситуацій успіху – 

сильний дієвий інструмент, який при 

правильному застосуванні здатен впливати 

на ставлення іноземного студента до 

навчання, формування позитивних 

установок, сприяти зняттю зайвої напруги, 

страху перед новим, розкриттю здібностей 

кожного студента. Завдяки ситуаціям 

успіху створюється можливість 

досягнення значних результатів в 

діяльності як однієї окремо взятої 

особистості, так і групи в цілому [6]. Як 

показують результати нашого 

дослідження, іноземним студентам 

найбільше подобаються ті навчальні 

дисципліни, на яких часто створюються 

ситуації успіху (українська і російська 

мова). 
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Ситуація успіху при навчанні 

іноземних студентів може бути 

запланованою або виникнути спонтанно. 

Важливо, щоб викладач міг скористатися її 

перевагами, помічав будь-який, навіть 

найменший успіх студента, міг підтримати 

його, похвалити, оцінити [2, c. 88]. Це 

сприяє закріпленню одноразового успіху, 

перетворенню його на багаторазовий, зміні 

ставлення студента до навчання. 

Розвиток професійної мотивації 

іноземних студентів. З метою дослідження 

мотивів навчання іноземних студентів, ми 

провели опитування за методикою 

«Вивчення мотивів навчальної діяльності 

студентів» А. Реана и В. Якуніна. Були 

визначені такі провідні мотиви навчання: 

отримання диплому; прагнення стати 

висококваліфікованим спеціалістом; 

отримання глибоких і міцних знань. Це так 

звані «мотиви досягнення». В той же час, 

багато студентів керуються мотивами 

уникнення покарання або невдачі.  

Вибір мотиву уникнення невдачі 

може зумовити появу труднощів у 

адаптації до навчальної діяльності, 

оскільки для таких особистостей 

характерна знижена ініціативність, відмова 

від виконання відповідальних завдань, 

відсутність наполегливості в досягненні 

мети [9, c. 272]. 

Вважаємо, що розвиток професійної 

мотивації іноземних студентів сприятиме 

успішності їхньої адаптації до навчання.  

Оптимізація рівня тривожності 

іноземних студентів. Потрапляючи у 

нестандартні ситуації під час навчання, 

іноземні студенти доволі часто 

сприймають їх як загрозливі, небезпечні 

для самоповаги і самооцінки, що активізує 

схильність до особистісної тривожності. 

Відбувається підвищення оптимального 

рівня тривожності. О. Кузнєцова трактує 

зміни у  рівні тривожності під час 

адаптації як «ресурсозатратність» цього 

процесу [4, c. 11]. Висока тривожність стає 

перешкодою на шляху входження 

особистості в нове середовище, тому її 

оптимізація є важливою умовою для 

адаптації. Проведене нами опитування за 

методикою Ч. Спілбергера, Ю. Ханіна 

показало, що 42% іноземних студентів 

підготовчого відділення і 38% студентів 

першого курсу мають високий рівень 

особистісної тривожності. Рівень 

ситуативної тривожності підвищується 

перед сесіями і контрольними роботами.  

Висновки. Проведене нами 

дослідження свідчить про необхідність 

комплексного цілеспрямованого впливу на 

процес адаптації іноземних студентів, що 

стає можливим завдяки створенню 

відповідних педагогічних умов у вищому 

навчальному закладі. Перспективи 

подальших розвідок вбачаємо у перевірці 

ефективності запропонованих нами 

педагогічних умов у діяльності вищого 

технічного навчального закладу. 
Рецензент 

д. п. н., професор Т.С.Овчиннікова 
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THE PROBLEMS OF ORGANIZATION OF 

THE TRAINING OF THE STUDENT 

YOUTH OF ISSUES OF LIFE SAFETY 

 

ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПИТАННЯМ 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Волянський П.Б., Литвиновський Є.Ю. 

Проблема організації навчання 

студентської молоді питанням безпеки 

життєдіяльності 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

Вищу освіту» та скасуванням обов’язковості 

вивчення нормативних дисциплін «Цивільний 

захист» та «Безпека життєдіяльності» виникла 

проблема організації навчання студентської 

молоді питанням безпеки життєдіяльності. У 

статті обґрунтовується необхідність вирішення 

цієї проблеми. Одним із шляхів її вирішення 

авторами пропонується визнати розробку 

нової концепції навчання молоді питанням 

безпеки життєдіяльності.  

Ключові слова: безпека життєдіяльності, 

вищий навчальний заклад, вища освіта, 

концепція навчання студентської молоді, 

цивільний захист, організація навчання 

студентської молоді, життєздатність, безпека 

людини. 

 

Волянский П.Б., Литвиновский Е.Ю.  

Проблема организации обучения 

студенческой молодежи вопросам 

безопасности жизнедеятельности.  

В связи со вступлением в силу Закона 

Украины «Про Высшее образование» и 

отменой обязательности  нормативных 

учебных дисциплин «Гражданская защита» и 

«Безопасность жизнедеятельности» возникла 

проблема организации обучения студенческой 

молодежи вопросам безопасности 

жизнедеятельности. В статье  обосновывается 

необходимость решения этой проблемы. 

Одним из путей ее разрешения авторами 

предлагается  путь разработки новой 

концепции образования молодежи вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова: безопасность 

жизнедеятельности, концепция обучения 

студенческой молодежи, высшее образование, 

высшее учебное заведение, гражданская 

защита, организация обучения студенческой 

молодежи, жизнеспособность, безопасность 

человека 

 

Volanskyj P.B., Lytvynovskyj E.Y. The 

problems of organization of the training of the 

student youth of issues of life safety 

Mechanisms of modernization of society correlate 

with the dominant type of thinking of personality, 

ensuring the viability of both society and the 

individual. Education and all its stages from the 

initial to higher for sustainable development must 

have the task of forming a certain type of human 

thought - thinking of life. Education in 

universities is basic in terms of the formation of 

humans thinking about safety, social 
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responsibility specialist for the result of their 

actions and the result of their impact on the 

security of the social environment. Adoption of 

the Law of Ukraine "About Higher Education", 

the consequent abolition of compulsory study of 

subjects "Life Safety", "Civil protection", 

outdated content and methods of teaching led to 

the merging of thought in the educational 

environment, including at the level of its 

management, unreasonableness of its study. The 

negative of this approach to create conditions for 

the appearance in future the generations of 

professionals, the result of which should be 

sustainable development in the sense of providing 

natural and technological safety, but as the 

practice shows of the humanitarian security - the 

survival of humanity, as it is clear. The primary 

task of researchers in the field of civil protection 

and labor protection is the immediate 

development of new concept of life safety 

education. 

Keywords: life safety, the concept of training of 

the student youth, civil protection, organization of 

the training of the student youth, viability, human 

security 

 

Постановка проблеми. Як відомо 

науковим фактом є те, що механізми 

модернізації суспільства корелюють з 

домінуючим типом мислення особистості 

людини, забезпечуючи життєздатність, як 

суспільства, так і окремого індивіда. Отже, 

спільна місія (відповідальність) громади 

України (єдиної спільноти громадян 

України) – забезпечення життєздатності 

Української спільноти як єдиного і 

життєствердного організму, який охоплює 

весь наш народ, всіх громадян України без 

різниці поглядів, походження, 

національностей чи віри. На основі 

власних емпіричних досліджень, що 

проводились протягом 2000-2015 рр. з 

різними категоріями населення України та 

викладені в наших наукових публікаціях, 

доведено, що ця місія, на жаль, не 

реалізована саме із-за переважно 

споживацького типу мислення пересічного 

громадянина і мислення «накопичення 

фінансового капіталу будь-якою ціною» – 

у державницької псевдоеліти. У 

когнітивному коді громадянина України 

відсутні цінності самозбереження нації та 

відповідальності за подальший розвиток 

свого соціального оточення. Однією із 

причин такого становища ми визначаємо 

недосконалість системи навчання 

населення діям, у тому числі у вищих 

навчальних закладах (далі – ВНЗ), саме 

питанням безпеки життєдіяльності.    

Актуальність та зв'язок з 

важливими практичними завданнями. 

Концепція сталого розвитку суспільства, 

що обрана людством як стратегія його 

життєздатності, замовлена, але не 

усвідомлена, спільнотою України. У 

соціумі відсутнє розуміння того, що 

громадянство – це не тільки мати право 

бути громадянином України, це ще, і, 

соціальна відповідальність за свої дії, за 

безпеку життєдіяльності (безпеку людини 

та результатів її діяльності).  

Безпека життя – життєво важливий 

фактор існування соціуму, що має високу 

ступінь важливості та невипадково 

конституційно забезпечений у ст. 3 

Основного закону України, як найвища 

соціальна цінність [1]. Зростання 

ймовірності втрати цього життєво 

важливого фактору зумовлює цілий 

комплекс втрат, а саме: вплив на зміну 

цінностей та норм життєдіяльності, 

збільшення ймовірності соціокультурних 

змін (перехід в інший соціокультурний 

простір (приклад –  анексія Криму, бойові 

дії на Донбасі)), зростання матеріальних 

збитків, загроза існування людства в 

цілому. 

Ймовірність втрати цього життєво 

важливого фактору внаслідок результатів 

життєдіяльності людства дуже висока. 

Події останніх десятиліть, захопленість 

епохою споживацтва, парадигма 

професійної підготовки людини до 

конкурентоздатності на ринку праці, 

свідчить, що «Людина-професіонал» 

перевтілюється у «…товар і головною його 

здатністю є вміння запитати за нього гідну 

ціну, що забезпечує благополуччя його і 

його сім’ї» [2, с. 56], а відповідальність за 

свої дії в напрямку виживання людства у 

сучасного професіонала постає на 

останньому місці. Підтвердженням даної 
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тези є результати дослідження вчених 

Future of Humanity Institute University of 

Oxford та фонду «Global Challenges», які 

оцінили найбільші ризики для існування 

людства [3]. Аналіз цих ризиків свідчить, 

що дев’ять з них – це наслідок діяльності 

людства із-за неусвідомленого, а іноді 

усвідомленого застосування неприродних 

технологій для задоволення своїх 

зростаючих потреб. До таких ризиків 

належать: повний колапс екосистеми; 

глобальний системний економічний і 

політичний колапс (невиконання 

міжнародної законності); неефективне 

державне управління та можливість появи 

глобальної диктатури; ризики 

застосування штучного інтелекту, 

синтетичної біології, нанотехнологій; 

глобальної пандемії; ядерної війни. 

Оцінювання вірогідності 

виникнення зазначених ризиків свідчить 

про те, що суспільство перейшло в 

ризиковий період свого існування – епоху 

ризикової життєдіяльності людства. Так, 

як ризики стають невід’ємною складовою 

повсякденного життя пересічного 

громадянина, то, на нашу думку, – виникає 

проблема створення умов для формування 

його ризикової свідомості, навчання 

життєдіяльності в ризикових ситуаціях.  

У даному контексті освіта, всі її 

щаблі від родинної до вищої, повинна 

одним із своїх стратегічних завдань мати 

завдання формування певного типу 

мислення людини – мислення безпечної 

життєдіяльності, формування певного типу 

соціальної відповідальності за 

життєздатність себе і свого оточення. 

Професор Запорожець О.І. слушно 

зазначає з цього приводу: «…наведення 

порядку у головах людей, формування 

необхідного для виживання світогляду має 

запобігти можливій катастрофі від нових 

глобальних загроз…» [4, с. 104]. У рамках 

нашого дослідження таку тезу науковця ми 

визначаємо як формування правильного 

бачення самого себе. Психологи ще 

називають це процесом самоідентифікації, 

хоча в нашому розуміння процес 

формування правильного бачення себе 

виходить за рамки самоідентифікації. Але 

це тема окремого дослідження, окремої 

наукової полеміки. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проблематиці з безпеки 

людини присвячене не одне наукове 

дослідження з різних галузей знань. 

Обґрунтуванню феномену «безпека 

людини», пов’язаною з ним 

компетентності з безпеки життєдіяльності, 

як ключової компетентності і компетенції 

будь-якого фахівця присвячена низка 

праць фахівців Інституту державного 

управління у сфері цивільного захисту [5-

8]. Але, саме звернення уваги як наукової 

спільноти, так і керівництва держави (в 

аспекті національної безпеки) до проблеми 

організації навчання населення засадам 

безпечної життєдіяльності, зокрема 

студентів у ВНЗ, що виникла із 

недосконалими механізмами імплементації 

Закону України «Про Вищу освіту», та 

шляхів її вирішення є актуальним. Саме у 

ВНЗ закладається підґрунтя майбутнього 

розвитку громади України – формуються 

професіонали з громадянською позицією 

та соціальною відповідальністю за 

життєздатність України. 

Мета статті. Актуалізації 

необхідності формування у студентської 

молоді компетентності з безпеки 

життєдіяльності у ВНЗ, визначенні 

авторської позиції щодо вирішення 

проблеми його організації в умовах 

імплементації Закону України «Про вищу 

освіту» [9] і присвячена дана стаття. 

Виклад основного матеріалу. На 

нашу думку, саме навчання у ВНЗ є 

базовим з точки зору формування у 

людини ноксологічного (безпекового) 

мислення, соціальної відповідальності 

фахівця за результат своїх дій та наслідки 

їх впливу на безпеку соціального оточення. 

Подальший розвиток людства залежить 

саме від типу мислення фахівців з вищою 

освітою, які, насамперед, керують ним: або 

продовжувати ризикову життєдіяльність і 

знищити себе і все навколо вщент; або 

звернути увагу на ті ризики, що 

продукуються саме діяльністю людства та 
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визначити міру своєї соціальної 

відповідальності за їх зменшення.  

Законодавчо організація навчання 

студентів безпеці життєдіяльності та діям 

в надзвичайних ситуаціях покладено на 

Міністерство освіти та науки України (далі 

– МОН України) [10] та повинно 

здійснюватися через опанування 

студентами нормативних навчальних 

дисциплін «Безпека життєдіяльності» та 

«Цивільний захист» на основі принципу 

наступності змісту освіти (врахування 

знань, умінь, що отримані на попередніх 

рівнях освіти). Але в процесі імплементації  

Закону України «Про вищу освіту» для 

реалізації так званого принципу 

автономності ВНЗ приймались популіські 

управлінські рішення. Одним з яких стало 

скасування обов’язковості вивчення 

зазначених навчальних дисциплін [11]. Це 

привело до формування в освітянському 

середовищі думки, у тому числі і на рівні 

його керівництва, про недоцільність їх 

вивчення. Єдиним об’єктивним фактором 

такого рішення міг би бути дійсно фактор 

застарілості змісту та методики їх 

викладання.   

Негативізм такого підходу для 

створення умов для появи майбутніх 

поколінь фахівців, результатом діяльності 

яких повинен стати сталий розвиток в 

розумінні забезпечення природньої та 

техногенної безпеки, а, як показала 

практика сьогодення, і гуманітарної 

безпеки – виживання людства, як би 

зрозумілий. Однак, Процес автономізації 

ВНЗ в питаннях визначення переліку 

навчальних дисциплін, а на практиці 

перерозподіл годин на користь 

«привілейованих» кафедр, призвів до 

появи у ВНЗ когорти опонентів, які 

ратують за знищення не тільки навчальних 

дисциплін, а і кафедр, що формували 

знання та навички студентів з питань 

безпеки життєдіяльності. 

У даній ситуації першочерговим 

завданням науковців у сфері цивільного 

захисту та охорони праці є негайна 

розробка нової концепції організації освіти 

з безпеки життєдіяльності. У авторському 

розумінні така концепція повинна мати 

теоретико-методологічний, директивний, 

організаційний та технологічний рівні, а її 

змістом може бути на: 

теоретико-методологічному - 
створення у навчальних закладах умов 

(ноксологічного середовища) щодо 

опанування учнями, студентами 

ноологічним та ноксологічним 

(безпековим) мисленням, що є підґрунтям 

формування всіх життєвих та професійних 

компететностей для проектування 

подальшої життєдіяльності та професійної 

діяльності. Організація навчального 

процесу на основі засад ноології та 

ноксіології, гуманістичної парадигми 

освіти, гармонійного поєднання соціо- та 

людиноцентричних підходів. Розробка 

змісту навчання на основі ризик-

орієнтованого підходу («…надбання 

людиною навиків виявлення небезпек і 

застосування засобів захисту проти них»[4, 

c.108]); 

директивному - створення 

нормативно-правової бази діяльності 

навчальних закладів всіх рівнів акредитації 

щодо навчання населення з питань 

цивільного захисту (Положення про 

функціональну підсистему Єдиної 

державної системи цивільного захисту з 

навчання дітей дошкільного віку, учнів, 

студентської молоді). Що стосується вищої 

освіти, то визначення в її стандартах у 

частині, що стосується результатів 

навчання, - ноксологічної компетентності 

(компетентності безпеки життєдіяльності) 

як ключовою компетентності фахівця з 

вищою освітою.  

організаційному - організація 

мережевої взаємодії навчально-освітніх 

закладів всіх рівнів акредитації, 

навчально-методичних установ цивільного 

захисту, громадських організацій для 

створення багаторівневого освітнього 

простору безпеки життєдіяльності та 

реагування на надзвичайні ситуації 

технологічному – проектування 

системи управління навчанням на 

державному, регіональному рівнях та рівні 

освітнього закладу на основі концепції 
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ризик-менеджменту, та принципів 

наступності та послідовності формування 

ноксологічної компетентності.  

Результати нашого 

пролонгонованого дослідження, 

результати якого викладені в понад 90 

працях, у тому числі [5-8], свідчать, що  

зміст сучасної освіти повинен розкривати 

всю сукупність складових ефективної 

професійної діяльності, у тому числі – 

передбачення наслідків своїх дій, і, в 

першу чергу, – негативних у поточній і 

подальшій перспективі. Таким підґрунтям 

проектування змісту освіти може бути 

авторська концепція повноцінного життя 

(Литвиновський Є.Ю.), що визначає 

ступінь досяжності успіху людини в житті 

в межах мотиваційної тріади «Хочу-Можу-

Треба». Саме баланс між власною 

задоволеністю певним етапом життя 

(Хочу) та цінністю, яку людина створює 

(Треба) і є повноцінним життям. Але 

баланс – це не рівновага, а правильний 

гомеостазіс (життєвий цикл формування, 

підтримання, зміни внутрішнього та 

зовнішнього світу) людини. 

Методологічно підґрунтям 

проектування змісту сучасної освіти може 

стати виведене нами співвідношення, що 

враховує ступінь володіння людиною 

сучасними технологіями та рівень 

усвідомленості нею ризиків їх 

застосування для свого життя та життя 

свого оточення у теперішній час та у 

майбутньому. Завдячуючи проведеним 

консультаціям з доктором наук з 

державного управління Терентьєвою А.В. 

з питань системного аналізу, остаточно це 

співвідношення ми  визначаємо таким 

виразом: 

 

   {
∑   

 

   

(   )   (       )
 

 

де, Lg – коефіцієнт повноцінного 

життя; 

∑   
 
    – інтегральний  показник 

ідентифікації людини, тобто набір даних 

природою (богом) їй здатностей; 

F(х1,…xn) – сукупність технологій 

життєдіяльності людини у її багатьох 

сферах (кількість її може визначити сама 

особистість, як приклад технологія 

здоров’єзберігаюча, технологія духовного 

зростання, технологія професійної 

діяльності, технологія соціальнозначуща 

(сім’я, родина, служіння вітчизні тощо), 

навіть технологія утилізації сміття); 

S – рівень самоідентифікації 

людини, правильного бачення себе та свого 

оточення; 

1-P – ступінь усвідомленості 

ризиків застосування технологій 

життєдіяльності, де P – вірогідність 

виникнення ризиків. 

Зазначене співвідношення чітко 

визначає що повноцінність життя людини 

напряму залежить від: правильного 

бачення себе (самоідентифікації); 

розуміння своїх можливостей 

(інтегральний показник ідентифікації) та 

володіння технологіями життєдіяльності. 

Але не менш важливішим є рівень 

усвідомленості ризиків, які несуть 

технології, які застосовує та чи інша 

особистість.  

Отже, на наше глибоке 

переконання, визначенню рівня ризиків 

(формуванню компетентності 

усвідомленого ризику) своєї 

життєдіяльності і повинен навчитися 

майбутній фахівець у ВНЗ опановуючи 

професійними технологіями.  

Висновки. Безпека людини є 

базовою складовою “сталого людського 

розвитку” (Sustainable Human 

Development), що використовується 

світовою спільнотою як основний важіль 

гуманітарного розвитку планетарного 

суспільства. 

Формування ноксологічного 

(безпекового) мислення людини є 

стратегічним завданням системи освіти в 

контексті формування її відповідальності 

за безпеку і життєздатність соціальної 

спільноти. 

Сформованість компетентності 

усвідомленого ризику студента як 

«…динамічної комбінації знань,  вмінь  і  
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практичних  навичок,  способів  

мислення…» [12, с. 28-29] у сфері 

визначення небезпек та адекватного 

реагування на них, створення безпечного 

середовища проживання повинна стати 

важливим показником якості освіти для 

сталого розвитку суспільства та 

складником Стандарту вищої освіти, в 

частині, що стосується її результатів.  

Саме цей показник повинен стати 

показником рівня життєздатності громади 

та соціальної відповідальності кожного 

фахівця-українця з вищою освітою. 
Рецензент 

д. держ. Управління, с.н.с. А. В. Терентьєва 
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MODELING OF NEW LIFE BY MEANS  

OF POSITIVE PRAXIS 

 

МОДЕЛЮВАННЯ НОВОГО ЖИТТЯ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЗИТИВНИХ 

ПРАКТИК  

  
Гладій Г.І. Моделювання нового життя з 

допомогою позитивних практик. 

Стаття присвячена визначенню процесу 

зародження та формування просоціальних 

соціально-психологічних практик, як засобу 

моделювання нового життя, у осіб, які 

звільнюються з місць позбавлення волі та 

проходять курс ресоціалізації і адаптації у 

християнських реабілітаційних центрах. На 

основі  дослідження показано, що при 

створенні сприятливих умов, наявності 

бажання змінюватися та працювати над собою 

у цих осіб формуються просоціальні практики 

позитивного мислення, самопоспитання, 

відповідальності за себе і своє життя, послуху, 

практики будівництва відносин із зовнішнім 

оточенням. Описані соціально -психологічні, 

педагогічні методи роботи у цих центрах по 

формуванню вказаних практик. 

Ключові слова: моделювання, ресоціалізація, 

адаптація, просоціальні практики, особи, які 

звільняються з місць позбавлення волі. 

 

Гладий А.И. Моделирование новой жизни с 

помощью позитивных практик. 

В статье рассматриваются этапы 

моделирования новой жизни с помощью 

зарождения и работы социально-

психологических позитивных практик у 

людей, отбывших свой срок заключения, и 

проходящих курс ресоциализации и адаптации 

в христианских реабилитационных центрах. 

При исследовании выяснено, что для развития 

позитивных практик необходима работа над 

собой, своим характером и привычками. 

Показаны социально-психологические, 

педагогические методы работы в христианских 

реабилитационных центрах, которые 

освещают основы процесса зарождения 

позитивных мыслей, формирования 

позитивных социально-психологических 

практик у людей, что возвратились из мест 

лишения свободы и проходят курс 

ресоциализации и адаптации в этих центрах.  

Ключевые слова: моделирование новой жизни, 

просоциальные практики, лица, которые 

освободились из тюрем и колоний,   процесс 

ресоциализации. 

 

Gladii G.I. Modeling of new life by means of 

positive the praxis. 

People who participate in resocialization in the 

Christian centers of restoration, change views, 

new habits. They learn to solve problems, to 

think, analyze situations. Stages of modeling of 

new life by means of pro-social the praxis for 

adaptation in society are shown in article. 

The main directions, both in pedagogies, 

and in social and psychological educational 

formation of cultural wealth, work on internal 

personal development of the person. The system 

of values in which process of origin, fixings and 

an archiving of new positive practical actions 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-p/print1416921708200160
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-p/print1416921708200160
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/590-2014-r
mailto:annagladiy@ukr.net
mailto:p.o.intelekt_12@ukr.net
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influences behavior model, helps to make new 

decisions in life situations. 

Red thread in work - self-education, the 

work on character, training of management of 

thoughts, emotions, feelings. One of the directions 

of transformation of training in Ukraine - social 

and psychological work with people who went out 

of prison. The essence of resocialization and 

adaptation consists in restoration the identity. 

Investigating work of the Christian centers of 

restoration, we showed that they have a certain 

structure and carry out educational psychological 

and pedagogical methods of work. 

We concluded a conclusion that in 

Christian restoration focuses new generation of 

people who will be worthy members of society. 

Keywords:  Modeling of new life, positive 

thinking, problem youth, resocialization, pro-

social praxis.  

 

Актуальність теми: В сучасних 

умовах входження України до 

європейського  освітнього простору 

надскладною проблемою є розробка та 

впровадження соціально-психологічних, 

педагогічних програм з категорією 

проблемних людей. У названу категорію 

входять особи, що звільняються з місць 

позбавлення волі. Повертаючись у 

звичайне соціальне середовище, ці люди зі 

своїм набутим тягарем звичок, настанов, 

практик  зустрічають незнайомий їм світ. 

Скуті страхом, невірою в себе, такі люди 

не можуть швидко адаптуватися до 

суспільства, змоделювати та почати 

будівництво нового життя. Часто вони 

повертаються до звичних асоціальних 

практик і знову потрапляють за грати. 

Дослідники з юридичної психології, 

В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько приводять 

дані, які отримали при запитанні людей 

при звільненні.  На запитання: «З якими 

труднощами Ви побоюєтеся зіштовхнутися 

після звільнення?» вони відповідали: 

з упередженим ставленням за 

місцем роботи -12,5 % ;  

з упередженим ставленням за 

місцем проживання -11,3%;  

труднощі входження в нормальне 

життя – 19,6%. 

Як показують відповіді, 

найважливішим,  і в той час важко 

переборним для звільненої людини, є шлях 

входження в нове життя, який потребує 

кардинальної зміни своїх поглядів, 

почуттів,  навиків, знань про себе і про 

людей, вміння багато чого знати та робити.  

Необхідна трансформація накопичених 

асоціальних практик у просоціальні, а цей 

процес є нелегким і тривалим у просторі і 

часі [2,3]. Сам процес моделювання 

просоціального життя починається з 

зародження позитивних практик, які 

необхідні для безпечного існування у 

суспільстві.  

Існуюча джерельна база з даної 

проблеми представлена різноманітними 

дослідженнями вчених з адаптації, 

реабілітації та ресоціалізації звільнених 

людей: в пенітенціарні психології - В.М. 

Синьов, В.І. Кривуша, Г.О. Радов, О. В. 

Беца, С. В. Горенко, П. В. Вівчар, М. М. 

Фіцула, С. І. Скоков, в педагогіці – 

В.М.Оржеховська, Т. Федорченко, Л. 

Завацька, І. Звєрєва, А. Капська, 

превентивна педагогика - 

В.М.Оржеховська, О.І.Пилипенко. Аналіз 

останніх досліджень і публікацій свідчить, 

що у цьому напрямку проведено чимало 

дослідницьких розробок, але час нових 

технологій розкриває нам детальніше 

глибину процесу зміни людського життя.  

Мета статі полягає у визначені 

етапів моделювання нового позитивного 

життя та методів формування 

просоціальних практик у звільнених осіб, 

які проходять курс ресоціалізації у 

християнських реабілітаційних центрах з 

метою адаптації до життя в сучасному 

українському суспільстві. 

Базою наших досліджень стали 

християнські реабілітаційні центри 

Київської,  Житомирської та Черкаської 

областей, де проходять курс ресоціалізації 

люди, що звільнились з місць позбавлення 

волі. 

В основу моделювання 

просоціального життя закладена 

життєдіяльність учасників курсу 

ресоціалізації та адаптації в рамках 
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тимчасового обмеженого локального 

соціального простору (християнські 

реабілітаційні центри). Такий процес 

включає в собі три етапи: підготовчий, 

основний і завершальний. Підготовчий 

етап триває приблизно дві ниділи, носить 

назву карантин. У цьому етапі учасник 

знайомиться з розкладом центру, 

наставниками і учасниками, слухає їх 

життєві історії і успіхи, адаптується до 

нових умов. Починає змінюватися 

структура «Я-образу» особистості і на 

зміну замерлим асоціальним практикам, 

приходять кризові практики, які готують 

підґрунтя новим просоціальним 

практикам. Головним результатом цього 

етапу є прийняття рішення працювати над 

собою, змінити своє життя. 

Основний етап моделювання 

просоціального життя включає роботу над 

собою, зменшення чи відмирання старих 

асоціальних практик і зародження та 

зміцнення нових просоціальних практик. 

При цьому змінюється якісний склад 

системи цінностей, з’являється 

впевненість у собі і зменшується страх, 

виростає віра у майбутнє. На наш погляд, 

соціально - психологічне виховання у 

центрах ресоціалізації та адаптації 

проводиться у такому  ж напрямі, як і 

педагогічне навчання підлітків в освітніх 

закладах, де дітей навчають новим 

цінностям, готують до переходу у доросле 

життя. У педагогіці «робота з 

важковиховуваними підлітками базується 

на принципі подвійного і протилежно 

спрямованого педагогічного впливу: 

блокування негативного і посилення та 

розвиток позитивного у підліткові»[7]. 

Головними напрямами, як і в педагогіці та 

соціально-просвітницькій роботі з 

проблемними особистостями, є 

формування нових цінностей, які 

складаються з роботи над  внутрішнім, 

особистіснім світом кожної людини. 

Система цінностей, де проходить процес 

зародження, закріплення й архівації 

практичних дій, впливає на моделі 

поведінки людини і штовхає її приймати 

такі рішення, які відповідають самої суті 

діяльності практик. 

 Найбільш суттєвий виховний вплив 

на формування нових позитивних практик, 

соціально-позитивної поведінки 

здійснюється під час соціально - 

просвітницького спілкування у 

реабілітаційних центрах, яка моделює 

атмосферу сімейної взаємодії. Комфортна 

ситуація спілкування, гуманні 

доброзичливі стосунки дозволяють 

кожному учаснику почати змінювати свої 

старі звички, погляди, практики на зовсім 

нові і незвичні дії. 

Робочий день у центрі  починається 

із запланованих дій, кожний учасник має 

свої обов’язки. Хтось прибирає у кімнатах, 

чи пече хліб на обід для усіх, хтось має 

вільну хвилину і сів зробити домашнє 

завдання, а хтось узяв відповідальність за 

город, курей, що бігають по подвір’ю. 
«Сьогодні я зварив борщ сам. Це така 

радість! Я ніколи не думав, що я зможу».                                                                                         

Женя, 34роки 

Ось так, крок за кроком, у нових 

повсякденних практичних діях, 

зароджуються й зміцнюються впевненість 

у собі, дисциплінованість, вміння 

працювати у команді, радіти за друзів, 

спілкуватися. Й головне, вони вчаться 

жити, розбирають ситуації, які виникають, 

вчаться працювати над своїм характером, 

думати та вирішувати свої проблеми, 

мріють тощо. Вечірнє загальне 

спілкування дає можливість кожному 

учаснику висловити свою думку, 

зрозуміти, чому сталося те чи інше, та як з 

цього вийти, як вирішити це питання, як 

саме вчинити в цій ситуації,  та багато - 

багато різноманітних питань. У цьому й 

складається наука навчитися жити у 

суспільстві.  

А ще учасники займаються 

самоосвітою. Ця, можна сказати, нова 

технологія в просвітницькому навчанні, 

дуже добре прижилася у роботі соціально - 

психологічного педагогічного виховання в 

християнських реабілітаційних центрах. 

Учасники читають книги, виконують 

завдання з вивченого матеріалу, проходять 
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тести й практикуються. Вони вчаться 

аналізувати свої дії, розбирати ситуації, 

задавати питання, вибирати варіанти 

правильних рішень, управляти своїми 

емоціями та почуттями. Робота над своїм 

характером, своїми практичними діями є 

червоною стрічкою у зміні свого життя, 

будуванні свого майбутнього. «У 

практиках акумулюються знання, вміння, 

правила поведінки, колективні норми, які 

засвоюються особистістю щоденно і 

непомітно».[6]. Цікаво, що до приходу в 

центр ресоціалізації 64% чоловіків і 78% 

жінок зовсім не читали книжок (наші 

дослідження). При анкетуванні учасників 

ресоціалізації, нами виявлено, що тепер 

практика читання книжок є 

найпопулярнішою серед нових практик. А 

це говорить про те, що змінюються 

практики мислення людини за допомогою 

нової інформації, яка розбурхує, змушує 

думати й надихає бажати чогось нового. 

Вона придає сили і страх відступає. Серед 

кризових практик мислення ми звернули 

увагу на позитивне і адекватне прийняття 

нової інформації, її обробки та аналіз. 

Кризова практика самопоспитання, яка 

полягає у напрацюванні здатності задавати 

собі питання, шукати і знаходити на них 

правильні відповіді, котрі у свою чергу, 

викликають потребу і спонукають до 

необхідних змін у способі життя у бік його 

просоціальності (B.Taтенко, Б.Лазоренко).  

Можна сказати, що основний етап 

моделювання є етап, де формуються нові 

риси характеру, працюють просоціальні 

практики, обновлюються моделі 

поведінки.  

На завершальному етапі 

моделювання нового просоціального 

життя учасника курсу ресоціалізації та 

адаптації створюються умови до активної 

участі в роботі центра. Підвішується 

рівень свідомості і потреба змінюватися 

стає новою звичкою, новою практикою, а 

далі приходить моральне задоволення від 

перемоги над собою. 
«Ніколи не думав, що я стану 

експертом по питанням наркоманії і буду  

розповідати про це на такому високому рівні 

влади».   Роман, 32 роки. 

Для забезпечення формування 

просоціальних практик у осіб, які 

проходять курс ресоціалізації в 

християнських реабілітаційних центрах 

застосовуються наступні соціально-

психологічні та педагогічні методи та 

форми  роботи: 

1. Соціально-психологічна діагностика 

кожного учасника для розробки 

рекомендацій, покращення психологічного 

клімату в колективі, зниження рівня 

конфліктності між учасниками. 

2. Консультація учасників з метою вибору 

оптимального стилю діяльності, 

різносторонньої допомоги у вирішенні 

складних життєвих проблем та розкриття 

здібностей. 

3. Формування в учасників знань, умінь і 

навичок, необхідних для життя, розвиток 

організаторських здібностей, підвищення 

соціальної активності; тренування навичок 

спілкування, відновлення стосунків зі 

своїми рідними та вміння будування нові 

відносини з оточенням. 

4. Організація заходів та проведення 

тренінгів для зняття нервового 

напруження, підвищення позитивного 

мислення, працездатності. 

5. Формування і закріплення соціально-

психологічних позитивних практик для 

будування майбутнього життя. 

Такі методи роботи центру 

допомагають учасникам змінити своє 

мислення, організувати життя, почати 

думати, планувати, навчитися 

спілкуватися з різними людьми, брати 

відповідальність за себе, за інших. 

При анкетуванні учасників, які 

проходять курс ресоціалізації, нами 

виявлено декотрі типові відхилення в їх 

поведінці, які проявляються у 

повсякденних практичних діях звільнених 

людей. Ними можуть бути агресивність, 

лінь, недисциплінованість, гнів, 

роздратованість, замкнутість, різні види 

страху. 

Тому при проведенні соціально-

психологічних методів робіт необхідна 

корекційна робота, яка направлена на 

формування нової моделі позитивної 
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поведінки учасників проходження курсу 

ресоціалізації у християнському центрі. 

Під корекцією розуміється система 

соціальних психолого-педагогічних 

технологій, направлених на послаблення 

негативних якостей особистості і 

формування нових позитивних якостей. 

Вона основана на: 

виявленні чинників відхилень в 

розвитку позитивної поведінки; 

комплексному аналізі причин 

активації старих, негативних асоціальних 

практик; 

розробці і застосуванні чітких 

правил у соціально-психологічному 

вихованні; 

розробці практичних методик 

корекційної роботи з різними категоріями 

учасників (нарко-, алкозалежними ); 

Корекційна робота допомагає 

учасникам курсу пройти весь етап 

ресоціалізації та адаптації, не зійти з 

дистанції і дійти до фінішу, сміливо війти 

до сучасного суспільства.  

Отже можна сказати, що сьогодні у 

християнських реабілітаційних центрах 

формується нове покоління людей, 

готових повернутися до суспільства і бути 

його гідними громадянами.  

Висновки. Проведено дослідження 

по ресоціалізації звільнених людей у 

християнських реабілітаційних центрах і 

виокремлено три етапи моделювання 

нового просоціального життя: 

підготовчий, який допомагає зробити 

перший крок до змін, прийняти нові умови 

життя і почати працювати над собою. 

Основний етап включає процес 

трансформації асоціальних практик на 

зародження, накопичування і діяльність 

просоціальних практик. У цьому етапі 

наступає зміна настрою, старих 

стереотипів, звичок, переконань і 

характеру. І в завершальному етапі 

навчання переходить у практичні дії, коли 

випускник курсу бере відповідальність за 

нових людей і сам починає їм допомагати, 

як колись допомагали йому. 

Визначені соціально-психологічні 

та педагогічні методи та форми, які 

забезпечують зміну асоціальних практик 

учасників центрів ресоціалізації на про 

соціальні.   Серед них основними є 

просоціальні практики позитивного 

мислення, самопоспитання, практики 

навчання, практики будівництва відносин 

із зовнішнім оточенням тощо. 
 Також сформована система соціальних 

психолого-педагогічних технологій, 

направлених на послаблення у реабілітантів 

негативних якостей особистості і формування 

нових позитивних якостей.  

В цілому визначені методи та 

технології дозволяють учасникам програми 

християнських реабілітаційних центрів 

змінити свої асоціальні практики на нові 

просоціальні соціально-психологічні практики, 

крок за кроком поміняти свої цінності, 

погляди, емоції, почуття. Завдяки 

комплексному та послідовному застосування 

зазначених технологій у людей, які 

звільняються з місць позбавлення волі, 

з’являється  реальна можливість залишитися в 

суспільстві і почати будувати нове життя. 
Рецензент 

д. п. н., професор Б.П.Лазаренко 
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ALL-ENCOMPASSING UNITY AS THE 

ESSENCE OF THE SOCIUM 

 

ВСЕЕДИНСТВО 

КАК СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

 
Кивенко Н. В. Всеєдність як сутність 

людської спільноти. 

Общие принципы функционирования 

сложноорганизованных систем, преломляясь 

через индивидуальные особенности личностей 

и, соответственно, формы их поведения и 

деятельности с необходимостью предполагают 

возможность рассмотрения их многообразия и 

единства – следствие детерминации 

универсальными биологическими, 

физиологическими, психологическими и 

социальными закономерностями. Проблема 

социального общения анализируется в 

контексте философской концепции 

всеединства, которая достраивается 

представлением о том, что мировую гармонию 

обусловливает процесс отражения как основа 

и внутренний стимул процессов движения и 

развития. 

Ключевые слова: всеединство, эволюция, 

целостность, отражение, противоречие, 

общение, социальный диалог, 

психологический синдром. 

 
N. V. Kivenko,  All-encompassing unity as the 

essence of the socium 

Basic principles of functioning of highly complex 

systems, perceived by any person in his/her own 

way and through relevant forms of behavior and 

activities require consideration of their unity and 

diversity, which appear as a result of their 

determination with the help of universal 

biological, physiological, psychological and social 

regularities. The problem of social communication 

is analyzed in the context of all-encompassing 

unity philosophic concept, which is supplemented 

with the idea that the global harmony is 

conditioned by the reflection process. The latter is 

the basis and internal stimulus for the movement 

and development processes. 

Key words: all-encompassing unity, evolution, 

integrity, reflection, controversy, communication, 

social dialogue, psychological syndrome. 

 

Актуальность проблемы изучения 

путей сохранения и развития 

человеческого сообщества объясняется 

всеобщим духовным и экономическим 

кризисом; она волнует и политиков и 

ученых, что отражается в различных 

мировоззренческих и теоретических 

построениях. В частности, это «идея 

всеобщей взаимности», которая 

разъясняется как новое качество 

взаимоотношений стран и народов, под 

которым понимается симпатия, соседство, 

чувство долга, забота и ответственность за 

другого, ближнего или дальнего
 
[13, с. 8]. 

Это и «право солидарности» как право на 

жизнь в условиях мира, на здоровую и 

экологически устойчивую окружающую 

среду, право на общее наследие 

человечества [3, с. 20].  

Идея социального диалога отражает 

осознание необходимости выработки 

новой формы социальной адаптации, так 

mailto:kivenko@voliacable.com
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как уровень социального противостояния и 

в Европе и в целом на планете делает 

вопрос о социальном партнерстве не 

только масштабным, но и глобальным. 

Постановка проблемы. Смысл 

данной работы состоит в том, чтобы 

обосновать сущностное единство людей, 

понимание человеческого сообщества как 

целостной системы, прогрессивное 

развитие которой возможно через 

осознание этой целостности. Речь идет об 

аргументах тождественности, 

единообразия в природе, поведении и 

деятельности человека.  

Методологией этого поиска 

является философское представление о 

Всеединстве или органической 

целостности мира и человека. Всеединство 

– это то, что обще всему существующему, 

это представленность абсолютного в 

структуре сущего. Категория Всеединства 

с необходимостью связана с понятием 

«структуры мира», которая, как любая 

структура, представляет собой способ 

взаимодействия частей системы, или 

целого. Каждая часть при этом 

воспроизводит в своей структуре 

особенности структуры целого, будучи 

неразрывно с нею связанной, 

детерминированная всеобщим законом 

организации систем, материальных и 

идеальных [6]; категорию Всеединства 

невозможно рассматривать и вне 

представлений о «мировой гармонии», 

понятии, отражающем внутреннюю и 

внешнюю согласованность и 

соразмерность содержания и формы, 

структуры и функций.  

Глубинная общность людей 

определяется тем, что все они – части 

универсальной системы связи предметов и 

процессов окружающего мира. Законы 

мира с необходимостью определяют все 

уровни его организации и все этапы их 

развития – в соответствующей 

последовательности и субординации. При 

этом сущностная основа всех этих 

ступеней остается одной и той же. 

Поэтому на основе общих законов 

жизнедеятельности формируются 

единые, универсальные конструкты 

поведения животных и человека [5]. Их 

изучение может базироваться на принципе 

взаимообусловленности отражения, 

развития и единства, который 

предполагает такой способ познания 

материальных (и идеальных) объектов, 

когда они рассматриваются как 

непрерывно изменяющиеся, а потому 

соответствующие (подобные) друг другу 

компоненты определенной 

сложноорганизованной системы 

взаимосвязи [6]. Общие истоки и 

механизмы поведения и деятельности в 

процессе дальнейшего развития жизни 

(если она не будет уничтожена) с 

необходимостью приведут к 

возникновению качественно нового целого 

– объединения людей в систему 

«сообщество землян». 

Научное изучение проблемы 

человека, согласно А. Н. Леонтьеву, 

возможно только как «межуровневое» – 

это биологический уровень, на котором 

человек выступает как субъект 

одушевленной деятельности, и 

социальный, когда он проявляет себя как 

субъект, реализующий общественно-

исторический процесс. Сосуществование 

этих уровней ставит проблему внутренних 

отношений, которые связывают 

психологический уровень с биологическим 

и социальным
 
[8, с. 175]. 

Исследования ученых-

эволюционистов дают основания сделать 

вывод о существовании единой основы 

жизнедеятельности для всех живых 

существ, включая человека, об общности 

происхождения всего живого на Земле, 

изначальной целесообразности 

человеческого поведения, объективно 

обусловленной самой природой. 

Вписанность жизни во всеобщую 

гармонию бытия определяет логику 

функционирования живых систем. Именно 

потому, что живое есть часть и 

проявление общих принципов 

мироустройства, на основе представлений 

о закономерностях жизнедеятельности 

можно сделать обобщающие выводы 
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мировоззренческого характера, которые 

служат точкой отсчета и в изучении 

психической деятельности человека. 

В основу формирования 

эволюционных представлений прежде 

всего, заложен принцип развития. Когда 

движение и покой рассматриваются как 

противоречивое единство. 

Согласно Ч. Дарвину, взаимосвязь 

изменчивости и наследственности является 

непременным условием естественного 

отбора. 

Естественный отбор связан со 

стабилизирующим отбором, открытым 

И. И. Шмальгаузеном; это такая 

составляющая эволюции живого, когда, 

вследствие комбинирования мутаций, 

образовываются более устойчивые формы 

живого, относительно независимые от 

случайных отклонений среды [18, с. 49].  

Согласно Ч. Дарвину, все 

органические существа, живущие на 

Земле, происходят от определенных общих 

предков [4, с. 242]. Идея об общем 

происхождении легла в основу концепции 

Ч. Дарвина о параллельной изменчивости, 

которая проявляется в распределении 

органических существ в пространстве и их 

геологической последовательности во 

времени; эти существа были одинаково 

связаны между собой родовой связью, и 

способы их изменения были поэтому одни 

и те же [4, с. 474]. 

В основе эволюционного учения 

лежит и принцип системности, 

предполагающий взаимосвязь организации 

живых систем и их развития. 

И. И. Шмальгаузен, разрабатывая 

представление о взаимосвязи организации 

и эволюции биологических систем, 

исходил из того, что чем более 

специализирована любая часть целого, 

тем она делается зависимее от функций 

других частей и от общей функции целого. 

Следовательно, дифференциация и 

специализация живой системы неизбежно 

связаны и между собой и с ее интеграцией 

[17, с. 10, 15]. Регресс в живой природе 

ведет к дезинтеграции. Интеграция, в свою 

очередь, связана с централизацией, 

которая означает не только подчинение 

различных частей одной или немногим 

частям (органам), но и концентрацию, 

пространственное объединение частей [17, 

с. 16]. И. И. Шмальгаузен подчеркивал 

важную эволюционную роль регуляций, 

или поддержание системы в требуемом 

состоянии [16, с. 340] как фактора, 

способствующего выживанию особей в 

разнообразных условиях существования. 

Третий общий исходный принцип 

жизнедеятельности – принцип 

отражения, благодаря чему организмы 

адаптируются к среде обитания, что 

является сущностью естественного отбора. 

Отражение как всеобщее свойство 

материи не тождественно ни движению в 

целом, ни одной из его форм, а также 

результату движения. Оно является 

неотъемлемой стороной любого процесса 

движения и выражается в способности 

любого объекта на воздействие извне 

отвечать определенным действием, 

обусловленным специфическими 

изменениями его структуры, в результате 

чего между отражаемым и отражающим 

объектами устанавливается структурно-

функциональное соответствие. Процесс 

отражения обладает рядом общих свойств, 

проявляющихся на всех уровнях 

организации материи. Это, прежде всего, 

аккумуляция и, соответственно, 

избирательное отношение к 

действительности. Признание отражения 

как одного из определяющих условий и 

механизмов формирования развивающихся 

систем может стать общим принципом 

построения теории организации системы 

[6]. 

Ч. Дарвин определял естественный 

отбор как переживание наиболее 

приспособленных (т.е. наиболее 

адаптированных) к среде организмов [4, с. 

186]. 

«Вся организация животных во 

всякий данный период эволюции, – писал 

также А. Н. Северцов, – является 

адаптивной» [12, с. 85].  

П. К. Анохин [2, с. 34] пришел к 

выводу о существовании такой 
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универсальной закономерности в 

адаптации живых систем к внешним 

условиям, как опережающее отражение 

действительности, которая состоит в 

высшей степени быстром отражении 

медленно развивающихся событий 

внешнего мира. На основе опережающего 

отражения был сформирован и 

специализировался сам мозг как орган 

психической деятельности, т.е. орган 

всеобщего отражения мира в 

мыслительной деятельности человека. 

Социальное общение также 

происходит на основе отражения. В 

частности, подражание выполняет 

функцию передачи опыта от одного 

поколения к другому, от одной особи к 

другой, которая лежит в основе 

негенетической наследственности. 

Подражание в форме идентификации – это 

отождествление, уподобление кому-то. На 

основе подражания также складывается 

сопереживание между людьми, начинаясь 

на психофизиологическом уровне в форме 

эмоционального заражения. 

И. П. Павловым в основу 

исследований психологических явлений 

был положен принцип рефлекса. Рефлекс 

рассматривался в качестве конкретного 

механизма отражения среды в процессе 

приспособления (адаптации) к ней. 

Первый вид рефлексов – врожденные, 

безусловные; второй вид – условные 

рефлексы, которые дифференцируют 

соотношение между внешним миром и 

организмом [10, с. 316]. 

В связи с учением об условных 

рефлексах было разработано 

представление о физиологическом 

механизме динамического стереотипа, 

установление которого связывается И. П. 

Павловым с таким свойством отражения, 

как способность аккумулироваться 

(накапливаться) в отражающей системе, 

оставляя в ней «следы» в виде 

определенных изменений в структуре этой 

системы. 

Этот и другие выводы И. П. 

Павлова легли в основу формирования 

концепции А. А. Ухтомского о доминанте 

как «господствующей направленности» в 

поведении субъекта в данной среде [14, с. 

197]. С доминантой и памятью 

связывалось существование 

бессознательного [14, с. 61-62]. 

Взаимосвязь сознательных и 

бессознательных процессов понимаются 

как те скрытые, но могущественные 

механизмы, которые изначально лежат в 

основе человеческого поведения.  

Общие свойства психической 

деятельности способствуют общению и 

совместной деятельности, а 

специфические, противореча им, создают 

тем не менее определенную систему 

притяжения и отталкивания, которая, с 

одной стороны, препятствует, а, с другой, 

способствует взаимодействию, так как 

взаимодействие невозможно между 

тождественными образованиями. 

Единая канва жизни есть та основа, 

где рождаются, сосуществуют, борются 

и доминируют противоположности: 

экстраверты и интроверты, сильные и 

слабые, добрые и злые, лживые и 

искренние, честные и мошенники, 

преступники и те, кто противостоит им и 

т.д. А также, где в постоянном 

противоборстве находятся 

взаимоисключающие стороны одной и той 

же личности. 

Противоречивая природа 

личностей, их взаимодополнительность и 

взаимоотрицание, благодаря которому 

рождается социальное действие, 

раскрывается в разработанной К. Г. Юнгом 

концепции психологических типов. «Ни 

одно социальное законодательство не 

сможет пройти мимо психологического 

разнообразия людей, – писал К. Юнг, – 

этого необходимейшего фактора 

жизненной энергии в человеческом 

обществе» [19, с. 534-535]. 

В свое время А. Маслоу развивал 

концепцию личностного синдрома, 

понимая под ним упорядоченный 

комплекс различных особенностей (видов 

поведения, мыслей, побуждений к 

действию и т.д.), которые имеют между 

собой нечто общее, сходное динамическое 
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значение («аромат личности»). Эти 

особенности являются «психологическими 

синонимами» в том смысле, что 

представляют разные психологические 

реакции на один и тот же раздражитель и 

преследующие одну и ту же цель [9, с. 

279].  

В литературе анализируются 

особенности конфликтного поведения 

различных психотипов [11]. О 

психологическом многообразии 

свидетельствует классификация 

акцентуированных личностей К. Леонгарда. 

Отмечается, что двойственность черт 

характера в данном случае проявляется в 

том, что одна и та же черта может 

проявляться в общении и положительным и 

отрицательным образом
 
[7].  

Э. Фромм специфические 

отношения индивида с окружающим 

миром подразделяет на неплодотворные и 

плодотворные ориентации. К 

неплодотворным, в частности, относит 

восприимчивую (впечатлительную) 

ориентацию [15, с. 446]. Названные 

ориентации рассматриваются как 

противоречивые типы характера, 

имеющие положительные и 

отрицательные черты, взаимно 

предполагающие друг друга. В частности, 

при впечатлительной ориентации в 

качестве положительных характеристик 

называется почтительность, скромность, 

обязательность, но тут же – зависимость от 

других, неспособность самостоятельно 

принимать решения и действовать.  

Внутреннее противоречие 

разнообразных черт характера, форм 

поведения, интересов, потребностей 

личности есть проявление диалектической 

взаимосвязи тождества и различия, когда 

тождество содержит в себе различия, 

которые постоянно «снимаются» в 

процессе развития в соответствии с 

меняющимися условиями окружающей 

среды. Именно тождество есть тот 

инвариант в пестрой картине 

психологических проявлений личности, 

который лежит в основе их совместной 

психической деятельности. 

Личность многолика, потому что 

является целостной системой, а, значит, 

интегрирует в себе противоречащие друг 

другу черты характера, стороны психики, 

которые бывают задействованы и 

проявляются в контексте определенного 

времени и пространства. Кроме того, все 

личности, мысленно разделенные на типы, 

в реальной жизни, в силу общения, 

характеризуются смешением свойств, 

отражая друг друга в процессе 

взаимодействия. Взаимное отражение 

приводит не только к интегрированию 

личностных черт в одном и том же 

человеке, но и в человеческом сообществе, 

и чем теснее, чаще происходит 

взаимодействие между людьми, тем 

процесс уподобления интенсивнее. 

К. Г. Юнг различал три уровня 

души: сознание, личное бессознательное и 

коллективное бессознательное. 

Коллективное бессознательное 

понимается как общее для всех людей 

отражение действительности, 

составляющее истинную основу 

индивидуальной жизни. Содержанием 

коллективного бессознательного является 

совокупность архетипов или «архаических 

остатков», первобытных образов [20, с. 64, 

98]. Повседневные, вечно повторяющиеся 

реальности создают самые 

могущественные из всех архетипов, 

непрерывающаяся активность которых 

проявляется всегда и везде [20, с. 214, 217]. 

Вывод. Законы эволюции, 

изначально обусловившие нормы 

человеческой психики, поведения, 

проявляются на ранних стадиях развития 

биологических систем, что 

свидетельствует о существовании единой 

основы психической деятельности живого 

и о зачатках социальности до появления 

человека. Адекватность многообразия 

личностей и многогранности среды 

способствует прочности отношения 

«человек и мир», соединяя человека с 

миром, определяя его пригнанность к 

миру, следовательно, максимальную 

приспособленность на определенном этапе 

существования. 
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На основе универсального 

социального общения образуется как бы 

единое личностное поле, коллективное 

сознание (по аналогии с коллективным 

бессознательным) как динамическая 

духовная система, когда психическая 

деятельность разных личностей, в силу 

взаимоотражения, объединяется в единый 

процесс – психическую деятельность 

человечества. 

Представляется возможным 

говорить о существовании 

психологического синдрома – системы 

психологических черт, являющихся 

взаимодополнительными в процессе 

реагирования на внешний мир личности 

как таковой (коллективного образа 

личности), на основе того взаимодействия 

и взаимовлияния, которые с 

необходимостью связывают реакцию 

одного человека на соответствующие 

события с реакцией другого и других [5]. 
Психологический синдром отличается 

от психологического типа личности тем, что 

тип – это обобщающее понятие для 

выявления инварианта в реакциях на среду 

различных индивидуумов; а психологической 

синдром – это инвариантная, совокупная 

психическая реакция на реальность как 

таковую.  

Понимание сущности человека 

именно или только через призму 

представлений о его единстве со всем 

человечеством – методологически верно 

потому, что так устроен мир, когда вне 

связи с другими людьми сущность 

человека не проявляется, а, значит, и его 

существование.  

Наиболее адекватно 

приспособленная к жизни личность, – 

писал А. Адлер, – не может 

сформироваться, если не прививать ей 

глубокого сознания «единства с 

человечеством»; «смелость идти вперед на 

полезной стороне жизни … может 

проявить только тот, кто считает себя 

частью целого, кто чувствует себя своим 

на этой земле, в этом человечестве» [1, с. 

76].  
Рецензент 

д. с. н., професор Е.А.Афонін 
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ZASADY I CELE EDUKACJI MEDIALNEJ 

JAKO GŁÓWNY CZYNNIK 

KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI 

 

ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ 

МЕДІАОСВІТИ ЯК ОСНОВНОГО 

ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ 

 
Фурманкевич Н. М. Принципи та завдання 

медіаосвіти як основного чинника 

формування особистості 

У статті розглянуто засоби масової 

інформації/комунікації в освітньому просторі. 

Досліджено медіаосвіту як процес розвитку й 

саморозвитку особистості на матеріалах та за 

допомогою засобів масової комунікації. Вона 

покликана формувати культуру комунікації, 

уміння усвідомлено сприймати, критично 

осмислювати, інтерпретувати медіа тексти. 

Ключові слова: новітні засоби навчання, 

медіаосвіта, засоби масової інформації, засоби 

масової комунікації, медіа-імунітет, медіа-

творчість, медіа-культура, інноваційні-

комунікаційні технології. 

Фурманкевич Н. М. 

Медиаобразования как основной фактор 

формирования коммуникативно-

творческой личности 

В статье рассмотрены средства 

массовой информации/коммуникации в 

образовательном пространстве. Исследовано 

медиаобразование как процесс развития и 

саморазвития личности на материалах и с 

помощью средств массовой коммуникации. 

Она призвана формировать культуру 

коммуникации, умения, осознанно 

воспринимать, критически осмысливать, 

интерпретировать медиа тексты. 

Ключевые слова: новейшие средства учебы, 

медиаобразование, средства массовой 

информации, средства массовой 

коммуникации, медиа-иммунитет, медиа-

творчество, медиа-культура, инновационные-

коммуникационные технологии. 

 

N. Furmankevych. Media education as a major 

factor of communicative, creative individuals 

In the article facilities of mass 

information/communication are considered in 

educational space. Mediaeducation as process of 

development is investigational on materials and 

by facilities of mass communication. It is called to 

form the culture of communication, abilities, 

realized to perceive, critically to comprehend, 

interpret medias texts. 

Modern innovative training methods are 

becoming more popular. Consider improving the 

content and traditional subjects, introduced into 

the curriculum of high school new discipline and 

the search for new methods and forms of 

interaction of educational process. 

Key words: newest facilities of studies, 

mediaeducation, mass medias, facilities of mass 

communication, mediaimmunity, mediacreation, 

mediaculture, innovative-communication 

technologies.  
 

 Нині сучасні інноваційні методи 

навчання набувають дедалі більшої 

популярності. Зміст традиційних 

навчальних предметів переглядається та 

вдосконалюється, вводяться до навчальних 

планів вищої школи нові дисципліни та  

здійснюється пошук нових методів та 

форм взаємодії суб’єктів навчального 

процесу.  

Сучасні українські науковці 

зацікавилися навчанням на матеріалі та за 

допомогою засобів масової інформації. Та 

одразу стало очевидним, що розробка 

проблемних питань медіа-освіти – це 

завдання практичного значення, адже 

мета її – це безпосередня підготовка 

юного покоління до життя в 

інформаційному суспільстві, а саме: 

„опанування способів „грамотного” 

mailto:furmankevich@mail.ru
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читання медіа-текстів; набуття здатності 

до сприймання та аргументованого 

оцінювання інформації; розвиток 

самостійності суджень і критичного 

мислення;  використання знань і вмінь, 

набутих під час навчання, у процесі як 

сприймання та аналізу інформації, так і її 

цілеспрямованого пошуку та самостійного 

продукування, тобто створення медіа-

текстів” [1, с. 475]. 

Ідеї медіаосвіти широко 

популяризуються, останніми роками в 

науковій вітчизняній літературі, зокрема 

обґрунтовується доцільність введення 

медіа-орієнтованих дисциплін до 

навчальних планів, їхні мета та завдання 

(Г. Онкович, Б. Потятинник, І. Чемерис та 

ін.). Використання матеріалів засобів 

масової інформації  в навчальному процесі 

перебувало в центрі наукових інтересів Н. 

Кирилової, Є. Міллер, Г. Онкович, Н. 

Саєнко, О. Сербенської, В. Усатої, Ю. 

Усова, О. Федорова та ін. 

Тому у науковій педагогічній 

літературі поширилися терміни зі 

складником медіа: медіа-педагогіка, медіа-

освіта, медіа-критика, медіа-психологія, 

медіа-грамотність, медіа-культура, медіа-

школа, медіа-текст, медіа-ландшафт, 

медіа-концерн, медіа-екологія, медіа-

реальність, медіа-конвергенція. Слів цих, 

як і похідних словосполучень (медійна 

галузь, медійна освіта, медіатизація 

культури, наприклад), ще немає в сучасних 

українських словниках. Проте вони 

фіксують терміни медіа, мас-медіа. 

Великий тлумачний словник сучасної 

української мови, наприклад, пояснює: 

„медіа – те саме, що мас-медіа”, „мас-медіа 

– засоби масової інформації (радіо, 

телебачення, преса, кіно і т.ін.” [3, с. 512; 

516]. Тлумачення другого з цих термінів 

можна знайти в українських словниках 

значно частіше, зокрема в Соціально-

політичному словникові-довіднику за 

редакцією професора М.Іщенка [12, с. 

131]. Російський Великий тлумачний 

словник з культурології Б.Кононенка дає 

таке трактування мас-медіа – „назва 

засобів масової інформації (комунікації): 

преса, кіно, ТБ, аудіо- й відеокасети, 

плакати тощо” [6, с. 259]. Отже, терміни зі 

складником медіа безпосередньо 

стосуються засобів масової інформації 

(комунікації). 

 На інструмент комунікації 

перетворився комп’ютер, а це створило 

новий ринок  праці, який визначають 

словом мультимедії. „Сьогодні за увагу 

публіки борються не тільки уже звичні 

електронні ЗМК (радіо, кабельне і 

супутникове ТБ), а й новітні текстові й 

ілюстративні засоби інформації (інтернет-

видання, телетекст та ін.). Традиційним 

друкованим виданням стає дедалі 

сутужніше виживати в умовах швидко 

мінливого медійного ландшафту”, – 

зазначає В.Фатиміна [13, с.  57]. Кожен 

користувач тепер може за допомогою 

власного комп’ютера ввійти до всесвітньої 

мережі й отримати інформацію, що 

зберігається там у якомусь іншому 

комп’ютері  [7, с.  28; 29]. Розмиванню 

меж між різними засобами масової 

інформації (і відповідно між різними 

галузями журналістської діяльності) 

активно сприяє процес медіаконвергенції. 

Йдеться про зближення й злиття 

„традиційних” засобів масової інформації 

(преси, радіомовлення й телебачення) з 

переходом їх на єдину цифрову 

комп’ютерно-мережну платформу. Як 

наголошує В.Фатиміна, 

„медіаконвергенція не тільки відкриває 

перед ЗМК небувалі можливості, яких не 

має жодний з „традиційних” засобів 

масової інформації, але й формує нові 

вимоги до професійних якостей 

комунікаторів” [13, с. 58].  

Нині дослідники-

журналістикознавці розрізняють власне 

журналістську освіту й медіа освіту (Media 

Education), або медійну освіту. Науковці в 

Північній Америці й Західній Європі 

запропонували чимало визначень цього 

поняття, вони розробляють теорії, 

вказують напрями медіа-освіти, 

обґрунтовують її моделі. Безперечно, до 

медіа-освіти належать аудіовізуальна 

освіта [2], а також, за аналогією, 
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телеосвіта, радіоосвіта, мультимедіаосвіта, 

інтернетосвіта тощо. 

 Сформувалась медіа-освіта, як 

напрям у педагогічній науці, в другій 

половині ХХ ст. Зарубіжний досвід у цій 

ділянці успішно запозичила Росія, де вже 

захищено дисертаційні дослідження з 

медіа-освіти, зареєстровано спеціалізацію 

„Медіа-освіта” в рамках спеціальності 

„соціальна педагогіка”, готують медіа-

педагогів для середньої школи, видають 

навчальні посібники [9], роблять спроби 

ввести медіа-освіту в навчальні програми 

[11].  

У системі навчання дорослих, 

засоби масової інформації так само 

ефективні, як відзначає В. Бутковський. У 

зв’язку з цим доцільно згадати праці 

радянських лінгводидактів у галузі 

методики викладання іноземних мов. 

Низку видань було адресовано іноземним 

студентам, які вивчали російську. Це 

методичні розробки й посібники щодо 

роботи з газетою К. Осипян, А. Васильєвої, 

Е. Кім, Г. Сучкової, Г. Онкович [10] та ін. 

Йшлося, зокрема, про формування 

інформаційних інтересів іноземних 

студентів засобами журналістики (Г. 

Онкович), використання телепрограми 

„Час” у розвитку мовлення (І. Єршова-

Бабенко), кінофільмів і діафільмів – з 

навчально-виховною метою тощо. 

Відповідно до постанови Президії 

Національної академії педагогічних наук 

України від 20 травня 2010 року, протокол 

№ 1-7/6-150, виділені головні завдання 

медіа-освіти полягають у сприянні 

формуванню: 

· медіа-імунітету особистості, який 

робить її здатною протистояти 

агресивному медіа-середовищу, забезпечує 

психологічне благополуччя при 

споживанні медіа-продукції, що 

передбачає медіа-обізнаність, уміння 

обирати потрібну інформацію, оминати 

інформаційне „сміття”, захищатися від 

потенційно шкідливої інформації з 

урахуванням прямих і прихованих впливів; 

· рефлексії і критичного мислення 

як психологічних механізмів медіа-

грамотності, які забезпечують свідоме 

споживання медіа-продукції на основі 

ефективного орієнтування в медіа-просторі 

та осмислення власних медіа-потреб, 

адекватного та різнобічного оцінювання 

змісту і форми інформації, її повноцінного 

і критичного тлумачення з урахуванням 

особливостей сприймання мови різних 

медіа; 

· здатності до медіа-творчості для 

компетентного і здорового самовираження 

особистості та реалізації її життєвих 

завдань, покращення якості міжособової 

комунікації і приязності соціального 

середовища, мережі стосунків і якості 

життя в значущих для особистості 

спільнотах; 

· спеціалізованих аспектів медіа-

культури: візуальної медіа-культури 

(сприймання кіно, телебачення), музичної 

медіа-культури, розвинених естетичних 

смаків щодо форм мистецтва, 

опосередкованих мас-медіа, та сучасних 

напрямів медіа-арту тощо.  

Основні принципи медіа-освіти: 

Особистісний підхід. Медіа-освіта 

базується на актуальних медіа-потребах 

споживачів інформації з урахуванням їхніх 

вікових, індивідуальних та соціально-

психологічних особливостей, наявних 

медіа-уподобань і рівня сформованості 

медіа-культури особистості та її 

найближчого соціального оточення.  

Перманентне оновлення змісту. 

Зміст медіа-освіти постійно оновлюється 

відповідно до розвитку технологій, змін у 

системі мас-медіа, стану медіа-культури 

суспільства та окремих його верств. 

Використовуються актуальні інформаційні 

прецеденти, поточні новини, сучасні 

комплексні медіа-феномени, популярні в 

молодіжному середовищі. При здійсненні 

медіа-освіти забезпечується баланс між 

актуальною сьогоденністю та історичними 

надбаннями. 

Орієнтація на розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Медіа-освіта спирається на передові 

досягнення в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій, використовує 
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їх для організації роботи медіа-педагогів, 

формування спільних інформаційних 

ресурсів, полегшення комунікації та 

координації в середовищі взаємодії 

учасників медіа-освітнього руху. У процесі 

медіа-освіти враховуються тенденції 

розвитку новітніх медіа.  

Пошанування національних 

традицій. Медіа-освіта базується на 

культурних традиціях народу, враховує 

національну та етнолінгвістичну 

специфіку медіа-потреб її суб’єктів, 

забезпечуючи паритетність їхньої 

взаємодії і конструктивність діалогу. 

Пріоритет морально-етичних 

цінностей. Медіа-освіта спрямована на 

захист суспільної моралі і людської 

гідності, протистоїть жорстокості і різним 

формам насильства, сприяє утвердженню 

загальнолюдських цінностей, зокрема 

ціннісному ставленню особи до людей, 

суспільства, природи, мистецтва, праці та 

самої себе.  

Громадянська спрямованість. 

Медіа-освіта в міру набуття нею форми 

медіа-освітнього руху сприяє розвитку в 

країні громадянського суспільства. Вона 

спирається на потенціал громадських 

об’єднань і асоціацій, узгоджує свої 

зусилля з розвитком інших громадських 

рухів. При цьому медіа-грамотність 

громадян перетворюється на важливий 

складник політичної культури суспільства.  

Естетична наснаженість. Медіа-

освіта широко використовує кращі 

досягнення різних форм сучасного 

мистецтва та естетичного виховання 

засобами образотворчого мистецтва, 

музики, художньої літератури, кіно, 

фольклорних практик, розвивається з 

урахуванням потенціалу існуючих у 

суспільстві загалом і на місцевому рівні 

інституцій та окремих проектів 

мистецького профілю. 

Продуктивна мотивація. У межах 

медіа-освіти поєднуються акценти на 

творче сприймання медіа і розвиток 

здатності того, хто вчиться, створювати 

власну медіа-продукцію. Виробництво в 

медіа-освітньому процесі медіа-продукту з 

метою його подальшого використання в 

спільноті, на фестивалях, конкурсах тощо 

сприяє формуванню продуктивної 

мотивації учасників медіа-освітнього 

процесу. 

Ганна Онкович зазначає, що 

медіаосвіта – це процес розвитку й 

саморозвитку особистості на матеріалах та 

за допомогою засобів масової комунікації 

покликана формувати культуру 

комунікації, уміння усвідомлено 

сприймати, критично осмислювати, 

інтерпретувати медіатексти з метою 

розширення загальних, соціокультурних та 

професійно значущих знань, 

комунікативних та творчих здібностей. 

Вона послуговується різними 

комунікативними мережами, тому й 

спроможна задовольнити інтелектуальні 

потреби особистості повною мірою. 

Комп’ютерні комунікації вже нині суттєво 

впливають на формування нового змісту 

освіти, на організаційні форми і методи 

навчання. Поняття „інформаційно-

комунікаційні технології” належним 

чином відтворює ці процеси. Однак нині 

ним послуговуються й фахівці з 

медіаосвіти, для яких за цим поняттям – 

технології використання „старих”, 

традиційних медіа. У разі, коли йдеться 

про залучення до навчального процесу 

„нових” медіа, залучається поняття 

„інноваційно-комунікаційні” технології. У 

будь-якому разі медіазасоби 

використовуються для комунікації, тож і 

акцентується „комунікаційна” складова. 

Безперечно, наші міркування спрямовані 

щонайперше для фахівців з комунікацій, 

оскільки для них визначальним є  

спілкування в соціумі, взаємодія між 

членами різних утворень і форм спільнот 

людей. 
Рецензент 

д.с.н., профессор Афонін Е.А. 
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THE NATIONAL AND PEDAGOGICAL 

IDEAS IN THE WORKS OF BORYS 

GRYNCHENKO 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ У 

СПАДЩИНІ 

БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 
Epikhina M.A. The national and pedagogical 

ideas in the works of Borys Grynchenko 

The article focuses on the educational activity of 

an outstanding Ukrainian enlightener and cultural 

figure Borys Grynchenko who made his valuable 

contribution to the development of the Ukrainian 

school. The author analyses B,Grynchenko’s 

achievements from the point of their influence on 

the development of national culture, pedagogy 

and education. Much attention is given to the 

main national idea of the educator, his concept of 

a national school, the nature and characteristics of 

folk upbringing. It is spoken in detail about an 

ideal teacher of that time, about the basic 

pedagogical ideas which do not lose their 

relevance to modern pedagogy. The article 

stresses on the personal qualities of 

B.Grynchenko, on the humanism characteristic of 

him, on his greatest desire to develop the 

Ukrainian school and his aspirations to teach 

children their native language. From what the 

author says it becomes clear that B.Grynchenko 

was a true humanist, democrat and patriot with the 

advanced and comprehensive outlook. As a 

teacher, he joined the best achievements of the 

world pedagogical views and the national 

traditions of education with the need of the 

spiritual revival of the Ukrainian nation and 

teachers of nowadays should follow his example.  

Keywords: national ideas, national school, 

national teacher, folk traditions, folk upbringing. 

 

Єпіхіна М.А. Національно-педагогічні ідеї у 

спадщині Бориса Грінченка 

Стаття присвячена педагогічній діяльності 

видатного українського просвітителя і 

культурного діяча Б.Д.Грінченка, який  зробив 

неоціненний внесок у розвиток української 

школи. У статті розкрито основні національні 

ідеї педагога-просвітителя, його концепція 

національної школи, сутність та особливості 

народного виховання. Розкриті ідеал вчителя 

того часу, основні педагогічні сутності, які й 

донині не втрачають своєї актуальності. Як 

учитель, Б.Грінченко поєднав кращі надбання 

світової педагогічної думки з національними 

традиціями виховання, з потребою духовного 

відродження української нації.  

Ключові слова: національні ідеї, національна 

школа, народний учитель, народні традиції, 

народна творчість. 

 
Епихина М.А. Национально-педагогические 

идеи в наследии Бориса Гринченко 

Статья посвящена педагогической 

деятельности выдающегося украинского 

просветителя и культурного деятеля 

Б.Д.Гринченко, который внес неоценимый 

вклад в развитие украинской школы. В статье 

раскрыты основные национальные идеи 

педагога-просветителя, его концепция 

национальной школы, сущность и особенности 

народного воспитания. Раскрыты идеал 

учителя того времени, основные 

педагогические идеи, которые и по сей день не 

теряют своей актуальности. Как учитель, 

Б.Гринченко соединил лучшие образцы 

мировой педагогической мысли с 

национальными традициями воспитания, с 

необходимостью духовного возрождения 

украинской нации. 

Ключевые слова: национальные идеи, 

национальная школа, народный учитель, 

народные традиции, народное творчество. 

 

У сучасному процесі модернізації 

всіх ланок освіти в Україні особливого 

значення набуває дослідження різних 

аспектів історії розвитку української 

етнопедагогіки. Оскільки, впровадження її 

здобутків в навчально-виховний процес 

закладів освіти різних типів стає вагомою 

умовою забезпечення національної 

спрямованості освіти. 

Силу і велич народної педагогіки 

збагнули відомі педагоги-класики, а саме: 

Х. Алчевська, О. Духнович, С. Русова, 

Г. Сковорода, В.Сухомлинський, 

К.Ушинський, І.Франко. При цьому 

значний вклад у розвиток вітчизняної 

педагогічної науки, зокрема, української 
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етнопедагогіки залишив Борис Дмитрович 

Грінченко (1875-1938). Усе своє життя 

видатний педагог присвятив учительській 

справі та народові. Народну педагогіку, 

мораль, рідну мову, фольклор, родину 

Борис Дмитрович вважав основними 

рушіями формування таких рис, як 

патріотизм, гуманність, доброзичливість, 

чесність, гідність. Актуальність ідей 

Б. Грінченка щодо збереження і 

відтворення у молодого покоління 

національного менталітету, культури і 

мови, його концепція української 

національної школи, ідеї демократизму, 

гуманізму, народності у навчально-

виховному процесі підсилюється у реаліях 

сьогодення в Україні. Отже постає 

необхідність вивчення етнопедагогічного 

досвіду Б. Грінченка й розробки 

ефективних шляхів його впровадження у 

процес проектування національного 

компоненту навчально-виховного процесу 

як у загальноосвітніх так і у вищих 

навчальних закладах.  

Провідними дослідниками 

спадщини Б.Грінченка є М.Веркалець, 

В.Дурдуківський, С.Єфремов, 

А.Животенко-Піанків (дослідження 

педагогічний ідей); Ю.Єненко, 

О.Неживий, А.Погрібний (життєвий шлях 

та бібліографічні нариси); В.Борисенко, 

Б.Пастух, Л.Сахно, В.Чорновол, В.Шаян 

(суспільно-політичне життя); Г.Грищенко, 

Ю.Єненко, Є.Єфремов, О.Неживий, 

В.Погребенние (літературна спадщина).  

Метою даної статті є аналіз 

національних ідей у педагогічній спадщині 

видатного українця Б.Грінченка. 

Навчання рідною мовою – один з 

провідних принципів освітньої системи 

Бориса Грінченка. Виходячи з принципу 

природовідповідності, педагог наголошує 

на  необхідності навчання дітей саме 

рідною мовою, бо, на його думку, школа 

має вчити природній мові, розвивати її, 

щоб остання стала досконалим засобом 

духовного життя, формування та розвитку 

думки. „Треба, щоб по наших школах 

учіння велося нашою українською мовою, 

тією, якою наші діти говорять у своїй хаті 

з батьком-матір’ю. Треба, щоб 

українською ж мовою були й книжки до 

науки, та не до самої шкільної науки, а 

щоб усякі наукові книги були нашою 

мовою, щоб кожен і мало вчений чоловік 

легко їх розумів і міг придбати з їх собі 

якомога більшої користі”  [1, с.8]. 

Втрачаючи рідне коріння, людина 

відрікається від найсвятішого - любові й 

поваги до народних традицій, звичаїв, 

моралі. Втрата відчуття національної 

приналежності, неспіввіднесення себе з 

певним етносом більшістю його 

представників перетворює народ на 

натовп, свідчить про глибоку й всебічну 

деградацію нації. Б.Грінченко розумів, що 

лише через пробудження в народові 

національного самоусвідомлення можна 

сподіватися на його національне, 

політичне й соціально-економічне 

самовизнання.  

Значну роль у розбудові української 

національної школи відіграли підручники, 

створені Б.Грінченком. За часи 

національного гноблення учні 

Олексіївської  школи навчалися за його 

«Українською Граматикою» та «Рідним 

словом», що були побудовані на основі 

генетично близького й рідного українській 

дитині матеріалу – українському 

фольклорі й найкращих зразках 

української класичною літератури.  В них 

– скарбниця  малюнків з народного 

побуту, прислів'їв, відомості про народні 

свята, рідний край та свою землю. 

Навчаючи дітей рідної мови, Б.Грінченко 

збагачував їхній світогляд знаннями з 

історії та географії України, виховував 

високі громадянські й морально-етичні 

почуття.  

Серед розмаїття оцінок діяльності 

Б.Грінченка є й яскраве визнання його як 

фольклориста та етнографа. З малих років 

Б.Грінченко поринув у стихію народного 

побуту, народної творчості, звичаєвості та 

традиційності. Б.Грінченко – активний 

збирач усної народної творчості. Йому 

належать цінні збіркі народної творчості 

«Пісні та думи» (1895), «Думи кобзарські» 

(1897), «Веселий оповідач» (1898) та ін.  
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До цієї справи Б.Грінченко залучав своїх 

учнів, випускав з ними своєрідний журнал 

народної мудрості «Думка». 

Як педагог Б.Грінченко відзначався 

глибоко прогресивними переконаннями. У 

своїх працях він наголошував на 

необхідності створення мережі 

українських національних шкіл. 

Всупереч діючим тогочасним 

нормам, Б.Грінченко викладав 

українською мовою, використовуючи 

складений самостійно буквар, уперше 

надрукований під назвою «Українська 

граматика до науки читання й писання» у 

1907 році. Він був автором й однієї з 

перших українських книг для дитячого 

читання «Рідне слово»; редактором 

«Словника української мови» - першого 

великого зібрання лексичних фондів 

української мови; керівником київської 

культурно-освітньої громади «Просвіта»; 

перекладачем видатних творів світової 

культури. 

Б.Грінченко надавав величезного 

значення ролі книжки в житті людини, й 

особливо дитини. Результатом творчого 

пошуку педагога була вміло організована 

робота з книжкою в процесі навчання й 

виховання. З цього приводу Марія Загірня 

згадувала: «Біля сіней у нас була 

комірчина, і в ній були ліки та книжки. 

Зібрано там з українських книжок усе, що 

можна було здобути на той час, а щоб 

збільшити книжок, ми в книжковому 

форматі переписували надруковані свої 

переклади й не переклади, а з творів інших 

письменників Грінченко складав 

збірнички, писав їх здебільшого 

друкованими літерами, якось прикрашав, і 

школярам ці книжечки дуже подобались. 

Але ж таких саморобних книжок не могло 

бути багато. Ну, може, зо два десятки їх 

було… Всі книжки з цієї бібліотеки 

обгорнені були поверх палітурок у газету, і 

школярі знали, що книжку в газеті не 

можна нести в школу, а прочитавши її, 

треба положити в неї записку з своїм 

прізвищем і рецензією і в суботу, йдучи в 

школу, занести й положити в комірчині» 

[3, с.3].  

Письменник-педагог у своїх творах, 

зокрема творах для дітей, возвеличує 

народно-педагогічні ідеали гуманізму і 

добра, правди і краси, щиросердя і 

людського благородства [5, с.146]. 

Б.Грінченко свідомо засвоїв кращі 

надбання світової педагогічної думки і 

поєднав їх з національними традиціями 

виховання та формування особистості, з 

потребами духовного відродження 

української нації. У своїх науково-

педагогічних, публіцистичних працях, 

художніх творах, що торкаються проблем 

освіти, він визначив усі найважливіші 

аспекти наукової педагогіки. Чимало уваги 

приділено і загальнокультурній, 

професійній підготовці вчителя. Згадаймо 

такі його теоретичні праці, як «Народні 

вчителі і вкраїнська школа» (1906), «Яка 

тепер народна школа на Вкраїні» (1896), 

«На беспросветном пути. Об украинской 

школе» (1906), «Якої нам треба школи» 

(1912), підручники «Українська граматика 

до науки читання й писання», «Рідне 

слово», «Українська читанка»,  художні 

твори шкільної тематики, публіцистичні 

статті з проблем народної освіти та 

культури, а також епістолярну спадщину і 

власне педагогічну діяльність Грінченка-

вчителя, що постає зі спогадів сучасників. 

Грінченко був гордий за свій народ, 

пишався його історією, культурою, 

традиціями. Він вважав, що на особі 

вчителя ґрунтується все навчання і 

виховання. Хотів бачити вчителя 

високоосвіченою, високоморальною 

особою, яка досконало знає свою справу, 

сумлінно виконує вчительський обов'язок, 

є справедливою, послідовною і 

цілеспрямованою у своїх діях. 

За запрошенням відомої освітньої 

діячки Христини Данилівни Алчевської в 

середині 1887 році родина Грінченків 

переїздить до Олексіївки Михайлівської 

волості Слов'яносербського повіту (нині – 

Перевальського району Луганської 

області). Педагогічні погляди Б.Грінченка 

в цілому відповідали вимогам і 

переконанням самої просвітительки, тому 

його педагогічна праця розгорнулася у 
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сприятливих умовах. Тут Б.Грінченко 

проявив себе як педагог-новатор, досвід 

якого і до сьогодні не втратив своєї 

актуальності. Тут, в Олексіївці, ним 

написано близько двохсот творів.  

Селище Олексіївка стало для 

Б.Грінченка місцем, де він старанно збирав 

і вивчав традиції, народні пісні, щедрівки, 

колядки, відновлював народні звичаї. Саме 

тут починається праця над оригінальним 

підручником для першого класу 

«Граматика української мови». В основу 

цього підручника було покладено 

багатющий дидактичний матеріал, який і 

сьогодні викликає захоплення. 

Узагальнюючи основні положення 

педагогічної концепції Б.Д.Грінченка, 

зробимо висновок, що концепція 

української національної школи у 

спадщині  цього просвітителя складається 

з чотирьох взаємопов’язаних частин: 

моделі особистості вихованця; 

моделі організації навчально-

виховного процесу (змісту, принципів, 

методів і засобів); 

моделі керівництва навчально-

виховним процесом; 

моделі особистості народного 

вчителя.  

Модель особистості дитини 

Б.Грінченко вбачав у гармонійному 

поєднанні в ній духовних, культурних, 

розумових та фізичних якостей. Ця 

особистість активно стверджує себе як 

громадянин, трудівник, патріот, демократ і 

гуманіст. Навчання у школі, на думку 

педагога, повинно бути просякнуте 

людинознавчим та народознавчим змістом. 

Модель організації навчально-

виховного процесу має активний творчий 

характер, що передбачає залучення дітей 

до різноманітних видів діяльності й 

спілкування, використання багатьох 

методичних прийомів та зрозумілих дітям 

явищ дійсності. 

Щодо методів та засобів навчання, 

то Б.Грінченко виділяв такі: методи 

взаємного навчання (пропонував 

організовувати кафедри асистентів з числа 

старших учнів); розробка вчителями 

оригінальних методик навчання читанню; 

організація позакласного читання; 

написання рецензій на прочитані книжки, 

відгуків про екскурсії; введення уроків 

праці до шкільне навчання; організація 

фольклорних гуртків для учнів. 

Проблеми народної школи Борис 

Грінченко тісно пов’язував з проблемами 

народного вчителя. Він переймався 

становищем учителя в суспільстві, його 

матеріальними, психологічними та 

моральними проблемами. 

Б.Д.Грінченко розробив програму 

підготовки українського вчительства, яка 

передбачала: 

- оволодіння кожним учителем 

українською літературною мовою з метою 

проведення навчально-виховного процесу 

рідною мовою; 

- засвоєння найкращих досягнень 

національної й світової культури та 

мистецтва; 

- оволодіння педагогічним досвідом 

(з урахуванням надбань української 

етнопедагогіки, історії педагогічної думки 

в Україні); 

- формування національної 

самосвідомості, постійне вивчення 

народного життя, побуту, традицій, 

звичаїв, інтересів людей; 

- участь у культурно-просвітницькій 

роботі серед населення, у пропаганді 

педагогічних знань. 

Рух до цієї мети передбачав 

вирішення першочергових питань: 

забезпечення навчання, виховання, 

спілкування дітей і дорослих рідною 

мовою, реалізація ідеалу всебічного і 

гармонійного розвитку особистості у 

відповідності з культурно-історичним 

досвідом, системою духовних цінностей 

українського народу, формування у дітей 

національної свідомості, якостей 

справжнього патріота, активного 

соціального діяча і трудівника. 

Отже,  Борис Грінченко активно 

боровся за становлення та розвиток 

національної школи. Педагогом-

просвітителем була розроблена концепція 

національной школи, що базувалася на 
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основних ідеях педагога: народності, 

демократизму, гуманізму, 

природовідповідності. 

Українізацію школи педагог 

повязує з рідною мовою, літературою, 

історією свого народу, народознавством, 

всіма скарбами народної духовності  та 

творчості, з народною звичаєвістю, 

традиційністю та обрядовістю, народною 

педагогікою. Б.Грінченко був 

переконаний, що змісту навчання й 

виховання слід надавати національного 

характеру. В його основі мають бути рідна 

мова та вивчення українознавства, 

народної творчості, вітчизняної історії, 

культури, здійснення національного 

виховання, формування якісно нової 

особистості вчителя. 

Створені ним підручники стали 

органічним продовженням традицій 

української культурно-освітньої думки. 

 
Список використаних джерел 

1. Б.Грінченко Якої нам треба школи. – К., 1912. 

2. І.М.Карпенко, О.І.Неживий Образ світу в 

педагогічній системі Б.Грінченка // Педагогіка і 

психологія. – 1997. – № 1. – С. 209-214. 3. 

Н.Б.Копиленко Освітянський подвиг Марії Грінченко // 

Рідна школа. – 1994. – № 9. – С. 3-5. 4. О.О.Любар, 

М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко Історія української 

школи і педагогіки: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. 5. 

В.А.Мосіяшенко Українська етнопедагогіка: Навч.посіб. 

– Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 6. 

О.І.Неживий Із досвіду впровадження у практику 

навчальних закладів Луганщини педагогічної спадщини 

Б.Грінченка // Пробл.освіти. – 1996. – Вип.5. – С. 104-

112. 7. О.Неживий, Л. Корольова Особистість учителя 

національної школи в доробку Б.Грінченка // Дивослово. 

– 1997. – № 4. – С. 36-40.  

 
References 

1. B.Hrinchenko Yakoyi nam treba shkoly. – K., 1912. 2. 

I.M.Karpenko, O.I.Nezhyvyy Obraz svitu v pedahohichniy 

systemi B.Hrinchenka // Pedahohika i psykholohiya. – 1997. 

– № 1. – S. 209-214. 3. N.B.Kopylenko Osvityans'kyy 

podvyh Mariyi Hrinchenko // Ridna shkola. – 1994. – № 9. – 

S. 3-5. 4. O.O.Lyubar, M.H.Stel'makhovych, 

D.T.Fedorenko Istoriya ukrayins'koyi shkoly i pedahohiky: 

Navch.posib. – K.: Znannya, 2006. 5. V.A.Mosiyashenko 

Ukrayins'ka etnopedahohika: Navch.posib. – Sumy: VTD 

«Universytets'ka knyha», 2005. 6.O.I.Nezhyvyy Iz dosvidu 

vprovadzhennya u praktyku navchal'nykh zakladiv 

Luhanshchyny pedahohichnoyi spadshchyny B.Hrinchenka // 

Probl.osvity. – 1996. – Vyp.5. – S. 104-112. 7.O.Nezhyvyy, 

L. Korol'ova  Osobystist' uchytelya natsional'noyi shkoly v 

dorobku B.Hrinchenka // Dyvoslovo. – 1997. – № 4. – S. 36-

40. 

д.пед.н., професор Золотухіна С.Т. 

+38 0963793454, 

д.пед.н., професор Зеленська Л.Д. 

+38 0963520308, 

zelenskaya_ludmila@ukr.net 

 
THE DEPARTMENT OF GENERAL 

PEDAGOGY AND PEDAGOGY OF HIGHER 

SCHOOL OF KHARKIV H.S. SKOVORODA 

NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

IN THE LIGHT OF YEARS: 

HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS OF 

THE PROBLEM 

 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА 

ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені 

Г.С. СКОВОРОДИ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОКІВ: 

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 
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Золотухіна С.Т., Зеленська Л.Д. Кафедра 

загальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи Харківського національного 

педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди крізь призму років: 

історіографічний аналіз проблеми. 

У статті подано цілісну картину генезису 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

від 1850 року до сьогодення. Розкрито завдання, 

зміст, напрями діяльності кафедри на кожному 

історичному етапі з урахуванням 

трансформаційних змін вищої педагогічної 

освіти України, окреслено здобутки і 

напрацювання професорсько-викладацького 

складу кафедри та її завідувачів. 

Ключові слова: педагогічний інститут 

(університет), кафедра педагогіки, генезис, 

особовий склад, зміст, напрями, діяльність. 

 

Золотухина С.Т., Зеленская Л.Д. Кафедра 

общей педагогики и педагогики высшей 

школы Харьковского национального 

педагогического университета имени 

Г.С. Сковороды сквозь призму лет: 

историографический анализ проблемы.  
В статье представлена целостная картина 

генезиса кафедры общей педагогики и 

педагогики высшей школы Харьковского 

национального педагогического университета 

имени Г.С. Сковороды от 1850 года до 

настоящего времени. Раскрыты задачи, 

содержание, направления деятельности 

кафедры на каждом историческом этапе с 
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учетом трансформационных изменений 

высшего педагогического образования 

Украины, определены достижения и наработки 

профессорско-преподавательского состава 

кафедры и ее заведующих.  

Ключевые слова: педагогический институт 

(университет), кафедра педагогики, генезис, 

личный состав, содержание, направления, 
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S.T. Zolotuhina, L.D. Zelenska The 

Department of General Pedagogy and 

Pedagogy of Higher School of Kharkiv H.S. 

Skovoroda National Pedagogical University in 

the light of years: historiographical analysis of 

the problem 

An overall picture of the genesis and development 

of the department of general and higher school 

pedagogy of H.S. Skovoroda KNPU is presented 

in the article; the objectives, content and 

directions of the department activities at each 

historical stage are revealed, the achievements of 

the teaching staff are outlined. 

The first department of pedagogy in 

Kharkiv was established in 1850. It was 

withdrawn in 1863. Starting from the 1920-s a 

few pedagogical departments appeared. In 1933 

Kharkiv pedagogical institute started its work. It 

dealt mostly with didactic problems development. 

During the Soviet period, members of the 

department have worked mainly on developing 

didactic problems, in particular, principle of 

visibility in learning, promotion of students’ 

cognitive activity, formation of independent 

learners in the classroom, ways of implementing 

individual approach in learning, educational 

process optimization etc. Within the department 

there are such disciplines as “Theory of 

pedagogy”, “Introduction to pedagogical 

specialty”, “Pedagogy of the higher school”, 

“History of pedagogy”, etc., as well as individual 

courses and special seminars. 

Today, the department is holding a high 

status in modern scientific and pedagogical space. 

Key words: pedagogical institute (university), 

department of pedagogy, genesis, teaching staff, 

content, directions, activities. 

 

Постановка проблеми. Кожна 

історична епоха висуває свої погляди на 

виховання і навчання підростаючих 

поколінь. Тому проблеми становлення і 

розвитку освіти конкретного історичного 

періоду, зокрема педагогічної, займають 

вагоме місце в історико-педагогічному 

дослідженні, що завжди виступає як діалог 

минулого і сучасного, минулого і 

прийдешнього. На перетині діалогічних 

суджень попередників, сучасників і 

наступників у процесі аналізу історичних 

фактів виявляється все позитивне, що 

виправдало себе.  

Отже, нерозривний зв'язок історії з 

сьогоденням є необхідною умовою 

пізнання об'єктивної історичної 

реальності, в тому числі педагогічних 

явищ і процесів. Історичний підхід дає 

змогу впевнитися, що сучасний 

педагогічний навчальний заклад 

розвивається не на порожньому місці, не 

закреслює прогресивного минулого, а 

передбачає вивчення і творчий розвиток 

усього цінного з історії становлення і 

розвитку педагогічної освіти в Україні. У 

цьому контексті неабиякий науковий 

інтерес становить вивчення генезису 

окремих кафедр у структурі вищих 

педагогічних навчальних закладів України, 

зокрема педагогічних, яким належить 

провідне місце в підготовці учительських 

кадрів.   

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Історіографічний пошук 

засвідчив, що питання становлення й 

розвитку вищої педагогічної освіти в 

харківському регіоні в конкретно-

історичний період знайшли відображення в 

наукових розвідках як дослідників минулого 

(Д. Багалій, М. Лавровський, К. Роммель, 

М. Сумцов, М. Халанський та ін.), так і 

сучасності (В. Астахова, К. Астахова, 

Н. Карнаух, С. Куліш, С. Посохов, 

І. Прокопенко та ін.). 

Однак, у науковому просторі 

практично відсутні роботи, які б в 

узагальненому вигляді подавали цілісну 

картину генезису педагогічних кафедр у 

вишах Слобожанщини, окреслювали їх 

склад, провідні напрями діяльності на 

кожному історичному етапі.  

Мета статті – визначити місце і 

роль кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи в структурі ХНПУ 
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імені Г.С. Сковороди, розкрити завдання, 

зміст, напрями діяльності від часу її 

заснування до сьогодення, окреслити 

здобутки і напрацювання професорсько-

викладацького складу. 

Виклад основного матеріалу. Як 

самостійний структурний підрозділ 

кафедра педагогіки вперше була 

започаткована у 1850 р. при історико-

філологічному факультеті Імператорського 

Харківського університету з метою 

запровадження викладання педагогічних 

дисциплін для студентів усіх факультетів, 

крім медичного. Відповідно до постанови 

Міністерства народної освіти від 

5 листопада 1850 р. «Об учреждении в 

университетах особой кафедры педагогии» 

на професора цієї кафедри покладався 

обов’язок теоретичної й практичної 

підготовки студентів до вчительського 

звання [1].  

Утім, не зважаючи на нагальність 

виконання цієї вимоги, кафедра педагогіки 

в Імператорському Харківському 

університеті була вакантною більше 

двадцяти одного місяця з дня відкриття, а 

всі спроби її заповнити виявилися 

безрезультатними через брак фахівців. У 

1852 р. за наказом Міністра народної 

освіти для заміщення названої кафедра 

було направлено випускника Головного 

педагогічного інституту 

М.О. Лавровського в званні ад’юнкта. 

У 1855 р. М.О. Лавровський захистив 

докторську дисертацію зі слов’яно-

російської філології (в Російській імперії 

педагогіка не належала до розряду наук, за 

якими присуджували науковий ступінь) й 

був затверджений у званні 

екстраординарного професора кафедри 

педагогіки. Вище зазначене дає підстави 

вважати його першим завідувачем 

кафедри. 

Як професор кафедри педагогіки 

М.О. Лавровський читав «історію 

педагогіки» для казеннокоштних студентів 

III курсу фізико-математичного й 

історико-філологічного факультетів за 

посібниками Ф. Шварца, А.-Г. Німейко, 

К.фон Раумера. На четвертих курсах 

проводив заняття з історії педагогіки по 

дві години на тиждень.  

Однак, схвалений 18 червня 1863 р. 

Загальний статут Імператорських 

російських університетів [2] виключав 

функціонування окремої кафедри 

педагогіки. З огляду на це, у період 1864-

1888 рр. педагогіка в Харківському 

університеті викладалася як суто 

прикладна наука психології в межах 

кафедри філософії. Лише в грудні 1899 р. 

викладачі історико-філологічного 

факультету звернулися з клопотанням до 

Міністерства народної освіти запровадити 

на факультеті викладання історії та теорії 

педагогіки, а також методики викладання 

предметів у гімназіях. Мова йшла про те, 

щоб педагогіка стала обов’язковим 

предметом на факультеті, оскільки 

заслужений професор філософії 

Ф.І. Зеленогорський з весни 1899 р. за 

дорученням факультетської ради вже 

викладав студентам ці предмети як 

необов’язкові. Це сталося попри чисельні 

заперечення виховного аспекту педагогіки 

серед більшості професорсько-

викладацького складу університету, яка 

дотримувалася думки про те, що заклад не 

має вільних коштів на сумнівне зайняття 

вихованням дорослих людей. Показово, що 

на історико-філологічних факультетах 

інших університетів до 1900 р. не читали 

ні історії педагогіки, ні методики 

викладання окремих предметів, ні 

дидактики [3, с. 29].  

Як відомо, трансформаційні зміни 

системи освіти в Україні в перше 

десятиріччя становлення радянської влади 

зумовили перегляд підходів до організації 

педагогічної освіти й, зокрема, фахової 

підготовки педагогічних працівників. 

Зважаючи на це, в Інституті суспільних 

наук новоствореної Академії теоретичних 

знань (1920 р.) було відкрито кафедру 

соціальної педагогіки. 1921 р. на 

факультеті професійної освіти 

Харківського Інституту Народної Освіти 

(ХІНО), який готував викладачів-

предметників для масової школи 

професійної освіти, створюється навчальна 
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кафедра педагогіки на чолі з професором 

А.П. Машкіним. Водночас, на факультеті 

соціального виховання ХІНО, призначення 

якого вбачалося в підготовці так званого 

«інтегрального педагога-вихователя», було 

започатковано роботу двох навчальних 

кафедр педагогіки: кафедри соціального 

виховання (завідувач 

проф. А.І. Гендрихівська) та педології 

(завідувач проф. О.Г. Дяків). У межах цих 

кафедр вивчалося близько 19 педагогічних 

дисциплін, зокрема «Сучасні педагогічні 

течії», «Дидактика і методика», «Дитячий 

рух», «Охорона матері і дитини»», 

Дефективне дитинство», «Система 

соціального виховання» тощо.  

Підкреслимо, що реорганізація 

ХІНО (1930 р.) й створення на його базі 

галузевих вузів, зокрема Харківського 

Інституту соціального виховання (1930 р.), 

трансформованого спершу в Харківський 

інститут народної освіти (1931 р.), а 

згодом у Всеукраїнський інститут 

народної освіти ім. М.О. Скрипника 

(1932 р.), зумовили кардинальні зміни в 

організації педагогічної освіти. Так, 

наказом №17 від 23 вересня 1931 р. по 

Харківському інституті народної освіти 

запроваджувалося чотири педагогічні 

кафедри, як-от: кафедра педагогіки 

(завідувач проф. Т.П. Гарбуз), кафедра 

організації освіти (завідувач проф. 

Ю.Л. Гудвін), кафедра педології (завідувач 

О.С. Залужний), кафедра КДР (завідувач 

С.С. Ярославенко) [4, Арк.16-17]. У межах 

кафедри педагогіки передбачалося читання 

таких курсів, як «Марксівська педагогіка» 

та «Художнє виховання». Кафедра 

організації освіти покликана була 

забезпечити читання курсів «Організація й 

методика керування освітою», «Основи 

освітньої політики», «Єдиний план 

культбудівництва»). По кафедрі педології 

вивчалися такі навчальні дисципліни, як 

«Педологія», «Соціологія й педагогіка 

праці», «Психотехніка», «Методика 

викладання педолого-педагогічних 

дисциплін», «Соціальна гігієна», 

«Дефектологія», «Психопатологія», 

«Логопатія», по кафедрі колективного 

дитячого руху (КДР) - «Комуністичний 

дитячий рух» та «Позашкільне 

виховання». 

Наголосимо, що згідно з 

постановою Колегії НКО про 

реорганізацію системи педагогічної освіти 

Всеукраїнський інститут народної освіти 

ім. М.О. Скрипника з 01.09.33 р. було 

перетворено на Харківський педагогічний 

інститут. Від цього часу в його структурі 

постійно діяла кафедра педагогіки. Перед 

її професорсько-викладацьким складом 

ставилося завдання вивчення й 

популяризації класичної педагогічної 

спадщини, кращого досвіду роботи шкіл і 

вчителів, піднесення педагогіки до рівня 

передової радянської науки. Тематика 

наукових досліджень членів кафедри 

торкалася таких питань: «Педагогічна 

система Р. Оуена», «Наочність у 

викладанні історії», «Методика структури 

уроку засвоєння нового матеріалу», «Роль 

особистості педагога в комуністичному 

вихованні учнів початкової школи», 

«Дидактичні принципи К. Ушинського, 

«Педагогічні погляди Белінського» тощо. 

Упродовж 1934-1939 рр. кафедру 

очолював доц. С.А. Литвинов [5, Арк. 

170].  

У післявоєнні роки члени кафедри 

педагогіки Харківського державного 

педагогічного інституту працювали 

переважно над розробкою дидактичних 

проблем, зокрема принципу наочності в 

навчанні, активізації пізнавальної 

активності школярів, формування 

самостійності учнів у навчальній роботі, 

шляхів реалізації індивідуального підходу 

в навчанні тощо. З 1939 по 1973 рр. її 

незмінним керівником залишався проф. 

А.І. Зільберштейн.  

Зауважимо, що в період з 1957 по 

1974 рр. у зв’язку з трансформаційними 

змінами в структурі педагогічного 

інституту в межах кафедри читалися не 

лише суто педагогічні дисципліни, але й 

психологія, гігієна тощо, а сама кафедра 

іменувалася як «кафедра педагогіки і 

психології». Саме в цей період на кафедрі 

починає формуватися Харківська 



 
39 NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE 

педагогічна школа, до якої долучилися 

В.І. Лозова, В.І. Євдокимов, А.М. Доценко, 

В.П. Барабаш, М.О. Хімець, 

О.Я. Боданська та ін. Усього під 

керівництвом А.І. Зільберштейна було 

захищено 26 кандидатських дисертацій. 

Результати діяльності представників 

школи А.І. Зільберштейна були 

репрезентовані в колективних монографіях 

«Питання наочності в навчанні», «Питання 

проблемного навчання», перша з яких 

отримала найвищу нагороду того часу в 

галузі педагогіки – премію імені 

К.Д. Ушинського. 

У період 1973 – 1978 рр. кафедру 

педагогіки очолювала Л.Д. Попова. Від 

цього часу на кафедрі розпочинається 

активна розробка історико-педагогічної 

проблематики. Утім, основним напрямом 

діяльності кафедри все ж залишалася 

навчальна. Провідними курсами, 

викладання яких забезпечувала кафедра 

педагогіки в означений період, були: 

«Теорія педагогіки», «Вступ у педагогіку», 

«Вступ у педагогічну спеціальність», 

«Педагогіка школи», «Історія педагогіки», 

спецсемінари «Актуальні питання 

радянської дидактики», «Педагогіка вищої 

школи», «Школознавство», «Педагогічна 

практика в піонерських таборах», 

«Методика роботи класного керівника», 

«Виховання позитивного ставлення до 

навчання» тощо.  

Упродовж 1978-1982 рр. кафедра 

педагогіки перебувала під керівництвом 

І.Т. Федоренка. Саме з його ініціативи ще 

в 1966 р. при кафедрі було створено 

науково-дослідну лабораторію 

експериментальної дидактики (ЛЕД), яку 

І.Т. Федоренко очолював 16 років. 

Науковці лабораторії паралельно з 

радянським дидактом Ю.К. Бабанським 

досліджували проблему оптимізації 

процесу навчання й наукового 

обґрунтування сукупності дидактичних 

умов, що детермінують оптимальність 

підготовки учнів до засвоєння знань: 

умови здійснення навчального режиму 

учнів у школі й вдома; умови забезпечення 

загальної культури пізнавальної активності 

учнів; умови, пов’язані з актуалізацією 

набутих раніше знань, умінь і навичок, на 

основі яких формуються нові поняття. За 

період роботи лабораторії її 

співробітниками, а також членами кафедри 

педагогіки було підготовлено понад 200 

методичних рекомендацій, декілька 

підручників і посібників.  

У цей період кафедра педагогіки 

тісно співпрацювала й з Харківським 

обласним відділенням Педагогічного 

товариства, яке було створено як 

добровільна громадська організація у 1960 

році. Діяльність Педагогічного товариства 

була спрямована на вивчення, 

узагальнення й поширення передового 

педагогічного досвіду, створення умов для 

його впровадження, розвиток громадських 

ініціатив у галузі освіти, залучення 

педагогічних працівників до участі в 

поширенні педагогічних знань серед 

населення, надання педагогічної допомоги 

батькам у вихованні дітей, сприяння 

підвищенню соціального статусу вчителів, 

сприяння науковій розробці пріоритетних 

проблем педагогіки, пропаганди здобутків 

педагогічної науки [6, с. 40].  

1982-2002 рр. – новий етап в 

діяльності кафедри педагогіки 

Харківського державного педагогічного 

інституту (з 1994 р. університету), яку, в 

окреслений період, очолювала проф. 

В.І. Лозова. Під її керівництвом було 

підготовлено й захищено 16 докторських і 

54 кандидатських дисертацій, створено 

власну дидактичну школу, яка послугувала 

підґрунтям для заснування дочірніх 

науково-педагогічних шкіл в межах 

кафедри педагогіки. У цей час 

професорсько-викладацьким складом 

кафедри розробляються питання 

активізації пізнавальної активності 

школярів, організації проблемного 

навчання, забезпечення контролю 

навчальної діяльності учнів. Кафедра 

функціонувала як загально 

університетська, в межах якої читалися 

курси: «Педагогіка», «Історія педагогіки», 

«Вступ до спеціальності», «Методика 

виховної роботи в школі», а також 
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численні спецкурси, зокрема «Методика 

виховної роботи з батьками», «Класний 

керівник», «Профорієнтаційна робота в 

школі» тощо.  

У 90-ті роки ХХ ст. науковий 

потенціал кафедри педагогіки значно 

зріс. На 1997 р. на кафедрі працював 21 

викладач. Із них: 3 доктори педагогічних 

наук, професори; 2 кандидати 

педагогічних наук, професори; 15 

кандидатів педагогічних наук, доцентів; 

1 старший викладач. Упродовж 1994-

1997 рр. членами кафедри було 

підготовлено 422 публікації загальним 

обсягом 242,85 др. арк., серед яких 3 

монографії, 13 посібників, 

22 методичних рекомендацій, 288 статей.  

Наголосимо, що, починаючи з 2001 

р. у зв’язку з реорганізаційними змінами й 

виокремленням у самостійно діючу 

кафедри історії педагогіки та порівняльної 

педагогіки, кафедра педагогіки стала 

іменуватися як «кафедра загальної 

педагогіки». У 2009 р., зважуючи на 

розширення спектру завдань кафедри, 

рішенням ученої ради університету її було 

перейменовано на «кафедру загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи». У 

2004 р. - включено до складу фізико-

математичного факультету. 

Висновки. Сьогодні педагогічна 

громада кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи є гідним 

продовжувачем традицій, започаткованих 

знаними вченими. Усвідомлення 

історичної значущості набутого науково-

педагогічного досвіду кафедри, відкритість 

новим ідеям, здатність відчувати нове і 

прогресивне в науці – саме такі головні 

принципи роботи чинного завідувача 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи С.Т. Золотухіної (2002 р. – до 

т.п.) і всього колективу. Це дозволяє 

кафедрі відповідати вимогам, що 

сформувалися в науково-історичному 

контексті всієї її діяльності, й упевнено 

займати високий статус у сучасному 

науково-педагогічному просторі, 

працюючи над розробкою таких 

педагогічних проблем, як формування 

педагогічної культури майбутнього 

вчителя, підвищення рівня його 

педагогічної майстерності, запровадження 

акмеологічних засад професійно-

педагогічної самореалізації педагогічних 

працівників, розвиток інноваційних 

процесів в освіті, реалізація особистісно-

орієнтованих технологій управління 

закладами освіти тощо. 
Рецензент 

д. п. н., професор Л.А.Штефан 
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KEY NOTIONS OF FORMING OF 

EDUCATION COMPONENT OF 

SPECIALISTS OF LABOUR TRAINING 

 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ФОРМУВАННЯ 

ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ  ФАХІВЦІВ ІЗ 

ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Кузьменко Ю.В. Ключові поняття 

формування освітньої складової  фахівців із 

трудової підготовки 

У статті розкрито підходи до сутності 

поняття «освіта» як процесу і продукту в 

педагогічному контенті. Подано 

обґрунтування трьохвимірного простору 

дефініції «освіта»: як освітня система, освітній 

процес і результат цього процесу. Відповідно 

до Закону України «Про освіту» окреслено 

структуру освітньої системи сучасної України 

та її принципи. Подано авторське трактування 

понять «освітня складова», «освітня складова 

фахівця», «освітня складова фахівців із 

трудової підготовки» та уточнено поняття 

«фахівці із трудової підготовки». 

Ключові слова: освіта, освітня складова, 

фахівці із трудової підготовки. 

 
Kuzmenko Iu.V. Key Notions Of Forming Of 

Education Component Of Specialists Of 

Labour Training 

The article outlined key notions of forming of 

educational component of specialistіs of labour 

training. It is stressed that from that time till 

nowadays orientation of educational process had 

to be done in the direction of increasing of 

educational component of people’s capital. It is 

exposed approaches to the essence of notion 

“education” as process and product in pedagogical 

content. It is gathered and shown content 

definition of notion “education” in the table, 

prepared by Ukrainian scientists and it is pointed 

out that education is polyaspect and 

polymeasurable category. It is given grounds of 

three measured space of definition “education”: as 

educational system, educational process and result 

of  this process.  It is examined system of 

education of Ukraine as system of all teaching, 

upbringing, cultural and educational 

establishments, scientific, scientific and 

methodical, scientific and manufacturing 

companies, State and local organs of management 

of education and civic self management in 

educational branch, activity of mentioned 

institutions were diected  to obtaining education, 

training or retraining of personnel. According to 

the Law of Ukraine “About education” it is 

outlined structure of educational system of 

contemporary Ukraine and its principles. It is 

given the author’s definition of notions 

“educational component”, “educational 

component of a specialist”, “educational 

component of specialist of labor training”. Thus, 

for example under the notion “educational 

component of specialists of labor training” we 

understand general educational and professional 

knowledge skills habits and experience individual 

qualities, behavior, competences that were 

obtained during study at higher educational 

establishments, at courses of perfection of 

qualification, at professional festivals, 

conferences, trainings, seminars and so on and 

during the process of fulfillment of functional 

duties – labor upbringing and teaching of pupil’s 

youth. It is specified notion specialists of labor 

training. It is directed as perspectives of further 

scientific researches to do historical and 

pedagogical research of theory and practice of 

forming of educational component of specialist of 

labor training (the 50-th years of the XX-th – the 

beginning of the XXI-st century).  

Keywords : education, educational component, 

specialist of labor training. 

 

Підготовка спеціалістів для усіх 

сфер народного господарства одне із 

стратегічно-важливих питань державного 

рівня кожної країни. Сучасні освітні 

заклади повинні забезпечувати якісну 

підготовку фахівців нової генерації 

трудівників, конкурентоспроможної як на 

внутрішньому так і міжнародному ринку 

праці. Тому сьогодні на усіх освітніх 

рівнях орієнтація навчально-виховного 

процесу повинна здійснюватися у руслі 

нарощення освітньої складової людського 

капіталу. Людський капітал, – за 

визначенням Т.Давидюк, – це сукупність 

належних працівникові природних 

здібностей (здоров’я, творчі схильності 

тощо), а також самостійно нагромаджених 

(набутих у результаті життєвого досвіду) 

та розвинутих ним унаслідок інвестування 

в освіту, професіональну підготовку та 

оздоровлення [1, с. 34]. Оскільки коло 
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нашого дослідження стосується освітніх 

процесів, то для розвитку теоретичних 

засад стосовно проблеми професійного 

навчання фахівців із трудової підготовки 

вважаємо за необхідне визначити базові 

поняття дослідження, до яких відносяться 

«освіта», «освітня  

складова», «формування освітньої 

складової фахівця», «фахівці з трудової 

підготовки», «формування освітньої 

складової фахівців з трудової підготовки». 

Широке коло науковців присвятили 

свої дослідження проблемам освіти 

України, зокрема: В.Мадзігон, 

Н.Слюсаренко, В.Кремень, С.Ніколаєнко, 

В.Андрущенко, Н.Бібік, О.Савченко, 

І.Зязюн та ін.  

Мета цієї статті висвітлити ключові 

поняття формування освітньої складової 

фахівців із трудової підготовки. 

Поняття «освіта» досить складне, 

широке і поліаспектне. Науковці 

досліджували дане явище з філософської, 

соціальної, педагогічної, економічної, 

культурологічної та ін. точок зору. 

Предметом нашої уваги є окреслення 

поняття «освіта» як процесу чи продукту в 

педагогічному контенті.  
Вчені по різному трактують поняття 

«освіта». У педагогічних словниках та 

енциклопедіях, наукових посібниках і 

монографіях подано різні змістовні 

тлумачення поняття даного поняття, що 

представлено в таблиці 1 

Змістовне тлумачення поняття 

«освіта» 

Узагальнюючи усі підходи до 

визначення досліджуваного поняття 

відмітимо, що освіта – це поліаспектна і 

багатовимірна категорія. «Освіта, являючи 

собою побудову образу «Я» за образом 

культури, її відтворення і розвитку, 

розглядається в трьох взаємопов'язаних 

аспектах: як освітня система, освітній 

процес і результат цього процесу» [4]. Ці 

взаємозв’язки існують не окремо один від 

одного. Вони є доповненням і 

продовженням один одного, створюючи 

єдиний вимір освіти, що представлено на 

рис. 1.  

 
 

Рис. 1.  

Трьохвимірний простір дефініції «освіта» 

 

Характеризуючи перший вимір 

«освітня система», слід підкреслити, що 

освіта – це складана система. А тому нами 

вона розглядалася в двох аспектах: з 

одного боку освіта, як соціальний інститут 

скерована на виховання та передачу 

накопиченого соціально значимого досвіду 

наступному поколінню, з іншого, на 

особистісному рівні – скерована на 

розвиток і становлення індивіда в соціумі.  

Кожна країна відповідно до свого 

історичного розвитку, особливостей 

становлення і прогнозів розвитку 

національного освітнього простору 

створює свою систему освіти. Система 

освіти України – це сукупність всіх 

навчально-виховних і культурно-освітніх 

закладів, наукових, науково-методичних, 

науково-виробничих підприємств, 

державних і місцевих органів управління 

освітою та громадського самоврядування в 

освітній галузі, діяльність яких направлена 

на здобуття освіти, підготовку або 

перепідготовку кадрів. Існуюча в Україні 

система освіти має свою структуру і 

підпорядкована певним принципам.  
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 Таблиця 1 
 

Визначення поняття «освіта» Джерело 

- цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь 

та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння 

особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та 

навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-

пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, 

які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну 

своєрідність цієї особистості  

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України, 

головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком 

Інтер, 2008. – 1040 с. 

- це процес і результат засвоєння людиною систематичних знань, умінь і 

навичок, розвиток розуму та почуттів, формування світогляду та 

пізнавальних інтересів.  

- це суспільно організований і нормований процес (і його результат) 

постійної передачі попередніми поколіннями наступним соціально 

значущого досвіду, який в онтогенетичному плані становлення 

особистості є її генетичною програмою і соціалізацією 

Зайченко І.B.Педагогіка: навчальний посібник / 

І.В.Зайченко. – К. : Освіта України, КНТ, 2008. 

– 528 с. 

 

- це водночас і процес, і результат засвоєння учнями певних 

систематизованих знань, навичок і вмінь, формування наукового 

світогляду, моральних та інших якостей, розвитку творчих сил і 

здібностей. 

Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посібник / 

В.В.Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с. 

 

- основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави. 

Закон України «Про освіту» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

- сукупність систематизованих знань, умінь і навичок, а також 

визначений рівень розвитку пізнавальних сил і практичної підготовки, що 

досягнені в процесі навчально-виховної роботи.  

Педагогический словарь в 2-х т. / гл. ред. 

И.А.Каиров. – Т. 2. – М. : Издательство 

Академии педагогических наук, 1960. – 776 с.  

- процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок Педагогическая энциклопедия / гл. ред. 

И.А.Каиров. – М. : Издательство «Совецкая 

энциклопедия», 1966. – 880 с.  

 - процес засвоєння систематизованих знань і формування на їх основі 

світогляду, розвиток пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і 

навичок для практичного застосування загальноосвітніх та професійних 

знань 

Волкова Н.П. Педагогіка: посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / 

Н.П.Волкова. – К. : Видавничий центр 

«Академія», 2001. – 576 с.  

- процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань умінь і 

навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та 

інших якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей. 

 

Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник 

для студентів вищих педагогічних закладів 

освіти / М.М.Фіцула. – К. : Видавничий центр 

«Академія», 2001. – 528 с.  

- сукупність знань, здобутих у процесі навчання 

 

Великий тлумачний словник сучасної 

української мови / уклад. і голов. ред. 

В.Т.Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 

1440 с.  

- процес і результат удосконалення здібностей поведінки особистості, за 

якої вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання; 

- процес і результат засвоєння людиною систему знань про світ, 

суспільство, саму себе, способи мислення і діяльності формування 

власної особистості; 

- феномен культури, що забезпечує її трансляцію відтворювальність і 

зміну; 

Волканова В. Понятійний словник організатора 

навчально-виховного процесу / Директор 

школи (Шкільний світ). – № 9 (45), вересень, 

2010. – С. 1-94. – С. 49. 

 

- процес і результат удосконалення здібностей та поведінки особистості 

під час досягнення соціальної зрілості та індивідуального зростання.  

 

Педагогічний глосарій / упоряд. 

В.В.Волканова. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – 

С. 49. 

- це процес і результат оволодіння учнями системою наукових знань і 

пізнавальних умінь і навичок, формування на їх основі світогляду, 

моральних та інших якостей особистості, розвиту її творчих сил і 

здібностей; 

- це цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів, під час якого 

здійснюється освіта людини.  

 

Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. 

ин-тов / Ю.К.Бабанский, В.А.Сластенин, 

Н.А.Сорокин и др.; под. ред. Ю.К.Бабанского. 

– 2-е узд., доп. и перераб. – М. : Просвещение, 

1988. – 479 с. – С. 9 

- процеси за допомогою яких суспільство цілеспрямовано передає між 

людьми заради їх навчання /навченості накопичену інформацію, знання, 

розуміння, ставлення цінності, уміння, зразки поведінки, інші 

компетентності, включно з підготовкою, насамперед професійною, що 

спрямована на досягнення певних навчальних цілей.  

 

Освіта дорослих : енциклопедичний словник / 

за ред. В.Г.Кременя, ЮВ.Ковбасюка ; [упоряд. 

: Н.Г.Протасова, Ю.О.Молчанова, 

Т.В.Куренна; ред. рада : В.Г.Кремень,Ю.В. 

Ковбасюк, Н.Г.Протасова та ін.] ; Нац. акад. 

пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України [та ін.]. – К. : Основа, 

2014. – 496 с. – С. 273. 
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Основними принципами освіти в 

Україні відповідно до 6 статті Закону 

України «Про освіту» є: 

доступність для кожного 

громадянина усіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою; 

рівність умов кожної людини для 

повної реалізації її здібностей, таланту, 

всебічного розвитку; 

гуманізм, демократизм, 

пріоритетність загальнолюдських 

духовних цінностей; 

органічний зв'язок із світовою та 

національною історією, культурою, 

традиціями; 

незалежність освіти від політичних 

партій, громадських і релігійних 

організацій (крім навчальних закладів, 

заснованих релігійними організаціями); 

науковий, а також світський 

характер освіти (крім навчальних закладів, 

заснованих релігійними організаціями); 

- інтеграція з наукою і виробництвом; 

- взаємозв'язок з освітою інших країн; 

- гнучкість і прогностичність системи 

освіти; 

- єдність і наступність системи освіти; 

- безперервність і різноманітність 

освіти; 

- поєднання державного управління і 

громадського самоврядування в освіті 

[2]. 

Щодо структури освіти, то з 

позицій соціального масштабу слід 

розглядати освіту на світовому рівні, 

державному, у певному суспільстві, 

регіоні, навчальному закладі.  

В Законі Україні «Про освіту» 

визначено [2]: 

структуру освіти, що включає: 

дошкільну освіту; загальну середню 

освіту; позашкільну освіту; професійно-

технічну освіту; вищу освіту; 

післядипломну освіту; самоосвіту. Це 

можуть бути заклади державної, 

приватної, суспільної, комунальної, 

клерикальної (церковної, духовної) освіти; 

освітні рівні: дошкільна освіта; 

початкова загальна освіта; базова загальна 

середня освіта; повна загальна середня 

освіта; професійно-технічна освіта; вища 

освіта; 

освітньо-кваліфікаційні рівні та 

ступені: кваліфікований робітник; 

молодший спеціаліст; молодший бакалавр; 

бакалавр; магістр; доктор філософії; 

доктор наук. Вищу освіту людина може 

отримати навчаючись в бакалавраті, 

магістратурі, в системі післядипломної 

освіти можливо продовжити навчання на 

курсах підвищення кваліфікації, в 

аспірантурі, докторантурі. Профіль освіти 

може бути загальний та спеціальний 

(юридичний, педагогічний, економічний та 

ін.). 

Отже, в Україні створено освітню 

систему, яка забезпечує наукову, 

професійну і практичну (пере-)підготовку 

фахівця, враховує здібності, потреби та 

інтереси суспільства і населення, 

спроможна реалізувати принцип 

неперервної освіти людини.  

Розглядаючи другий вимір – «освіта 

як процес», варто зауважити, що 

функціонування системи освіти 

спрямовано на навчання та виховання 

особистості. По суті це безпосередньо 

педагогічний процес і розглядати його слід 

з позицій як суб’єкта навчання так і 

об’єкта. «З боку педагога освітній процес є 

єдністю навчання і виховання, з боку учня 

– засвоєнням знань, практичних дій, 

виконанням навчальних дослідницько-

перетворюючих, пізнавальних завдань, а 

також особистісних та комунікативних 

тренінгів» [4].  
Аналіз третього виміру – «освіта як 

результат», показав, що і цей аспект 

потребує двохстороннього висвітлення. З 

одного боку, це результат системи освіти, 

що фіксований у формі стандарту (атестат, 

диплом, сертифікат та ін.). З іншого боку, 

це результат досягнень індивіда на 

особистісному рівні – знання, уміння, 

досвід, компетентності та ін.  

Отже, тривимірний аналіз дефініції 

«освіта», дозволив нам з’ясувати, що 

освітня складова – це певний рівень знань, 

умінь, навичок, досвіду людини, 

сформовані особистісні якості, поведінка, 
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компетентності. Варто зауважити, що ця 

складова формується протягом життя 

людини як в освітніх закладах так і поза 

ним в особистісному та суспільному 

життєвому просторі (процес соціалізації 

людини). Відповідно, освітня складова 

потребує свого оновлення, нарощення, 

оскільки згодом знання «застарівають» або 

ж «забуваються». 

Освітня складова фахівця – це 

загальноосвітні та професійні знання, 

уміння навички і досвід, особисті якості, 

поведінка, компетенції, що отримані під 

час навчання в освітніх закладах та у 

процесі виконання своїх функціональних 

обов’язків на робочому місці.  

Освітня складова фахівців із 

трудової підготовки – це загальноосвітні та 

професійні знання, уміння навички і 

досвід, особисті якості, поведінка, 

компетенції, що отримані під час навчання 

у ВНЗ, на курсах підвищення кваліфікації, 

фестивалях, конференціях, тренінгах, 

семінарах тощо та у процесі виконання 

своїх функціональних обов’язків – 

трудового виховання і навчання учнівської 

молоді.  

У контексті дослідження варто 

робити уточнення щодо розуміння поняття 

«фахівці із трудової підготовки». Це 

педагоги, що здійснюють трудове 

навчання та виховання школярів як в 

шкільному так і позашкільному просторі, а 

також категорія студентів, що в 

майбутньому отримають спеціальності 

пов’язані із трудовою підготовкою учнів.  

У шкільному просторі це вчителі 

трудового навчання, технічної і 

обслуговуючої праці, виробничого 

навчання та основ сільськогосподарського 

виробництва, креслення, 

загальнотехнічних дисциплін, інструктори-

спеціалісти сільського господарства, 

вчителі та інструктори по навчанню учнів 

роботі на тракторах, комбайнах та інших 

сільськогосподарських машинах, а також 

основах агротехніки і тваринництва, 

керівники гуртків з трудового навчання, 

виробничих бригад, ланок юних лісників 

(шкільне лісництво) тощо.  

У позашкільному просторі – 

інструктори та майстри НВК, керівники 

різнопрофільних гуртків та клубів 

декоративно-ужиткового мистецтва 

(народних промислів по видах), різних 

галузей науки, техніки і виробництва 

(початкового, будівельного, транспортного 

моделювання та конструювання, авто-

мотоводіння, картингу, технічного 

дизайну, комп’ютерної техніки, фото-

кінотехніки та ін.).  

Поняття «фахівці із трудової 

підготовки» охоплює широке коло 

спеціалістів, а тому в контексті 

дослідження теорії і практики формування 

освітньої складової фахівців із трудової 

підготовки у перспективах подальших 

розвідок плануємо розглядати організацію 

та зміст даної роботи як у вищих 

навчальних закладах так і в системі 

післядипломної освіти. 
Рецензент 

д. п. н., професор Л.Ц.Ваховский 
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THE PROBLEMS OF PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS PERSPECTIVE 

PEDAGOGICAL EXPERIENCE IN THE 

UKRAINIAN SSR  

(70-80 YEARS OF THE XX-th CENTURY) 
 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

ДОСВІДУ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР  

(70-80-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) 

 
Примакова В.В. Проблеми вивчення 

перспективного педагогічного досвіду 

вчителів початкових класів Української 

РСР (70-80-і роки ХХ століття). 

Статтю присвячено розгляду проблеми 

вивчення, узагальнення та розповсюдження 

серед учительства УРСР перспективного 

педагогічного досвіду (ППД) учителів-

новаторів у 70-80-х роках ХХ століття; 

проаналізовано механізми теоретичного 

обґрунтування кращого досвіду педагогічних 

працівників; схарактеризовано його сутність і 

критерії. Визначено роль гуманістичних ідей 

«педагогіки співробітництва» у стимулюванні 

розвитку новаторського руху ініціативних 

творчих педагогів радянського освітнього 

простору та їх вплив на розвиток 

професіоналізму педагогів. 

Ключові слова: підвищення кваліфікації; 

перспективний педагогічний досвід; розвиток 

професіоналізму; вчителі початкових класів. 

 

Примакова В.В. Проблемы изучения 

перспективного педагогического опыта 

учителей начальных классов Украинской 

ССР (70-80-е годы ХХ века). 

Статья посвящена рассмотрению проблемы 

изучения, обобщения и распространения среди 

учителей УССР перспективного 

педагогического опыта (ППО) учителей-

новаторов в 70-80-х годах ХХ века; 

проанализированы механизмы теоретического 

обоснования опыта лучших педагогов; 

охарактеризованы его суть и критерии. 

Определена роль гуманистических идей 

«педагогики сотрудничества» в становлении 

новаторского движения инициативных 

творческих педагогов советского 

образовательного пространства и их влияние 

на развитие профессионализма педагогов. 

Ключевые слова: повышение квалификации; 

перспективный педагогический опыт; развитие 

профессионализма; учителя начальных 

классов. 

 
Prymakova V.V. The problems of primary 

school teachers perspective pedagogical 

experience in the Ukrainian SSR (70-80-years 

of the XX-th Century). 

The article deals with the problem of the studying, 

generalizating and distributing among USSR 

teachers the innovators’ perspective pedagogical 

experience in the 70-80 years of the twentieth 

century; the preconditions of origin of the idea of 

the necessity of theoretical substantiation of the 

best teachers’ experience are analyzed; the 

essence and criteria according to which teaching 

experience recognized promising for 

development, promotion and implementation are 

described; three relatively independent stages of 

adaptation of perspective pedagogical experience, 

that had to ensure its proper studying, 

generalizating and implementating in practice of 

the national primary school are distinguish. 

The article is described the technological 

cycle of work with perspective and innovative 

teaching experience. It is determined the role and 

peculiarities of humanistic ideas of “pedagogy of 

cooperation”, the birth of which was been in the 

eighties of the twentieth century; described the 

main events that influenced the development of an 

innovative movement of creative initiative 

teachers of the Soviet educational environment 

and their impact on the professional development 

of pedagogues. 

Keywords: training; perspective pedagogical 

experience; district and city methodical offices; 

development of professionalism; primary school 

teachers. 

 

На різних етапах розвитку 

післядипломної педагогічної освіти 

України особливу роль у професійному 

становленні вчителів відігравав такий 

напрям як вивчення, узагальнення, 

популяризація та впровадження в роботу 

шкіл перспективного (передового) 

педагогічного досвіду. Відповідну 

діяльність було спрямовано на поліпшення 

методичної роботи у вітчизняних освітніх 

закладах, адже ефективність навчання й 
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виховання школярів великою мірою 

залежить від уміння працівників освіти 

добирати і впроваджувати в практику нові 

прогресивні педагогічні ідеї, ефективні 

методики і технології. 

Дослідженню різних аспектів 

функціонування післядипломної 

педагогічної освіти приділяли велику 

увагу педагоги і вчені радянських часів та 

сучасні вітчизняні науковці. У розгляді 

історичного аспекту загального розвитку 

системи освіти питань вивчення 

перспективного педагогічного досвіду 

(ППД) різною мірою торкалися М.Євтух, 

В.Кузьменко, Н.Слюсаренко, 

О.Сухомлинська, М.Фіцула та інші. 

Особливості організації діяльності 

закладів післядипломної освіти з 

узагальнення й популяризації передового 

педагогічного досвіду в різні часи 

аналізували І.Жорова, А.Зубко, С.Крисюк, 

А.Кузьмінський та ін. Про вплив досвіду 

педагогів-новаторів на професійне 

становлення педагогів і їх розвиток в 

неперервній освіті вказували І.Зязюн, 

Н.Протасова, О.Олійник, Н.Ничкало та ін. 

Додаткової уваги, на нашу думку, 

потребують питання теоретичного 

обґрунтування проблеми вивчення 

педагогічного досвіду учителів; впливу на 

професійний розвиток учителів 

початкових класів ідей педагогіки 

співробітництва, що складали основу 

філософії новаторського руху педагогів-

гуманістів 80 х років ХХ століття. Адже 

саме вони стали в подальшому могутнім 

орієнтиром у справі розбудови 

національної школи вже в незалежній 

Україні. Вважаємо цей досвід актуальним з 

огляду на трансформаційні процеси, що 

відбуваються нині у вітчизняній 

загальноосвітній школі та неперервній 

педагогічній освіті. 

Мета статті: розглянути проблеми 

вивчення, узагальнення та популяризації 

серед вітчизняного учительства 

перспективного педагогічного досвіду 

вчителів-новаторів у 70-80-х роках ХХ 

століття; схарактеризувати передумови 

теоретичного обґрунтування та навести 

приклади практичного втілення кращого 

досвіду педагогічних працівників у 

навчально-виховний процес початкової 

школи вказаного періоду. 

Активну роботу з вивчення, 

узагальнення та розповсюдження серед 

учителів кращого педагогічного досвіду, 

започатковану в перші роки створення 

радянської України, було поновлено в 

повоєнні роки. Однак така діяльність ще 

тривалий час була не достатньо 

продуктивною; вона потребувала 

теоретичного обґрунтування для більш 

ефективного добору й узагальнення, а 

також інтенсивного поширення серед 

вітчизняного учительства кращих 

педагогічних ідей. 

Розбудова цього напряму 

підвищення кваліфікації фахівців значно 

трансформувалась у 70-80-і роки ХХ 

століття, набувши якісно нового рівня. 

Тоді було здійснено теоретичне 

обґрунтування напряму, вироблено 

механізми його включення в уже 

сформовану на той час вітчизняну 

систему, що стало масштабним кроком в 

розвитку післядипломної освіти вчителів.  

Науковцями В. Бондарем, 

П. Жерносеком, М. Красовицьким, 

В. Паламарчук, М. Скаткіним, 

М. Таланчуком було в той час ретельно 

досліджено теоретико-методологічний і 

методичний аспекти проблеми 

педагогічного досвіду вчителів як 

передового. Вченими було визначено 

сутність ППД та критерії, за якими кращі 

зразки педагогічної діяльності визнавалися 

такими, що потребували вивчення, 

узагальнення, впровадження та 

популяризації серед учителів Української 

РСР та Радянського Союзу. 

Відповідно до висновків 

Ю. Бабанського, передовий педагогічний 

досвід являє собою сукупність знань, 

умінь і навичок, набутих фахівцем 

упродовж безпосередньої педагогічної 

діяльності, що відображає найбільш 

актуальні соціальні вимоги сучасного 

суспільства, забезпечує якісне вирішення 

завдань удосконалення масової практики, 
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несе в собі елементи новизни у змісті, 

формах та методах вирішення певних 

навчально-виховних завдань [1]. В. Бондар 

убачав у ньому водночас організований, 

цілеспрямований педагогічний процес та 

його результат, що впливає на розвиток 

якостей особистості педагога і школяра 

[3]. Для зберігання узагальненого ППД 

кращих вітчизняних вчителів було 

створено Центральну картотеку 

передового педагогічного досвіду, 

рекомендованого районними (міськими) 

методичними кабінетами, який надсилався 

туди обласними інститутами 

вдосконалення вчителів. 

Критеріями передового 

педагогічного досвіду ученими було 

визнано: актуальність, новизну, 

оригінальність, тривалість 

функціонування, наукову обґрунтованість, 

високу результативність з раціональними 

витратами часу на їх досягнення, 

перспективність [4]. Відтак педагогічний 

досвід, який мав ознаки конструктивної 

творчої діяльності вчителя початкових 

класів (оптимальність, системність 

застосування, новизну, стабільність 

позитивних результатів у вдосконаленні 

освітнього процесу та підвищенні якості 

початкової освіти) визнавався 

перспективним для розповсюдження серед 

учителів і впровадження у вітчизняних 

школах . 

Оскільки діяльність з вивчення й 

узагальнення ППД передбачала складний і 

тривалий процес, що потребував 

визначення чіткої структури, науковцями 

було виокремлено три відносно самостійні 

етапи опрацювання кращого досвіду, котрі 

мали забезпечити його належне 

впорядкування.  

Великою подією в розвитку 

педагогічної теорії і практики стало в цей 

час виникнення такого перспективного 

напряму в освіті, як рух педагогів-новаторів, 

що за короткий термін набув популярності 

та прихильності з боку радянського 

вчительства. Активними учасниками 

новоствореного, альтернативного державно-

урядовому, громадсько-педагогічного руху 

стали тоді й українські педагоги М. Гузик, 

О. Захаренко, В. Шаталов та інші. 

Виступаючи за оновлення шкільної освіти 

на демократичних і гуманістичних засадах, 

вони піддавали критиці діючу систему 

освіти, офіційну педагогічну науку. 

Прогресивні педагоги наголошували на 

необхідності забезпечення індивідуального 

підходу до дитини як повноцінної 

особистості, на важливості співробітництва 

у взаємодії вчителя й учнів [7, с. 64].  

Метою створення ініціативного 

новаторського руху була реалізація 

тогочасної реформи шляхом створення 

демократичної, національної, гуманістичної 

системи шкільної освіти, вільної від 

ідеологічних нашарувань та заборон [2]. 

Передусім активістами пропонувалось 

запровадження в практику роботи школи 

досвіду авторських шкіл та педагогічного 

новаторства; визнання результатів і 

здобутків їх експериментальної діяльності 

офіційною педагогікою. 

Представники гуманістичного 

підходу закликали не до декларування і 

проголошення ідеї всебічного гармонійного 

розвитку учнів, що було визнано тоді метою 

комуністичного виховання, а до реального 

його забезпечення засобами розширення 

уявлень про національну історію, культуру, 

духовність народу. Професіограма вчителя 

початкових класів, у зв’язку з цим, набувала 

якісно нових рис і якостей, дещо відмінних 

від офіційно визнаних норм і вимог до 

особистості педагога, позбавлених від 

ідеологічної інтенціональності, що 

культивувалася тодішньою владою і 

керівництвом галузі. На перший план для 

представників новоствореного руху 

виступали високі духовно-моральні, 

гуманістичні якості особистості, яка 

ставиться з великою повагою до вихованця, 

визнаючи її неповторність і унікальність. 

Діяльність педагогів-новаторів 

підтримали широкі вчительські кола, 

оскільки вбачали в ній поєднання передової 

практики з наукою. Після оприлюднення 

змісту педагогіки співробітництва тисячі 

педагогів почали упроваджувати в практику 

нові методичні підходи до організації 
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навчально-виховного процесу. Цей досвід 

також став тоді предметом вивчення 

вітчизняної методичної служби на різних 

рівнях. 

З метою вивчення, узагальнення, 

широкого інформування та своєчасного 

впровадження передового досвіду 

вчителів-новаторів у практику роботи 

початкової школи, працівниками 

вітчизняної народної освіти, керівниками 

шкіл, методистами інститутів підвищення 

кваліфікації і районних (міських) 

методичних кабінетів проводилась 

потужна робота в цьому напрямі. 

Насамперед діяльність методичних служб 

було спрямовано на інтеграцію досвіду 

вчителів-новаторів у практичну діяльність 

вчителів. Це вимагало включення кожного 

фахівця у заходи, що могли на той час 

забезпечити працівники методичної 

служби. Адже застосування досвіду іншої 

людини – це творчий процес контамінації 

особистих знань, умінь та навичок з ідеями 

педагога-новатора, що досягається через 

усвідомлення вчителем потреби в їх 

опануванні. 

Найчастіше застосованими 

формами організації післядипломного 

навчання вчителів початкових класів з 

питань впровадження ППД в курсовий і 

міжкурсовий періоди в ті роки були: 

лекційна форма навчання традиційного 

типу, практична форма підвищення 

кваліфікації на базі опорних шкіл та шкіл 

передового педагогічного досвіду, 

засідання методичних об’єднань, 

самоосвіта, наставництво, семінари 

учителів-майстрів, творча група, 

проблемна теле-, радіопередача, 

педчитання, круглий стіл, комунікативна 

група, експертна оцінка досвіду [5]. Утім 

різноманітність методів, що 

використовувалась методичною службою в 

той період, носила епізодичний характер, 

частіше перевага надавалась 

репродуктивним методам.  

У зв’язку з цим, у своїй публікації 

1989 року В. Паламарчук зазначала, що не 

досить часто застосовуються дискусії, 

ділові ігри, моделювання практичних 

ситуацій, обговорення досвіду вчителів 

майстрів [5]. Відтак вчителі початкових 

класів нерідко відчували труднощі в 

ознайомленні з основними ідеями і 

положеннями передового досвіду через 

брак часу, методичної літератури, 

недостатність сприятливих умов для його 

впровадження в практику роботи школи 

тощо. 

Як і раніше, найбільш дієвим 

залишалось упровадження творчого 

доробку вчителів початкових класів через 

активізацію методичної роботи в школі, а 

найпоширенішою формою – наставництво, 

коли керівництво школи призначало 

досвідчених вчителів для надання ними 

шефської допомоги вчителям-початківцям. 

Таку форму вважали найбільш доступною, 

оскільки вона не вимагала спеціальної 

організації, а передача передового 

педагогічного досвіду здійснювалася через 

спілкування вчителів.  

Наочними результатами 

узагальнення і впровадження ППД 

виступали: плакати, буклети, статті, 

відеозаписи уроків, кінофільми, які 

виготовлялися шкільними педагогами та 

методистами інститутів підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів.  

Опис перспективного досвіду 

зберігався в спеціально створеному тоді 

при Центральному інституті 

вдосконалення вчителів Анотованому 

каталозі матеріалів Центральної картотеки 

передового педагогічного досвіду 

Української РСР. Він також зберігався в 

районних і міських методичних кабінетах, 

де вчителі мали змогу з ним детально 

ознайомитись. Було розроблено вимоги до 

його оформлення, зокрема: вказано тему і 

автора досвіду, обґрунтування його 

актуальності, уточнення завдань, які 

ставив учитель, розкриття суті досвіду, 

опис методики роботи вчителя, визначення 

умов і можливостей застосування досвіду 

іншими вчителями [4]. 

З метою пропаганди та 

впровадження передового досвіду в 

кожній області працювали постійно діючі 

семінари для керівників районних відділів 
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народної освіти та методичних кабінетів на 

базі установ народної освіти, чий досвід 

було визнано таким, що заслуговував на 

впровадження в практику роботи. 

Насамперед особливу увагу було 

приділено поширенню досвіду, 

рекомендованому Міністерством освіти 

УРСР [6]. Довідники з адресами ППД 

обов’язково розсилалися в усі школи 

обласними інститутами вдосконалення 

вчителів. За графіками, що координували 

обласні відділи народної освіти, упродовж 

року ці об’єкти відвідували директори 

шкіл, учителі області. Під час курсової 

перепідготовки часто організовувалися 

зустрічі з кращими вчителями області, 

проводилися відкриті уроки, позакласні 

заходи. 

Таким чином, у вітчизняній 

післядипломній освіті впродовж 

радянського періоду спостерігались 

позитивні тенденції у напрямах активізації 

творчого пошуку вітчизняного учительства 

та спроби їх масового залучення до 

вивчення і застосування педагогічних ідей 

креативних учителів; розвитку 

новаторського руху; посиленої уваги і 

плідної діяльності представників 

педагогічної науки з теоретичного 

обґрунтування сутності передового 

педагогічного досвіду, визначення 

структури, критеріїв та показників його 

виявлення, механізмів упровадження в 

практичну діяльність навчальних закладів. 

Утім негативними тенденціями 

залишалися труднощі, пов’язані з масовим 

залученням вчителів до освоєння кращих 

зразків педагогічної діяльності, що були 

обумовлені недостатнім забезпеченням 

педагогічною літературою, методичними 

розробками, матеріалами про досвід 

учителів-новаторів; епізодичне 

використання працівниками методичної 

служби на рівні міста, району потенціалу 

активних форм і методів відповідної 

підготовки фахівців для подолання їх 

психологічної інерції.  
Рецензент 

д. п. н., професор В.В.Кузьменко 
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MEANS OF IMPLEMENTATION OF 

SOCIO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF 

STUDENTS SOCIAL RESPONSIBILITY 

DEVELOPMENT 

ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

УЧНІВ 

Василенко О. М. Засоби реалізації 

соціально-педагогічних умов розвитку 

соціальної відповідальності учнів. 

Соціальна відповідальність, як результат 

соціальності особистості, потребує розвитку 

саме у мікросередовищі, яке перше 

цілеспрямовано формує в дитині духовно-

ціннісні орієнтації, що виступають основою 

для прояву відповідальності індивіда. У роботі 

на основі середовищного підходу з 

урахуванням психофізіологічних особливостей 

дітей шкільного віку розроблено соціально-

педагогічні умови та засоби, які сприяють 

розвитку соціальної відповідальності від 

зовнішніх спонукань до прояву внутрішніх 

потреб дитини. 

Ключові слова: соціальність, відповідальність, 

мікросередовище, розвиток, соціально-

педагогічні умови, засоби. 

 

Василенко О. Н. Способи реализации 

социально-педагогических условий 

развития социальной ответственности 

учащихся. 
Социальная ответственность, как результат 

социальности личности, требует развития 

именно в микросреде, где целенаправленно 

идет формирование в ребенке духовно-

ценностных ориентаций, выступающих 

основой для проявления ответственности 

индивида. В работе на основе 

психофизиологических особенностей детей 

школьного возраста разработаны социально-

педагогические условия и способы, 

способствующие развитию социальной 

ответственности от внешнего принуждения к 

внутреннему проявлению в ребенке. 

Ключевые слова: социальность, 

ответственность, микросреда, развитие, 

социально-педагогические условия, способы. 

  

O. Vasilenko. Means of implementation of 

socio-pedagogical conditions of students social 

responsibility development. 

Social responsibility as a result of social identity 

is aimed at the adoption of social norms, values 

and ability to assess the consequences of one’s 

own actions and be responsible for them. In the 

paper, on the basis of environmental approach, 

taking into account the physiological 

characteristics of school children there were 

elaborated social and educational conditions of 

social responsibility development: the change of 

microenvironment attitude to children’s awareness 

of the nature of social responsibility of the 

individual (implementation directions: 

information-pedagogical education of parents, 

establishing emotional contact in the family, 

organization of positive interaction); coordination 

of microenvironment influences (forms aimed at 

scientific work of teachers); integration of social 

and educational efforts of the microenvironment 

to stimulate the mechanisms of responsibility 

development (means of implementation for pupils 

of the primary school age: games, contests, 

counseling; for adolescents: assessment of actions, 

discussions, training, forum-theater, collective 

creative affairs, intellectual games; for high 

school students : student government, organizing 

events, conferences, charity events, competing, 

modeling of life situations, volunteering, 

designing of trajectories of individual 

development, research and development 

activities). 

Key words: sociality, responsibility, environment, 

development, social and educational conditions, 

means. 

Постановка проблеми. Розвиток 

активної, ініціативної, відповідальної 

молодої людини потребує 

цілеспрямованого створення соціального 

середовища, розробки комплексу умов, в 

яких підростаюче покоління зможе 

реалізувати свою активність, свідомо 

займати відповідальну соціальну позицію.  

Розв’язання цього завдання 

актуалізує проблему розробки соціально-

педагогічних умов розвитку соціальної 

відповідальності учнів шкільного віку, в 

якому, починаючи з молодшого шкільного 
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віку, інтенсивно формуються такі процеси, 

як вироблення особистого ставлення до 

існуючих норм, саморегуляція своєї 

діяльності, поведінки, які забезпечують 

вибір соціально-значимого вчинку в 

ситуації альтернативи між особистими 

інтересами та інтересами інших. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проблемою соціальної 

відповідальності дітей, молоді у наукових 

дослідженнях займалися П. Дворов, 

Н.Євтушевська, О. Кочерга, Л. Терехова, 

Г.Шуляченко, А.Яцеленко. Форми, методи 

виховання відповідальності молодшого 

шкільного віку у взаємодії сім’ї та школи 

розглядали Н.Басюк, О.Бобкова, 

В.Киричок, Н.Стаднік. Особливостям 

формування відповідальної поведінки 

учнів підліткового віку приділяли увагу 

Т.Гурлєва, Н.Євтушевська, Т.Куниця, 

І.Хозраткулова. Шляхи розвитку 

соціальної відповідальності у 

старшокласників знайшли своє 

відображення: в умовах молодіжних 

громадських організацій (Т.Сметанюк), у 

позанавчальній діяльності (О.Салтикова, 

В.Тернопільська), на факультативних 

заняттях (Т.Шиян), у процесі учнівського 

самоврядування (Н.Голова).  

Серед педагогічних концепцій 

особливе місце посідає теорія 

М.Левківського, який акцентує увагу на 

соціальній відповідальності як здатності 

учнів «взаємозалежно поєднувати свої 

права і обов’язки, свідомо формулювати 

самозобов’язання щодо включення в 

різноманітні види діяльності та 

утверджувати гуманні взаємини з 

оточуючим середовищем для 

самоствердження, самореалізації в 

життєтворчості» [2, с.70].  

Науковці, не зважаючи на різні 

погляди, стверджують, що вивчення 

феномену соціальної відповідальності 

зростаючої особистості особливо 

актуально при осмисленні соціально-

педагогічних проблем у взаємодії людини 

та суспільства. Проте аналіз педагогічної 

практики дає підстави стверджувати, що 

на сьогодні недостатньо уваги 

приділяється розвитку соціальної 

відповідальності учнів у 

загальноосвітньому навчальному закладі 

(ЗНЗ), сім’ї, які визначають специфіку 

особистісного розвитку індивіда як 

мікросередовище. Це виявляється у 

відсутності спеціальних соціально-

педагогічних засобів, збідненому 

мікросередовищі дітей. Тому однією з 

нагальних потреб соціального виховання є 

створення таких умов, які забезпечать 

розвиток соціальної відповідальності учнів 

на кожному із вікових етапів у 

мікросередовищі (сім’я, ЗНЗ, громада).  

Мета статті: на основі 

середовищного підходу з урахуванням 

психофізіологічних особливостей дітей 

розробити соціально-педагогічні умови 

соціальної відповідальності учнів та 

засоби її розвитку для молодшого, 

підліткового та старшого шкільного віку 

на рівні мікросередовища. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Педагоги у дослідженнях 

соціальну відповідальність пов’язують з 

проблемами соціально-виховуючого 

(Н.Гонтаровська, Г.Дементьєва, 

Л.Карнаух, К.Приходченко, В.Семенов), 

здоров’язбережувального (Г.Остапенко, 

Н.Зимівець, А.Циплюк), інформаційно-

освітнього (І.Бопко, Л.Денисова, 

О.Кисельова, О.Компаній, Л.Панченко), 

соціокультурного (О.Джексон, 

В.Косовець, Т.Федорченко), навчально-

виховного (О.Ганжа, Р.Монарьов) 

середовища. Соціальне середовище 

О.Безпалько характеризує як складне 

багаторівневе утворення, конкретний 

прояв суспільних стосунків, що мають 

місце в суспільстві, у якому живе та 

розвивається особистість. С.Мукомел, 

узагальнюючи різноманітні підходи до 

дефініції “середовище” та споріднених 

педагогічних явищ, кваліфікує соціально-

виховуюче середовище ЗНЗ як сукупність 

духовно-матеріальних умов 

функціонування ЗНЗ, що забезпечують 

саморозвиток вільної й активної 

особистості, реалізацію творчого 

потенціалу дитини та являє собою 
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функціональне і просторове об’єднання 

суб’єктів освіти, між якими 

налагоджуються тісні різнопланові групові 

контакти, і може розглядатися як модель 

соціокультурного простору, де 

відбувається становлення особистості. 

Сукупність умов життя особистості (сім’я, 

однолітки) та умови середовища 

найближчого оточення (сусіди, тип 

поселення, громадські організації, 

об’єднання) виступають як 

мікросередовище (О.Безпалько), наявність 

якого необхідно для формування та 

розвитку суттєвих якостей особистості, 

спрямованих на позитивну дію на благо 

себе, людей, громади, тобто забезпечує 

соціальну відповідальність. З іншого боку 

– мікросередовище, як умови життя 

дитини, впливають на засоби регулювання 

соціальної відповідальності дитини.  

Соціально-педагогічний аспект 

дослідження умов формування соціальної 

відповідальності учнів, представлений 

працями Н.Басюк, О.Бобкової, Н.Гурлєвої, 

Н.Стаднік, В.Тернопільської, Т.Фасолько, 

переважно присвячений організації 

діяльності дітей, яка ґрунтується на 

суб’єкт-об’єктній і суб’єкт-суб’єктній 

взаємодії, активній участі у суспільно-

корисній праці, життєдіяльності, 

самоврядуванні, підпорядкуванні 

особистісно-орієнтованому принципу і 

дотриманні певних моральних норм, що 

забезпечують цілеспрямований соціально-

педагогічний супровід дитини службою 

ЗНЗ у взаємодії з батьками. Форми, методи 

впровадження умов вказують, що учні є 

об’єктами соціально-виховного впливу 

дорослих, які створюють для них 

середовище активної взаємодії. Отже, 

умови та засоби їх реалізації не 

забезпечують «перехід» дитини від одного 

рівня соціальної суб’єктності до іншого 

(наприклад, від сімейного, шкільного до 

національного, громадянського тощо), що 

на думку А. Рижанової, сприяє 

формуванню соціального егоїзму, 

споживацтва, страху свободи особистого 

вибору, а соціальна відповідальність 

здійснюється під впливом зовнішніх 

спонук мікросередовища [4]. Тому основне 

завдання розвитку соціальної 

відповідальності дітей шкільного віку 

вбачається в розробці соціально-

педагогічних умов на основі 

середовищного підходу, з урахуванням 

психофізіологічних особливостей дітей, із 

сходженням від сімейних, етнічних 

цінностей до громадянських. Такий підхід 

пов’язується саме із перетворенням 

соціального середовища, вдосконаленням 

його суб’єктів.  

Розглядаючи середовище як засіб 

виховання і як технологію 

опосередкованого управління процесом 

формування і розвитку дитини, на основі 

середовищного підходу було розроблено 

соціально-педагогічні умови, що 

забезпечують створення простору на рівні 

мікросередовища – сім’ї, ЗНЗ, де, завдяки 

цілеспрямованій соціально-педагогічної 

діяльності суб’єктів, уможливлюється 

розвиток соціальної відповідальності 

дитини шкільного віку, для його 

соціального становлення і перетворення на 

суб’єкта саморозвитку.  

Першу соціально-педагогічну умову 

було сформульовано як зміну ставлення 

мікросередовища до дітей шкільного віку з 

метою усвідомлення ними сутності 

соціальної відповідальності та 

відповідальної поведінки особистості. Для 

забезпечення першої умови важливою є 

зміна мікросередовища, яке стає більш 

сприятливим для створення конкретними 

соціально-педагогічними, психологічними 

та матеріальними засобами ситуацій щодо 

реалізації дитиною усвідомленої 

відповідальної поведінки.  

Другу соціально-педагогічну умову 

визначено як координацію впливів 

середовища ЗНЗ та сім’ї з метою 

подолання причин виникнення 

безвідповідальності учнів молодшого 

шкільного віку. Дана умова потребує на 

рівні середовища ЗНЗ усунення 

негативного впливу непрофесійних дій 

педагогічного колективу та організацію 

педагогічної освіти батьків щодо 

створення сприятливого психологічного 



 
54 PEDAGOGIKA SOCJALNA 

клімату взаємин дітей і дорослих, в якому 

виникає потреба дітей у відповідальних 

стосунках на основі морально ціннісної 

спрямованості. 

Третю соціально-педагогічну умову 

визначено як інтеграцію соціально-

виховних зусиль мікросередовища (ЗНЗ та 

позанавчальних закладів, сім’ї, громади) з 

метою стимулювання механізмів розвитку 

відповідальності дітей від молодшого до 

старшого шкільного віку. Окреслена умова 

є соціально-педагогічною основою 

взаємодії сім’ї, ЗНЗ, позашкільного 

закладу та громади щодо стимулювання 

механізмів розвитку відповідальності: 

мотивації учнів до вироблення власної 

відповідальної поведінки. 

Значна теоретико-методична база, 

представлена різноаспектним аналізом 

феномену соціальної відповідальності, 

показує, що у старшому дошкільному віці 

можуть бути сформовані основи 

відповідальної поведінки, орієнтованої на: 

моральну норму відповідальності, як 

уявлення дітей про значення і зміст норми 

відповідальності; позитивне ставлення до 

відповідальності як моральної 

характеристики особистості; вміння діяти 

відповідно до норми в ситуаціях вибору. 

Об’єктивна потреба у розвитку соціальної 

відповідальності дітей молодшого 

шкільного віку пояснюється зміною 

їхнього соціального статусу – учень 

школи, коли спільна участь в обов’язковій 

діяльності (навчання, доручення, творчі 

колективні справи, суспільно-корисна 

праця) породжує і новий тип відносин – 

спільну відповідальність, розвиток якої 

відбувається в конкретних умовах 

мікросередовища. Це підтверджує 

доцільність та необхідність розвитку 

соціальної відповідальності на інших 

вікових етапах. 

Аналіз наукових джерел, 

присвячених формуванню соціальної 

відповідальності особистості дитини в 

різні періоди шкільного віку (О.Бобкова, 

Б.Ельконін, В.Мухіна, Н.Стаднік, 

В.Тернопільська), дає підстави 

стверджувати, що для кожного вікового 

періоду властиві провідні характеристики 

процесу розвитку соціальної 

відповідальності, які необхідно 

враховувати в проектуванні засобів 

реалізації соціально-педагогічних умов 

соціальної відповідальності школярів. Так, 

молодший шкільний вік характеризується 

вольовим розвитком, наявністю уявлення 

про значення і зміст норми 

відповідальності, активізацією залучення 

до спільної діяльності в групі, прийняттям 

системи вимог, які висуваються школою і 

вчителем, що передбачає дотримання 

певних обов’язків, покладання на себе 

відповідальності за їх належне виконання. 

У цьому віці гра, як найбільш освоєна 

малюками діяльність, є ефективним 

засобом розвитку дитини. Тому опертя на 

ігрову діяльність, ігрові форми, прийоми 

дає можливість прискорити та забезпечити 

формування взаємовідносин, що 

ґрунтуються на засадах відповідальності. 

Підлітковому віку власне інтенсивний 

фізичний і психічний розвиток, загострене 

почуття справедливості, сприйняття змін, 

віддзеркалення у соціальній діяльності й 

поведінці дитини вчинків, пов’язаних із 

дорослішанням, що зумовлює посилення 

критичного ставлення до власних дій і 

соціальних вчинків та забезпечує 

усвідомлене ставлення до своїх обов’язків, 

вимог, які ставляться перед нею. 

Старшому шкільному віку властиве 

досягнення відносно стабільного рівня 

фізичного розвитку, соціальної активності, 

самореалізації особистості в різних сферах 

життєдіяльності. Суттєвим є також 

оціночне ставлення до результатів власної 

та колективної діяльності на користь 

інших, у готовності переборювати 

труднощі, залучатися до системи 

соціальних відносин як актуальної для 

входження дитини в середовище 

однолітків, що характеризують знання про 

соціальну дійсність, ціннісні орієнтації, 

соціальне самовизначення, соціальну 

поведінку старшокласників. Отже, вікові 

характеристики і потенційні можливості 

дитини різного віку потребують розробки 

відповідних засобів створення ситуації 
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зміни ставлення суб’єктів 

мікросередовища до розвитку соціальної 

відповідальності учнів ЗНЗ. Перша умова 

(зміна ставлення мікросередовища до дітей 

щодо усвідомлення сутності соціальної 

відповідальності особистості) потребує 

активізації сімейного виховання, співпраці 

всіх суб’єктів мікросередовища за такими 

напрямами: підвищення інформаційно-

педагогічної просвіти батьків (постійно 

діючий семінар, індивідуальні 

консультації для сім’ї, лекції, тренінги), 

налагодження емоційного контакту між 

батьками та дитиною (вечір відпочинку, 

сімейні конкурси, спортивні змагання); 

організації позитивної взаємодії однолітків 

на території проживання (конкурси, ігрова 

діяльність, творчі вечори); підвищення 

обізнаності суб’єктів мікросередовища 

(круглий стіл, семінар-практикум); 

залучення вчителів, учнів, їхніх батьків та 

громади як партнерів до масових заходів 

(свято вулиці, концерти, благодійні акції, 

волонтерський рух). Друга умова – 

координація впливів мікросередовища, 

спрямована на роботу із педагогічними 

працівниками ЗНЗ (лекції науковців, 

семінари-практикуми, психолого-

педагогічний консиліум, міжшкільні 

науково-практичні семінари, конференції, 

ярмарки педагогічних ідей, презентації 

кращого педагогічного досвіду, відкриті 

виховні години, психолого-медико-

педагогічні консультації). Реалізація цієї 

умови потребує не тільки обговорення 

проблем організації виховної роботи, але й 

розробки науково-методичних 

рекомендацій для вчителів щодо розвитку 

соціальної відповідальності. Третя 

соціально-педагогічна умова – інтеграція 

соціально-виховних зусиль 

мікросередовища (ЗНЗ та позанавчальних 

закладів, сім’ї, громади) з метою 

стимулювання механізмів розвитку 

відповідальності дітей шкільного віку. Ця 

умова спрямована на забезпечення 

інтеграції та мобілізації зусиль усіх 

суб’єктів мікросередовища, активну роль у 

яких відіграють учні. До засобів реалізації 

цієї умови для учнів молодшого шкільного 

віку віднесемо: ігрові (рольові ігри, 

ситуативні ігри, театралізовані ситуації); 

колективні (тренінги, творчі справи, 

конкурси, форум-театр), спрямовані на 

розвиток колективної відповідальності; 

групові (вправи, орієнтовані на 

саморегулювання),  спрямовані на 

розвиток відповідальності за свої дії у 

груповій діяльності; індивідуальні (бесіди, 

консультації, ситуації, самоаналіз), 

спрямовані на розвиток відповідальності за 

власні дії. Для дітей підліткового віку 

розвиток соціальної відповідальності за 

концепцію Ж.Піаже здійснюється 

поетапно від «об’єктивної» (оцінка 

відповідальності на основі результату дії і 

відхилення від правил незалежно від 

намірів суб’єкта) до «суб’єктивної» 

(оцінка відповідальності на основі 

врахування намірів і мотивів, що 

спонукають суб’єкта до певної лінії 

поведінки) відповідальності [3]. 

Розвиток соціальної 

відповідальності старшокласників 

забезпечують такі засоби: учнівське 

самоврядування, колективні творчі справи, 

організація свят, турнірів, аукціонів, 

конференцій, благодійних акцій та 

марафонів, екомітингів, колективних форм 

відпочинку, співпраця з молодіжними та 

громадськими організаціями (колективна 

відповідальність); моделювання 

різноманітних життєвих ситуацій, 

волонтерська діяльність, інтелектуальні 

ігри, (відповідальність за діяльність групи 

та власну діяльність у групі), проектування 

траєкторії індивідуального розвитку, 

науково-дослідна діяльність, професійне 

самовизначення (відповідальність перед 

собою). 

Висновки. Таким чином, аналіз 

наукової літератури та педагогічної 

практики дозволив на основі 

середовищного підходу з урахуванням 

психофізіологічних особливостей дітей 

шкільного віку розробити соціально-

педагогічні умови розвитку соціальної 

відповідальності та засоби, що 

забезпечують цей розвиток учнів на рівні 

мікросередовища. Розроблені засоби 
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сприяють переходу від зовнішніх 

спонукань до прояву власних внутрішніх 

потреб учнів до соціальної 

відповідальності. Тим самим забезпечують 

особистісний розвиток соціальної 

відповідальності учнів від молодшого до 

старшого шкільного віку.  

Перспективи подальших розвідок 

у даному напрямі. Проведене 

дослідження не вичерпує всіх аспектів 

проблеми й засвідчує необхідність 

подальшої розробки моделі розвитку 

соціальної відповідальності учнів у 

мікросередовищі. 
Рецензент 
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PEDAGOGICAL MANAGEMENT OF 

FORMING THE FUTURE SOCIAL 

WORKERS’ READINESS TO THE 

COOPERATION WITH YOUTH CIVIC 

ORGANIZATIONS 

ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО 

ФОРМУВАННЯМ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА ДО РОБОТИ З 

ГРОМАДСЬКИМИ МОЛОДІЖНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ  

Криницький Є.А. Педагогічне керівництво 

формуванням готовності майбутнього 

соціального працівника до роботи з 

громадськими молодіжними організаціями. 

У роботі представлено особливості 

формування готовності майбутнього 

соціального працівника до роботи з 

громадськими молодіжними організаціями. 

Зокрема, розкрито зміст педагогічного 

керівництва під час навчального процесу, який 

розділяється на чотири складових: аудиторні 

заняття, практика, позааудиторна 

робота, громадська соціальна діяльність. 

Деталізовано особливості діяльності 

куратора академічної групи, який реалізовує 

аналітичну, організаторську та соціальну 

функції в процесі підготовки майбутнього 

соціального працівника. 

Ключові слова: педагогічне керівництво, 

підготовка майбутніх соціальних працівників, 

громадські молодіжні організації. 

 
Криницкий Е.А. Педагогическое 

руководство формированием готовности 

будущего социального работника к работе с 

общественными молодежными 

организациями.  

В работе представлены особенности 

формирования готовности будущего 

социального работника к работе с 

общественными молодежными 

организациями. В частности, раскрыто 

содержание педагогического руководства во 

время учебного процесса, который разделяется 

на четыре составляющих: аудиторные занятия, 

практика, внеаудиторная работа, общественная 

социальная деятельность.  
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Детализированы особенности 

деятельности куратора академической группы, 

который реализует аналитическую, 

организаторскую и социальную функции в 

процессе подготовки будущего социального 

работника.  

Ключевые слова: педагогическое руководство, 

подготовка будущих социальных работников, 

общественные молодежные организации. 

 

Krynitski Ye.A. Pedagogical Management of 

Forming the Future Social Workers’ Readiness 

to the Cooperation with Youth Civic 

Organizations.  

Pedagogical management of forming the future 

social workers’ readiness to the cooperation with 

youth civic organizations suggests the following 

conditions realization: the students' consciousness 

of moral and psychological maturity as the 

professional readiness major component; 

humanistic direction of the educational process; 

pedagogical pre-service training prioritized above 

the other activities; introduction of the learner-

centeredness in educational process; becoming 

conscious of self-study and after classes activities' 

importance.  

The given paper presents peculiarities of 

the mentioned above conditions' realization during 

the educational process falling into the four 

components, namely: in-class activities, training, 

after classes activities, civic social activities. 

The specific features of the academic 

group tutor's management who realizes his 

analytical, organizational and social functions in 

the process of pre-service training for the social 

workers have been presented in detail. 

Keywords: pedagogical management, pre-service 

training for the social workers, youth civic 

organizations. 

 

       Постановка проблеми. Стрімкі 

соціально-економічні перетворення, що 

відбуваються в соціальній сфері України, 

актуалізують потребу сучасного 

суспільства у професійній підготовці 

фахівців із соціальної роботи. З огляду на 

те, що розвиток громадського суспільства 

в першу чергу пов’язаний з розвитком 

таких суспільних інституцій як молодіжні 

громадські організації перспективним 

завданням освітньо-професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників поряд із 

загально-теоретичною, та дидактико-

методичною підготовкою є розвиток 

особистісної зрілості, готовності  до роботи з 

молоддю. 

Аналіз основних досліджень і 

публікацій. Готовність до професійної 

діяльності як психолого-педагогічне явище 

розглядалася багатьма дослідниками, 

зокрема Г. Баллом, О. Дубасенюк, 

М. Дьяченко, М. Євтухом, Л. Кадченко, 

Л. Кондрашовою, Г. Костюком, 

А. Ліненко, О. Міщенко, В. Моляко, 

В. Стасюк, О. Хлівною та ін. У наукових 

дослідженнях зазначене  питання 

студіювалося у різних аспектах – 

педагогічному, дидактичному, 

історичному, економічному, 

соціологічному, філософському. 

У колі сучасних досліджень 

відзначимо також дисертаційні роботи 

Н. Андрієвської, С. Тарасової, 

Т. Шестакової та ін., присвячені 

проблемам формування готовності до 

конкретного різновиду професійної 

діяльності.  

Водночас слід зазначити, що 

важливе соціальне значення молодіжних 

громадських організації в суспільстві 

актуалізує питання готовності фахівців до 

продуктивної роботи з такою суспільною 

інституцією. 

Метою даної статті є аналіз змісту 

педагогічного керівництва формуванням 

готовності майбутнього соціального 

працівника до роботи з громадськими 

молодіжними організаціями. 

Виклад основного матеріалу. З 

огляду на особливості фахової взаємодії з 

молодіжними громадськими організаціями 

структура готовності соціального 

працівника до такого виду діяльності 

включає психологічну (особисті якості, 

мотивація), моральну (етичні принципи) та 

фахову готовність (наявність відповідних 

знань, умінь і навичок). 

Освітньо-професійну підготовку 

майбутніх працівників не варто 

асоціювати лише з вихованням певних рис 

у студентів – головну увагу слід приділити 

цілісному доведенню результатів усього 

навчально-виховного процесу відповідно 
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до вимог й умов їх майбутньої професійної 

діяльності. Саме готовність відцентровує 

результати навчання, оскільки становить 

сукупне вираження спеціально 

спрямованого розвитку особистості, вплив 

на різні аспекти психіки студента [2, с. 134]. 

На основі аналізу досліджень 

науковці у процесі навчальної діяльності з 

формування готовності студентів до 

професійної діяльності виокремлюють три 

етапи:  

Виконання завдань з професійної 

орієнтації абітурієнтів, відбору з них тих 

осіб, хто бажає та має здібності успішно 

після вступу до вишу засвоїти навчальну 

програму, проведення спеціальних заходів 

для швидкої адаптації першокурсників.  

Робота з формування готовності 

майбутніх соціальних працівників у процесі 

навчання – під час вивчення загальних 

гуманітарних і спеціальних фахових 

дисциплін. 

Закріплення компонентів 

сформованої готовності в умовах практики 

перед початком професійної діяльності в 

соціальній сфері [4, с. 55].  

Учені визначили принципи 

формування готовності студентів до 

майбутньої професійної діяльності: 

– принцип цілісності передбачає 

органічний взаємозв’язок філософсько-

культурологічної та власне педагогічної 

складових освіти як в інваріантному, так і 

варіативному змісті загально-

гуманітарного та професійного циклів 

навчальних дисциплін, а також знань зі 

спеціальних навчальних предметів; 

– принцип системності як 

методологічний принцип трансформації 

змісту освітнього процесу передбачає 

включення до його складу філософських, 

наукових і релігійних поглядів на 

проблеми світосприйняття, визначення 

свого місця та призначення у світі, а також 

знань і вмінь рефлексії майбутнього 

соціального працівника щодо власної 

готовності самостійно орієнтуватися в цих 

проблемах; 

– принцип аксіологічного підходу, 

що передбачає систему відбору системних 

професійних знань та їх структурування, за 

прерогативи в комплексі готовності 

етичних цінностей [1, с. 22; 4, с. 56]. 

Ефективність реалізації зазначених 

принципів забезпечується за умови 

педагогічного керівництва під час 

навчального процесу, який поєднує чотири 

складових: аудиторні заняття; практика; 

позааудиторна робота; громадська 

соціальна діяльність.  

Під час аудиторних занять за 

допомогою активних форм і методів 

навчання створюються професійні 

ситуації, в яких відтворюються певні 

аспекти професійної діяльності майбутніх 

соціальних працівників, що забезпечує 

засвоєння фахових знань у процесі 

виконання навчальних й ігрових завдань. 

Таким чином відбувається перехід від 

пізнавальної мотивації до власне 

професійної, тобто від навчальної 

діяльності до фахової.  

Раціональне співвідношення 

різноманітних форм і методів навчання 

(сприйняття лекції, участь в евристичній 

бесіді, творчій дискусії, рольовій грі та ін.) 

дозволяє моделювати в навчальному 

процесі професійні навички та дії 

соціального працівника – як власне фахові, 

так і морально-психологічні. Під час 

виконання інтерактивних завдань студент 

виконує всю послідовність фахового 

процесу – ставить мету, формулює 

відповідні до неї завдання, визначає 

оптимальні шляхи та раціональні засоби їх 

вирішення, що робить його активним 

учасником навчального процесу.  

Під час навчальної практики 

формується безпосередньо професійна 

готовність до соціальної роботи. Цей 

різновид навчальної діяльності за 

принципом методичної градації 

диференціюється на три частини: 

1) ознайомча практика, під час якої 

студенти знайомляться з особливостями 

роботи соціальних служб (з направленнями 

їх роботи, організаційними структурами), 

що є необхідним для власного усвідомлення 

кожним із них правильності свого 

професійного вибору. У межах ознайомчої 
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практики студенти отримують навички 

професійної спостережливості та 

спілкування, оскільки вони більшою мірою 

спостерігають за діями працівників 

соціальних служб і спілкуються з ними;  

2) практика з формування 

професійних рис і навичок, під час якої 

відпрацьовуються навички роботи з 

клієнтами (засвоєння ролі соціального 

працівника, його фахових функцій, методів 

впливу на людей), формуються етичні 

орієнтації (зокрема гуманістична позиція); 

3) практика з виконання 

соціологічних досліджень і проектів, під час 

якої студенти проводять моніторинг стану 

соціальної роботи з населенням на різних 

рівнях – від локального до регіонального та 

всеукраїнського. Результати таких 

досліджень обговорюються під час 

практичних і науково-методичних 

конференцій з участю практичних 

працівників з соціальних державних і 

недержавних установ. 

Під час позааудиторної роботи 

відбувається розвиток у студентів 

професійно значущих якостей особистості, 

що мають вирішальне значення у 

формуванні професійної готовності 

майбутніх соціологів. Для цього потрібно 

залучати їх до такої позанавчальної 

діяльності, яка б потребувала фахових знань 

і мала б професійно орієнтований характер. 

Такою діяльністю визначається робота в 

науково-дослідній роботі та культурно-

дозвіллєвій сфері.  

У науково-дослідній роботі студенти 

виявляють себе як фахівці, що здатні 

проводити наукові дослідження та 

моніторинг соціальних проблем, наприклад, 

молодіжного середовища (поширення 

шкідливих звичок, соціалізація молоді, 

моральне загартування тощо), виявляючи 

вміння користуватися різноманітними 

методами та прийомами – опитування 

(безпосереднього, по телефону), анкетування 

(групового, індивідуального), аналізу 

отриманих результатів і надання висновків у 

вигляді письмових звітів, аналітичних 

довідок тощо, а також вирішуючи виявлені 

проблеми різноманітними шляхами – через 

бесіду з батьками, виготовлення та 

розповсюдження відповідної агітаційної 

наочності, проведення тематичних заходів 

тощо. 

У культурно-дозвіллєвій роботі 

студенти виявляють бажання та здатність 

проводити різноманітні заходи морально-

етичного спрямування, які, можливо, і не 

передбачають суто професійних навичок, але 

свідома активність у цьому напрямку 

свідчить також про готовність до майбутньої 

роботи в соціальній сфері. Формами такої 

роботи можуть бути стінгазети, дискусії, 

вечори, огляди літератури з соціальної 

тематики, інтелектуальні олімпіади [3, с. 24].  

Під час громадської соціальної 

діяльності відбувається безпосереднє 

формування професійної готовності, 

оскільки студенти свідомо організують 

власну громадською діяльністю. Тут саме 

повною мірою пізнається специфіка 

соціальної роботи, усвідомлюються 

функції соціального працівника, методи 

його спілкування з людьми. Правильна 

організація цієї діяльності з урахуванням 

особистих здібностей, інтересів, 

переконань, можливостей збагачує 

соціальний досвід, формує необхідні 

якості особистості, що відповідають 

вимогам до професії соціального 

працівника. 

У зазначених формах навчальної 

діяльності співіснують і взаємодіють 

теоретичні знання та практичні навички, 

традиційні та інтерактивні форми та 

методи організації навчання. Серед вимог 

до навчального процесу, спрямованого на 

підготовку майбутнього соціального 

працівника, можна визначити обмін 

думками, аргументами, пошук морально 

зрілих відповідей, обґрунтування власних 

суджень, організацію дискусій і 

колективного пошуку відповідей на 

проблемні ситуації та оцінювання їх, 

розуміння результатів професійних 

рішень. 

Таким чином, педагогічне 

керівництво формуванням професійної 

готовності до фахової діяльності передбачає 

такі етапи:  
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1) забезпечення усвідомленості 

професійного вибору, знайомство з 

особливостями професії соціального 

працівника; 

2) усвідомлення студентами своїх 

професійних можливостей і здібностей; 

3) формування професійного 

самоусвідомлення, оволодіння основами 

професійної етики; 

4) підготовка до самостійної 

діяльності, закріплення та розвиток 

професійних якостей, входження в роль 

соціального працівника.  

Безпосередньо здійснює педагогічне 

керівництво формуванням готовності 

майбутнього соціального працівника, 

зокрема до роботи з громадськими 

молодіжними організаціями є діяльність 

куратора академічної групи. У принципі, 

це перший наочний приклад соціальної 

роботи для студента. Робота куратора 

академічної групи передбачає реалізацію 

аналітичної (планування й організацію 

виховної роботи з урахуванням 

міжособистісних стосунків у колективі, 

мотивів навчальної та пізнавальної 

діяльності студентів, рівня їхнього 

інтелектуального розвитку, індивідуальних 

особливостей, соціально-побутових умов 

життя, стану здоров’я, навчання тощо), 

організаторської (залучення студентів до 

різних видів діяльності – пізнавальної, 

суспільно корисної, ціннісно-

орієнтаційної, художньої та ін.) та 

соціальної (допомога в особистісному 

розвитку, засвоєнні та сприйнятті 

суспільних норм і цінностей, оволодінні 

соціальним ролями) функцій.  

Зрештою успішність формування 

готовності до майбутньої соціальної 

діяльності залежить від багатьох умов – як 

суб’єктивного, так і об’єктивного виміру. 

До першого належить передусім чинники 

морально-психологічної готовності, що 

передбачають наявність у студентів 

необхідних рис особистості, заснованих на 

гуманістичних принципах. Об’єктивний 

вимір передбачає здійснення професійної 

підготовки за допомогою педагогічних 

технологій, які розвивають особистісні 

характеристики, через надання 

навчальному процесу практико 

орієнтованого характеру [5, с. 57]. Цьому 

сприяє включення студентів на заняттях у 

ситуації практичного спрямування, 

використання рольових ігор за допомогою 

методів парної та групової роботи, інших 

інтерактивних методів, комунікативного 

тренінгу. Набуті ж навчальні навички 

отримують практичний розвиток під час 

проходження практики, позааудиторної та 

громадської роботи, і це відбувається за 

рівнем практичної реалізації – від уміння 

реалізації наукових досліджень соціальної 

ситуації до вирішення виявлених у ній 

проблем.  

Таким чином, можна зробити деякі 

висновки щодо педагогічного керівництва 

підготовкою майбутнього соціального 

працівника, зокрема: усвідомлення самим 

студентом пріоритетності морально-

психологічної готовності як основного 

компонента загальної професійної; 

гуманістична спрямованість навчального 

та виховного процесу; пріоритетність 

проходження практики серед інших видів 

навчальної діяльності; застосування 

особистісно орієнтованого підходу до 

навчання; усвідомлення важливості 

самостійної та позааудиторної роботи.  

Здійснений аналіз не вичерпує всіх 

аспектів розглянутої проблеми і засвідчує 

необхідність подальших досліджень щодо 

вивчення процесів формування готовності 

майбутнього соціального працівника до 

роботи з молодіжними громадськими 

організаціями, розробки теоретичних і 

методичних аспектів організації 

навчально-виховного процесу, що 

сприятиме формуванню розглянутого 

вище виду готовності майбутнього  

соціального працівника.  
Рецензент 

д. п. н., доцент І.Я.Жорова 
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SOCIAL WORK WITH CHILDREN IN 

LOCAL COMMUNITIES IN USA AND 

UKRAINE 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ В 

МІСЦЕВИХ ГРОМАДАХ США ТА 

УКРАЇНИ 

Popova A. O. Social work with children in local 

communities in USA and Ukraine. 

 This article explores pivotal role of social 

work with children in local communities in USA. 

It shows different opinions about social work with 

children in local communities of Ukrainian and 

American scientists of social work and social 

education. The article described the basic legal 

rules regulating work in the community in 

Ukraine. It shows the main approaches to the 

definition «community» in Ukrainian social work 

science and compares it with American scientists. 

This article reveals features of social work in the 

communities in Ukraine, which carried out in 

numerous public and private social services. Also 

in the article referred to the important role of 

social work in the community and the importance 

of implementing this form of work in the 

Ukrainian practice. 

Key words: social work, community, child 

welfare, social services. 

 

Попова А.О. Соціальна робота з дітьми в 

місцевих громадах США та України. 

В статті соціальна робота з дітьми в місцевих 

громадах США представлена як ефективна 

модель взаємодії суспільства на користь 

благополуччя підростаючого покоління. 

Розглянуто основні нормативно-правові норми 

якими регламентується робота в громаді в 

Україні.  В роботі наведені основні наукові 

погляди на поняття «громада» та особливості 

соціальної роботи в місцевих громадах США. 

Ключові слова: соціальна робота, громада, 

технології соціальної роботи з дітьми, 

соціальні послуги. 

 

Децентралізація влади, політичні 

та економічні зміни, спрямовані на 

вдосконалення соціальної політики в 

Україні та переосмислення ролі 

різноманітних соціальних інституцій в 

наданні соціальних послуг, розвиток 

програм соціального забезпечення різних 

груп населення в державному та 

неурядовому секторі привернули увагу до 

місцевої громади як об’єкту соціальної 

роботи.  

Розглядаючи сутність громади як 

соціального феномену в практиці 

вітчизняної соціальної роботи, доцільно, в 

першу чергу, звернутися до тлумачення 

цього терміна зарубіжними науковцями, 

зокрема до літератури з проблем розвитку 

американської моделі соціальної роботи, в 

mailto:a.popova@kubg.edu.ua
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якій значна увага приділяється визначенню 

змісту терміна «громада» (community) [6, 

c.52]. 

Американські теоретики 

наголошують на тому, що «громада – це 

група індивідів або сімей , члени якої 

поділяють певні цінності, мають спільні 

інтереси або користуються послугами тих 

самих служб та організацій чи живуть в 

одній місцевості» [4, с.96]. Проте в умовах 

сьогодення характеристика громади лише 

за територіальною ознакою, на думку О. 

Безпалько, є примітивно спрощеною.  

Так А. Капська розглядає громаду 

як один із чинників соціального впливу на 

особистість, проміжну ланку між 

макросистемою суспільства в цілому і 

мікросистемою сімейної і особистісної 

підтримки [2, c. 202]. 

Проблемі  соціальної роботи в 

громаді були присвячені дослідження 

таких вітчизняних науковців: 

Т.Алєксєєнко, О. Безпалько, І. Звєрєвої, А. 

Капської, Л. Оліфіренко, Т. Семигіної.  

Зміст соціальної роботи з дітьми та 

молоддю в зарубіжних країнах  розкрито у 

наукових працях І. Братусь, В. Безлюдна, 

О. Данченко,  

М. Зубілевич, В. Мачуський. 

Соціальна робота з дітьми у громаді 

регламентується низкою нормативно-

правових актів. Так, у законі України «Про 

місцеве врядування» визначено зміст 

поняття «громада» та наголошено на 

соціалізуючій функції місцевої громади, а 

закони України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» та 

«Про співробітництво територіальних 

громад» визначають особливості 

діяльності місцевих громад в сфері 

соціальної підтримки населення. У 

Національному плані дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на 2006-

2016 роки одним із завдань визначено 

активізацію громади шляхом залучення її 

представників до планування змін в 

інтересах дітей та їх впровадження на 

місцевому рівні [3]. Закони України «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю», 

«Про соціальні послуги» визначають дітей 

як об’єкт соціальної роботи та соціальні 

послуги, які можуть надаватися їм на рівні 

громади.  

Соціальну роботу в громаді у нашій 

державі здійснюють численні державні та 

приватні соціальні служби, неурядові 

організації, а особливою групою 

отримувачів їх послуг є діти, які належать 

до сімей, що опинилися в складних 

життєвих обставинах, мають інвалідність, 

виховуються в прийомних, опікунських 

сім’ях, будинках сімейного типу. Також ці 

соціальні інституції надають соціальні 

послуги дітям з девіантною поведінкою, 

тим, хто перебуває у конфлікті з законом, 

організовують профілактичну та 

рекреативну діяльність в умовах 

вуличного простору, здійснюють 

соціальний супровід ВІЛ-інфікованих 

дітей, скеровують діяльність дитячих 

волонтерських груп тощо. 

Стрижнем сучасної парадигми 

соціальної роботи з дітьми в місцевих 

громадах на території України є 

об'єднання зусиль, засобів і можливостей 

органів місцевого самоврядування, 

виконавчої влади, соціальних інституцій, 

неурядових організацій, членів громади 

для забезпечення потреб і подолання 

проблем дітей. 

Так, робота в місцевій громаді, на 

думку О. Безпалько, І. Звєрєвої, Т. 

Веретенко, має бути спрямована на 

надання необхідних соціальних послуг, 

впровадження соціально-педагогічних 

технологій та форм роботи, які зможуть 

забезпечити в умовах кожної громади: 

 

- забезпечення прав дітей згідно з 

Конвенцією ООН про права дитини та 

національними законодавчими 

документами, створення умов для 

тендерної рівності дітей; рівності у правах 

здорових дітей та дітей-інвалідів, а також 

дітей, котрі потребують корекції фізичного 

та (або) розумового розвитку; 

забезпечення соціального захисту дітей та 

молоді, які проживають в сім'ях та 

позбавлені родинного оточення); 
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- соціальну профілактику 

(профілактику бездоглядності та 

безпритульності, насилля та жорстокого 

поводження з дітьми, різних видів хімічної 

залежності, ВІЛ/СНІДу та хвороб, що 

передаються статевим шляхом); 

 - соціальну реабілітацію 

(реабілітацію дітей та молоді з 

обмеженими функціональними 

можливостями; осіб, які мають різні види 

хімічної залежності або засуджені до 

покарань, не пов'язаних із позбавленням 

волі); 

 - соціально-культурну 

анімацію (організацію змістовного 

дозвілля дітей та молоді; забезпечення їм 

доступу до культурних цінностей, 

закладів, підприємств та організацій 

культури, позашкільних навчальних 

закладів); 

 - соціально-педагогічну 

підтримку дітей та молоді, які або сім'ї 

яких перебувають у складних життєвих 

обставинах [5, с. 237-246].  

Не зважаючи на нормативно-

правове забезпечення соціальної роботи з 

дітьми на рівні місцевих громад, 

залишаються актуальними питання 

неготовності соціальних працівників 

державних та неурядових організацій до 

здійснення такої роботи саме в умовах 

громади. Існує необхідність у збільшенні 

напрямів такої роботи, розширенні форм 

та методів, вдосконаленні технологій 

соціальної роботи з дітьми і громаді. 

Розширення взаємодії України з 

іншими державами, її курс на побудову 

демократичного суспільства з високими 

соціальними стандартами життя 

актуалізують питання вивчення 

міжнародного досвіду соціальної роботи, 

зокрема Сполучених Штатів Америки, де 

багаторічний досвід організації та 

активізації місцевих громад втілився в 

створенні потужних нормативно-правової 

бази та системи підготовки соціальних 

працівників. 

Аналіз розвитку соціальної роботи з 

дітьми в США представлено в роботах  

таких американських дослідників: Дж. 

Адамс (Addams, J.),Л. Легігнер 

(Leighninger, L.), Дж. Калберт (Culbert, J.), 

Р.Дж. Комер (Comer, J.), С. Кубіцького, М. 

Целих,Дж. Херік (Herrick, J.).  

За останнє десятиліття у США 

прийнято низку законів та нормативних 

актів (загальнонаціональних і на рівні 

окремих штатів), які спрямовані на 

забезпечення соціальної роботи з дітьми в 

місцевих громадах. В провідних 

університетах Сполучених Штатів 

Америки нині функціонують Школи 

Соціальної роботи в  місцевих громадах. 

Для активізації, організації та 

забезпечення підтримки діяльності 

місцевих громад в США існують 

спеціальні професійні програми 

підготовки фахівців соціальної сфери по 

роботі з спільнотами. Сфера діяльності 

даних професіоналів досить широка. Вона 

включає в себе безліч різних напрямків, 

тому соціальний працівник, який 

відповідає за організацію соціальних 

процесів у спільноті, покликаний 

забезпечувати: налагодження і підтримку 

контактів з індивідами, групами та 

організаціями; розвиток профілю місцевої 

громади, оцінку її ресурсів і потреб; 

розробку стратегічного аналізу, 

планування цілей, завдань і пріоритетів; 

продуктивну роботу з внутрішньо 

груповими і між груповими конфліктами, а 

також конфліктами між спільнотами та 

організаціями; співпрацю  з 

різноманітними організаціями і 

професіоналами; ефективне втручання в 

розробку і реалізацію політики, 

налагодження контактів з місцевими 

органами влади; усний і письмовий зв'язок 

з індивідами, групами та організаціями, які 

діють в рамках спільноти; роботу з 

конкретними людьми, в т. ч. 

консультування; управління ресурсами, в 

т. ч. кадровим і фінансовим; підтримку 

груп і організацій в отриманні ресурсів, 

наприклад, грантів; контроль та 

оцінювання процесу розвитку спільнот, 

ефективності використання їх ресурсів; 

розвиток надомних, денних послуг і служб 

тимчасового нагляду, для того щоб 
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забезпечити можливість проживання 

людей у власних будинках, якщо це 

доречно і можливо; координацію послуг за 

місцем проживання; раціональне 

використання коштів, призначених на 

оплату послуг в місцевій громаді. 

Для реалізації даних завдань 

важливі також знання соціальних 

працівників про природу, сутності влади в 

громаді, логіки соціальних змін та 

інновацій, здатність допомагати людям 

змінювати власний статус, формувати, 

розвивати і посилювати свої соціальні 

зв'язки. Без необхідної професійної 

підготовки, особливо без психологічних 

знань, соціальним працівникам складно 

буде пізнати і зрозуміти мотивацію своїх 

клієнтів, обрати і використовувати 

оптимальні форми і методи роботи з 

посилення їхньої довіри в можливість 

необхідних для поліпшення їх соціального 

самопочуття змін. 

Робота в спільнотах США 

виконується соціальними працівниками на 

трьох рівнях: 

1. Базова робота - робота за місцем 

проживання з окремими людьми, сім'ями і 

групами, а також самостійна діяльність 

місцевих жителів; 

2. Робота місцевих організацій, а 

саме діяльність яка очолюється органами 

влади та організована іншими 

структурами; 

3. Регіональна та національна 

робота з планування спільнот [1]. 

На практиці роботи в громаді дані 

рівні не поділяють, оскільки вона вимагає 

міждисциплінарних підходів. Тому 

американські соціальні працівники, які 

працюють в громаді на різних рівнях, 

використовують не тільки знання та 

навички з соціальної роботи, а і знання у 

сферах управління та менеджменту. 

За даними американського 

Департаменту трудового Бюро трудової 

статистики та США (US Department of 

Labor's Bureau of Labor Statistics) на 2016 

рік прогнозується зростання зайнятості на 

25% для працівників соціальної сфери, що 

у свою чергу більше ніж у середньому по 

всіх професіях. 

Очікуване зростання пов'язане зі 

збільшенням попиту на соціальні послуги 

серед населення США [7]. 

Саме місцеві спільноти протягом 

трьохсотрічної історії розвитку 

професійної роботи в спільнотах на 

території США диктують напрямки роботи 

соціальної роботи і є основним полем 

діяльності соціальних працівників. Завдяки 

тим соціальним викликам, які виникають в 

місцевих громадах виникають нові 

напрями в практичній соціальній роботі, як 

наприклад робота з бездомними, дітьми 

сиротами або людьми з інвалідністю. 

Вивчення американського досвіду 

соціальної роботи з дітьми в місцевих 

громадах, розгляд її особливостей, 

соціальних програм підтримки дітей, які 

потребують допомоги, ознайомлення зі 

специфікою соціальної роботи в 

різноманітних громадах США буде 

корисним для вітчизняної педагогічної 

науки та практики. 
Рецензент 

к. п. н., професор Т.Г.Веретенко 
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THE CONCEPT OF DISCOURSE 

FOUCAULT AS A METHODOLOGICAL 

PERSPECTIVE OF STUDYING EVERYDAY 

LIFE 

КОНЦЕПЦІЯ ДИСКУРСУ М. ФУКО ЯК 

МЕТОДОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ 

Скляренко К.О. Концепція дискурсу М. 

Фуко як методологічна перспектива 

дослідження повсякденності 

Стаття присвячена встановленню тих 

складових дискурсивної концепції М.Фуко, які 

можуть бути застосовані при побудові 

наукової концепції повсякденності. Це дає 

можливість перейти від дискурсивного аналізу 

сфери повсякденного до способів фіксації, 

репрезентації і трансляції сенсів, а саму сферу 

повсякденного розглядати в якості ансамблю 

дискурсивних практик. Завдяки застосуванню 

концепції М. Фуко відкривається можливість 

аналізу сфери повсякденного і 

концептуалізації повсякденності в категоріях 

дискурсивного підходу, уникнувши, тим 

самим, необхідності розглядати її в 

онтологічних категоріях буття і суб'єкта. 

Ключові слова: повсякденність, дискурс, 

практики, влада. 

 
Скляренко Е. А. Концепция дискурса М. 

Фуко как методологическая перспектива 

изучения повседневности 

Статья посвящена установлению тех 

составляющих дискурсивной концепции 

М.Фуко, которые могут быть применены при 

построении научной концепции 

повседневности. Это дает возможность 

перейти от дискурсивного анализа сферы 

повседневного к способам фиксации, 

репрезентации и трансляции смыслов, а саму 

сферу повседневного рассматривать в качестве 

ансамбля дискурсивных практик. Благодаря 

концепции М. Фуко открывается возможность 

анализа сферы повседневного и 

концептуализации повседневности в 

категориях дискурсивного подхода, что 

избавляет от необходимости рассматривать ее 

в онтологических категориях бытия и 

субъекта.  

Ключевые слова: повседневность, дискурс, 

практики, власть. 

 

Sklyarenko E. The concept of discourse 

Foucault as a methodological perspective of 

studying everyday life 

 The article deals with the problem of 

defining the term «discourse». As a result of 

studying this term in the aspects of linguistics, 

cognitology, philosophy, linguistics, the dialogical 

aspect is proved to be one of discursive essential 

characteristics. The article is devoted to the 

establishment of the components of a discursive 

concept of Michel Foucault, which can be used in 

the construction of the scientific concept of 

everyday life. This makes it possible to move 

from the sphere of everyday discourse analysis 

methods of fixation, representation and translation 

of meanings. Sphere of everyday life we are 

consider as an ensemble of discursive practices.  

 Thanks to the concept of M. Foucault 

offers an opportunity to analyze the scope of 

routine daily and conceptualization in terms of 

discursive approach that eliminates the need to 

consider it in the ontological categories of being 

and the subject. The main directions of discursive 

reproduction of the power are noted. The main 

tendencies of interaction of a discourse and 

everyday life are tracked. 

Keywords: everyday life, discourse, practices, 

power. 

Сучасні гуманітарні науки 

останнім часом почали приділяти багато 

уваги дослідженням повсякденності. 

Пояснюється це тим, що, з одного боку, 

повсякденність постійно є присутньою в 

житті кожного з нас, диктує нам наші 

можливості, з іншого - дозволяє об'єднати 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1065-17
http://www.thebestschools.org/
mailto:dru_82@mail.ru
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багато ключових проблем розвитку 

суспільства, пояснює причини змін, що 

відбуваються в ньому. Дискурс, як і 

повсякденність, постійно супроводжує 

людину від початку її формування до 

сучасного стану. Він також схильний до 

змін залежно від соціальних перетворень, 

історичної епохи, географічних умов 

існування людини. На відміну від 

повсякденності, дискурс не може існувати 

окремо від неї, оскільки «форми мовного 

утворення понять» (Є. Кассірер [1, c. 135]) 

закладаються під впливом повсякденності, 

пристосовуючись потім до умов побуту 

суб'єкта. Виходячи з цього, можна 

припустити, що повсякденність багато в 

чому обумовлює організацію системи 

мови, але зберігає при цьому унікальну для 

кожного випадку певну зв’язаність між 

дискурсом і повсякденністю. 

У сучасній соціології проблеми 

дослідження знакового і символічного 

вимірювань повсякденності, її мовних 

форм є важливою частиною комплексу 

основних загальносоціологічних питань. 

До соціального дослідження мови та 

дискурсу зверталися в різні часи і в рамках 

різних підходів такі вчені, як 

Л. Альтюссер, М. Бахтін, Р. Блакар, 

П. Бурд'є, Л. Вітгенштейн, Г.-Г. Гадамер, 

А. Грамши, Т. А. ван Дейк, Т. Дрідзе, 

В. Ільїн, Р. Маркузе, Д. Мід, Ф. де Соссюр, 

С. Ушакін, М. Фуко, Ю. Габермас, в 

українській соціології – В. Бурлачук, 

Н. Костенко, В. Оссовський, І. Попова, 

Ю. Сорока, М.О. Соболевська, Т. Толстова 

та інші. Відповідно сформувалися різні 

трактування ролі мови у функціонуванні 

різних сфер соціальної життєдіяльності; 

що ж до дискурсу, то часто 

використовуються його визначення, що є 

відмінними одне від одного не тільки за 

формулюванням, але і за змістом. Оскільки 

за своїм походженням і функціонуванням 

поняття дискурсу має міждисциплінарний 

характер, то така ситуація виглядає цілком 

природною, але від того не менш 

ускладнює роботу із цим поняттям. 

Суперечність використання поняття 

дискурсу в сучасній соціології перш за все 

полягає в тому, що часто автори не 

уточнюють, що саме мають на увазі під 

цим терміном. Це, звичайно, обумовлює 

відсутність згоди з приводу змісту даного 

терміну. Мета даної статі полягає в тому, 

щоб обґрунтувати застосування концепції 

дискурсу М.Фуко до аналізу 

соціокультурних феноменів, що дозволить 

нам сформувати методологічні основи 

розуміння дискурсивної природи 

повсякденності.  

Існують різні підходи до вивчення 

дискурсу: в найбільш абстрактному сенсі 

дискурс належить до сфери використання 

мови, виступає як соціальна практика, сам 

процес мовлення та його результат; також 

дискурс розглядається як різновид мови, 

що використовується в межах певної 

області, наприклад політичний або 

науковий дискурс, але в найбільш 

конкретному значенні дискурс 

використовується як тематичне 

узагальнення (будь-який окремий дискурс, 

цей дискурс, ці дискурси, будь-які 

дискурси).  

 Найвиразніше виділяються 

три основні класи використання терміну 

«дискурс», що співвідносяться з різними 

національними традиціями і вкладами 

конкретних авторів. До першого класу 

відносяться власне лінгвістичні вживання 

терміну «дискурс», за якими є видимими 

спроби уточнення і розвитку традиційних 

понять мови, тексту і діалогу. Історично 

першим з лінгвістичних вживань цього 

терміну було його використання в назві 

статті американського лінгвіста З. Харріса, 

що була опублікована в 1952 році. Перехід 

від поняття мови до поняття дискурсу 

пов'язаний з прагненням ввести в класичне 

протиставлення мови і мовлення, що 

належить Ф. де Соссюру, деякий третій 

член - щось парадоксальним чином і більш 

мовне, ніж сама мова, і одночасно - що 

більшою мірою піддається вивченню за 

допомогою традиційних лінгвістичних 

методів, - формальніше, і, тим самим, 

більш мовленнєве. Проте за рамками цієї 

традиції про дискурс як «третього члена» 

соссюрівської опозиції давно вже говорив 
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бельгійський учений Е. Бюіссанс, а 

французький лінгвіст Е. Бенвеніст 

послідовно використовував термін 

«дискурс» (discours) замість терміну 

«мова» (parole). Для французької 

лінгвістичної школи дискурс - передусім 

певний тип висловлювання, властивий 

певній соціально-політичній групі або 

епосі.  

 Другий клас використань 

терміну «дискурс», що останніми роками 

вийшов за рамки науки і став популярним 

в соціології, сходить до французьких 

структуралістів і постструктуралістів, і, 

передусім, до М. Фуко, хоча в 

обґрунтуванні цих використань важливу 

роль зіграли також А.Греймас, Ж.Дерріда, 

Ю.Крістєва та ін. Вже М. Фуко, 

розвиваючи ідеї Е. Бенвеніста, пропонує в 

60-і роки своє бачення цілей і завдань 

використання цього терміну, а також 

метод дискурсивного аналізу. За цим 

розумінням дискурсу є видимим прагнення 

до уточнення традиційних понять стилю (у 

тому самому в максимально широкому 

значенні, яке мають на увазі, кажучи 

«стиль - це людина») та індивідуальної 

мови. Термін, що розуміється таким 

чином, «дискурс» (а також похідний і 

часто замінюючий його термін 

«дискурсивні практики» за М. Фуко) 

описує спосіб говоріння і обов'язково має 

визначення - який або чий дискурс, бо 

дослідників цікавить не дискурс взагалі, а 

його конкретні різновиди, що задаються 

широким набором параметрів: чисто 

мовними відмінними рисами (у тій мірі, в 

якій вони можуть бути виразно 

ідентифіковані), стилістичною специфікою 

(що багато в чому визначається 

кількісними тенденціями у використанні 

мовних засобів), а також специфікою 

тематики, систем переконань, способів 

міркування і так далі. Можна було б 

сказати, що дискурс в цьому розумінні - це 

стилістична специфіка плюс ідеологія, що 

стоїть за нею. Існує, нарешті, третє 

вживання терміну «дискурс», пов'язане 

передусім з ім'ям німецького філософа і 

соціолога Ю. Хабермаса. У цьому 

третьому розумінні «дискурсом» 

називається особливий ідеальний вид 

комунікації, здійснюваний в максимально 

можливому усуненні від соціальної 

реальності, традицій, авторитету, 

комунікативної рутини і тому подібне і що 

має на меті критичне обговорення і 

обґрунтування поглядів і дій учасників 

комунікації.  

 Таким чином, перераховані 

підходи опису дискурсу мають одну 

загальну рису: будь-який дискурс - є 

продукт мовного спілкування в певних 

комунікативних умовах. Основна 

відмінність між можливими 

інтерпретаціями поняття «дискурс» 

полягає в тому, що дискурс може 

вважатися поняттям, що описує як 

виключно лінгвістичну реальність, так і 

реальність «лінгвопрагматичну», що 

описує мову у зв'язку з практикою її 

вживання. Таким чином, дискурс може 

вважатися або суто лінгвістичною 

формацією, або структурою, що включає і 

позалінгвістичні компоненти 

(психологічні, герменевтики, 

інтерпретаційні, прагматичні). Для 

розуміння дискурсу у соціологічному 

знанні характерне уявлення про 

присутність позалінгвістичних 

компонентів в його складі. Відмітимо, що 

основним предметом нашого інтересу є 

соціологічна інтерпретація цього поняття, 

яке хоч і виникло в лінгвістиці, але уперше 

було  застосовано у важливому для нас 

контексті лише в роботах М. Фуко.  

 Для вивчення тієї або іншої 

сфери повсякденного життя Фуко 

пропонує розглядати структури лінгво-

семіотичного характеру, тобто дискурсивні 

структури. У книзі «Археологія знання» 

[3] М. Фуко концепція дискурсу отримала 

своє методологічне обґрунтування. Вона 

була написана М. Фуко після публікації 

«Слів і речей», де поняття «дискурс» 

уперше було введено в практику аналізу 

систем пізнавальної діяльності. На жаль, 

Фуко не дає повного і однозначного 

визначення поняття «дискурс», він, 

швидше, вводить декілька проміжних 
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визначень, поступово прояснюючи сенс 

цього поняття і його призначення при 

побудові оригінальної концепції знання. У 

найбільш завершеній формі визначення 

дискурсу виглядає таким чином: 

«називатимемо дискурсом сукупність 

висловлювань остільки, оскільки вони 

належать до однієї і тієї ж дискурсивної 

формації; він (дискурс) конституюється 

обмеженим числом висловлювань, для 

яких можна визначити сукупність умов 

існування» [3, c. 117]. 

 Отже, якщо розглядати 

дискурс як «обмежене число 

висловлювань» (як випливає з приведеного 

вище визначення), то його можна 

уподібнити структурі, що здійснює 

формування і відбір мовних перформенсів 

(мовних актів, формулювань, фраз), що 

роблять можливим ту або іншу 

комунікативну подію в рамках тієї або 

іншої дискурсивної формації. Як 

ілюстрація співвідношення понять 

«дискурс», «висловлювання», 

«дискурсивна формація (інституція)» 

приведемо цитату з роботи Ж.-Ф. Ліотара 

«Стан постмодерну»: «Інституція, як 

структура, що характеризується певним 

дискурсом, вимагає додаткових обмежень, 

щоб декларовані висловлювання були 

прийнятні для неї. Ці обмеження як 

фільтри діють на силу дискурсу, вони 

обривають можливі зв'язки в 

комунікативних мережах: є речі, про які не 

можна говорити. Крім того, вони віддають 

перевагу деяким класам висловлювань, а 

іноді одному єдиному (класу), панування 

якого характеризує дискурс певної 

інституції: треба говорити про певні речі і 

в певній манері. Як, наприклад, команда в 

армії, молитва в церкви, відповідь в школі, 

розповідь в сім'ї, ставлення питань у 

філософії, продуктивність на 

підприємстві» [2, с.49]. 

 Фундаментальним поняттям, 

на якому базується концепція дискурсу М. 

Фуко, являється поняття 

«висловлювання». Він відзначає [3, c. 109], 

що у своїх міркуваннях відрізняє 

висловлювання від формулювання, фрази і 

речення, вважаючи ці поняття предметом 

оперативного поля психологічної теорії 

мовних актів, граматики і логіки 

відповідно, і приводить наступне 

визначення висловлювання: 

«Висловлюванням ми називатимемо 

різновид існування, що властивий деякій 

групі знаків, – модальність, яка дозволяє 

йому вступати у відносини з областю 

об'єктів, приписувати певне положення 

будь-якому можливому суб'єктові, бути 

розташованим серед інших словесних 

перформенсів, бути, нарешті, наділеним 

матеріальністю» [3, c. 108]. Більше того, 

концепція дискурсу знаходиться в певному 

протиріччі з онтологією як такою, оскільки 

в основу аналізу реальності покладені 

мовні закономірності, а не навпаки. Таким 

чином, ми можемо припустити, що 

поняття висловлювання (у контексті 

Фуко), а отже, і дискурсу, міняє 

співвідношення мови і досвіду: не досвід є 

основою для мовної діяльності суб'єкта, 

але деякі «лінгвістичні» формації 

організовують і роблять можливим увесь 

дослід як такий. При цьому не 

«позалінгвістичний» факт стає причиною 

до висловлювання про цей факт, але будь-

який факт стає можливим і артикулює в 

розмові як «річ», «поняття», «сенс», 

«бажання» і так далі лише завдяки 

наявності форми висловлювання.  

 Кожне висловлювання може 

бути розглянуте як в інституціональному 

(як компонент, складова дискурсивної 

формації), так і в індивідуальному 

контексті (як факт «історії» окремого 

індивіда). При цьому воно буде як подією 

інституціонального дискурсу (тобто, 

власне, висловлюванням), так і способом 

організації діяльності індивіда у рамках 

повсякденності. Але при цьому поява тієї 

або іншої дискурсивної події 

(висловлювання) в «історії» індивіда 

підпорядкована інтересам тих або інших 

владних стратегій, завдяки чому факти 

повсякденного життя можуть бути 

проінтерпретовані в контексті 

дискурсивної концепції. 
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З метою побудови повномасштабної 

концепції, що описує соціокультурну 

реальність, Фуко ввів декілька нових 

понять, одним з яких є поняття влади. За 

Фуко, влада є не що інше, як система 

самоорганізації суспільства, спрямована на 

підтримку його в структурованому стані 

[4, c. 105]. Фуко виходить з наступного 

припущення. У XVI столітті на підставі 

постанов Тридентського собору деякі сфери 

повсякденного життя населення Європи 

виявилися представленими в дискурсі влади 

у формі сповідувального слова, яке до цього 

не мало статусу обов'язкової фіксації у 

формі письмового тексту. Ці процеси 

детально проаналізовані в роботі «Воля до 

знання» [4]. Проте, на думку Фуко, в XVII - 

XVIII ст. форма зображення повсякденного 

життя в дискурсі влади радикальним чином 

помінялася. По-перше, дискурсивна 

активність влади набула форми письмового 

тексту і статус архівної одиниці зберігання. 

По-друге, характер цього дискурсу став вже 

не релігійно-сповідувальним, а юридичним, 

завдяки чому переважаючим видом 

висловлювання стали доноси або скарги 

королеві. По-третє, особливу роль в 

дискурсі влади набула риторика, що робить 

вади і соціальні девіації видимими для 

політичної влади. По-четверте, присутність 

в цьому дискурсі перестала бути обов'язком 

для кожного індивіда. Влада виробила інші 

форми для управління окремими 

індивідами, пов'язані, наприклад, з 

побудовою дисциплінарних просторів, що 

забезпечують реалізацію технологій 

управління на рівні повсякденного життя.  

Ця стратегія привела до того, що 

влада проникла на рівень стосунків між 

індивідами: «політичне самовладдя починає 

розміщуватися на найпростішому рівні 

громадського тіла; від суб'єкта до суб'єкта, 

між членами однієї і тієї ж сім'ї. Ми можемо 

окрім традиційних знарядь панування і 

покори вживати для своєї вигоди засоби 

політичної влади, завдяки цьому увесь 

політичний ланцюжок починає 

переплітатися з канвою повсякденного» [5, 

c. 265]. Тим самим Фуко конститував те, що 

у Франції в XVII столітті відбувся початок 

процесу впровадження політичних структур 

в сферу повсякденного життя, спочатку на 

рівні проникнення стосунків абсолютизму в 

стосунки, що традиційно не політизуються, 

наприклад, сімейні. Ці приклади 

демонструють нам, що влада виробляє 

механізм проникнення в повсякденні 

стосунки і взаємодії з ними, виявляє 

найбільш проникні їх сфери, удосконалює 

інструменти впливу на них.  

Таким чином, можна вказати, що 

сфера повсякденних стосунків виявилася, 

користуючись термінологією Фуко, 

«виведеною в дискурс»: «усі явища, що 

утворюють буденне: нічого не значущі 

подробиці, рядові будні, просте життя - 

можуть і мають бути сказані, а ще краще - 

записані. Описуваними і переписуваними 

вони стають в тій самій мірі, в якій 

пронизуються механізмами політичної 

влади» [5, c. 267]. Фуко відмічає важливу 

закономірність: та або інша сфера 

повсякденного життя пронизана 

політичною владою тим більшою мірою, 

чим більшу кількість дискурсів вона 

породжує. Ще одне припущення Фуко 

полягає в тому, що саме в цей час «бере 

початок відоме знання про повсякденність, 

а разом з ним, і та схема розуміння, яку 

Захід накладає на наші вчинки, на наші 

способи існування або дії» [5, c. 267]. Таким 

чином, сучасне знання про повсякденність 

складається на основі тих дискурсів влади, 

які побудовані з метою управління 

населенням. Ніяке знання не буває 

нейтральним. Воно може бути, звичайно, 

нейтральним ідеологічно, але воно не може 

бути нейтральним прагматично. Тобто, 

метою знання про повсякденність є влада 

над тими суб'єктами, повсякденність яких 

складає зміст цього знання. Саме розвиток 

такого знання став основою для появи 

новоєвропейських утопічних проектів 

реформи соціальних стосунків, що 

складаються в просторі «влада - праця - 

побут». Але найсильніше перетворення в 

стосунках повсякденності відбувається на 

стадії зміни носія влади, коли політична 

влада, що втілюється в даний період 

монархом, перетвориться на владу як 
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«тонку, суцільну і диференційовану мережу, 

в якій безперервно змінюватимуть і 

підтримуватимуть один одного різноманітні 

встановлення правосуддя, поліції, 

медицини, психіатрії» [5, c. 270].  

М. Фуко доводить факт зміни 

способу присутності влади в суспільстві. На 

зміну персоніфікованої влади монарха 

приходить безлика система, що 

використовує вже сформовані в умовах 

абсолютизму механізми впливу на 

суспільство. Ця деперсоналізована система 

влади переслідує при цьому аналогічні цілі, 

що полягають в забезпеченні ефективного 

управління соціумом. Головний результат 

впровадження влади в сферу повсякденного 

життя полягає в тому, що від механізмів, 

викликаних до життя необхідністю 

збереження традиційних, неполітичних 

форм соціального контролю, суспільству 

позбавитися вже не вдається, повсякденне 

життя виявляється міцно пов'язаним з 

системою політичної влади і наповненим 

механізмами впровадження влади в соціум. 

Проте є ще одна причина, по якій 

концепція дискурсу виявляється 

надзвичайно важливої в контексті вивчення 

сфери повсякденності. У книзі «Археологія 

знання» [3], де концепція дискурсу отримує 

теоретичне обґрунтування, М. Фуко ставить 

питання, актуальні і для історичної науки. 

Як одна з причин написання цієї книги була 

заявлена необхідність критики, перегляду 

існуючих методів розвитку історичного 

знання в умовах кризи гуманітарних наук. І 

концепція дискурсу була розроблена Фуко, 

зокрема, для того, щоб інакше 

перегруповувати історичні факти, що 

утворюють корпус цього знання. 

Результатом застосування такого підходу до 

угрупування історичних подій і фактів 

стають новий метод їх інтерпретації - 

генеалогія. Генеалогічний метод дозволяє 

продемонструвати, як різні види 

соціокультурної діяльності 

об'єктивувалися в дискурсивні формації, 

відомі в гуманітарних науках під різними 

термінами: соціальний інститут, культурна 

форма, культурний феномен і так далі. 

Проте запропонований метод не припускає 

звичної інтерпретації або тлумачення 

герменевтики архівних джерел. Замість 

цього пропонується нова дослідницька 

стратегія, відповідно до якої шляхом 

нового угрупування подій встановлюються 

дискурсивні закономірності, що 

представляються у формі практик. Тим 

самим, при збереженні об'єкту 

дослідження, зокрема, повсякденного 

життя, формується те, що можна 

розглядати як новий предмет наукового 

дослідження: а саме практики 

повсякденності. Саме у контексті вивчення 

цих практик нині і розгортаються 

перспективні соціологічні проекти 

дослідження повсякденного життя. 

На основі аналізу теорії М. Фуко, 

ґрунтується уявлення про дискурсивну 

природу влади та її вплив на 

повсякденність як системи, яка виробляє 

домінуючі сенсоутворюючі в 

повсякденності дискурси. Вивчення 

повсякденності з використанням такого 

підходу реалізується на основі наступного 

її розуміння: повсякденність є сукупністю 

розсіяних одиничних смислових 

висловлювань, згрупованих у формі 

дискурсивних практик, для аналізу яких 

застосовується концепція дискурсу. 

Проблематичність застосування категорії 

дискурсу і пов'язаного з нею комплексу 

понять до досліджень повсякденності 

полягає в тому, що повсякденність в 

цілому є складнішою структурою в 

порівнянні з окремими дискурсивними 

формаціями, такими як, наприклад, 

психіатрія або судово-пенітенціарна 

система. Багатовимірний, комплексний 

характер повсякденності полягає в тому, 

що її не можна звести ні до однієї з 

практик або хоч би виділити в ній 

переважаючу. Розгляд повсякденності як 

ансамблю дискурсивних практик дозволяє 

виявити механізм їх формування і 

взаємодії, суть якої полягає у присутності 

інстанції влади. 

Отже, підбиваючи підсумки розгляду 

концепції дискурсу М. Фуко як 

методологічної перспективи вивчення 

повсякденності, необхідно відзначити 
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наступне. Для дослідження повсякденності 

у рамках концепції дискурсу можливе 

застосування генеалогічного методу, що має 

такі істотні риси: 
- можливість вписати соціокультурну емпірику, 

в тому числі і феномени повсякденного життя, в 

дискурсивні структури, для чого слід 

розглянути феномени і факти як складові 

дискурсивних практик; 

- концентрація уваги не на аналізі історичних, а 

на аналізі дискурсивних послідовностей, тобто 

не на послідовностях історичних фактів, а на 

послідовностях подій дискурсу; 

Таким чином, ця концепція дискурсу 

М. Фуко відкриває наступні дослідницькі 

перспективи: 

- проведення аналізу взаємопроникнення і 

взаємного впливу різних сфер 

повсякденного життя; 

- побудова наукової соціологічної 

концепції, що охоплює лінгвістичні і 

нелінгвістичні аспекти соціокультурної 

реальності (і повсякденному житті як її 

складовій) у рамках єдиної понятійної 

системи. 

Застосування цієї концепції до досліджень 

сфери повсякденного характеризується 

наступним: 

- комплекс феноменів, що становлять 

повсякденне життя, необхідно розглядати в 

категоріях дискурсивних практик 

- можливість демонстрації того, що різні 

практики об'єктивувалися за допомогою 

дискурсу влади в ті або інші дискурсивні 

формації, що представлені як соціальні 

інститути, культурні форми, культурні 

феномени і так далі. 

Концепція дискурсу, розроблена 

Фуко, дозволяє описувати різноманітні види 

соціокультурної діяльності за допомогою 

єдиного концептуально-термінологічного 

апарату. При цьому ця концепція дозволяє 

аналізувати феномени (до яких відноситься 

і повсякденність), що знаходяться, умовно 

кажучи, «на межі» областей 

соціокультурної реальності і які при 

науковому дослідженні розглядаються в 

контексті різних соціальних наук. 
Рецензент 

д. с. н., доцент В.А.Бойко 
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CODEPENDENCY IN FAMILIES OF DRUG-

ADDICTS 

AS SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM 

СПІВЗАЛЕЖНІСТЬ У РОДИНАХ 

НАРКОЗАЛЕЖНИХ ЯК СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Чернецька Ю.І. Співзалежність у родинах 

наркозалежних як соціально-педагогічна 

проблема. 

В статті розглядається співзалежність в 

родинах наркозалежних, яка є негативним 

чинником впливу на процес реабілітації та 

ресоціалізації останніх. Співзалежність 

розглядається з позиції наркології, медичної, 

соціальної психології, психотерапії, 

педагогіки, соціальної педагогіки. 

Наголошується на необхідності комплексного 

вирішення проблеми, включення всієї родини 

наркозалежного і найближчого мікросоціуму 

для запобігання формування співзалежності.  

Ключові слова: співзалежність, 

наркозалежність, наркозалежні особи, 
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реабілітація, ресоціалізація наркозалежних 

осіб. 

 

Чернецкая Ю.И. Созависимость в семьях 

наркозависимых как социально-

педагогическая проблема. 
В статье рассматривается 

созависимость в семьях наркозависимых, 

которая является негативным фактором 

воздействия на процесс реабилитации и 

ресоциализации последних. Созависимость 

рассматривается с позиций наркологи, 

медицинской и социальной психологи, 

психотерапии, педагогики и социальной 

педагогики. Акцентируется внимание на 

необходимости комплексного разрешения 

проблемы, включения всей семьи 

наркозависимого и ближайшего микросоциума 

для предотвращения формирования 

созависимости. 

Ключевые слова: созависимость, 

наркозависимость, наркозависимые лица, 

реабилитация, ресоциализация 

наркозависимых лиц. 

 

Chernetskaya Y. I. Codependency in families 

of drug-addicts as a socio-pedagogical problem 

The article is focussed on codependency in 

families of drug addicts, which is a negative factor 

of rehabilitation and resocialization process. 

Codependency is considered from the perspective 

of addiction medicine, medical and social 

psychology, psychotherapy, education and social 

pedagogy. A special attention is paid to the 

complex solution of the problem, inclusion of the 

whole family and the closest people of the addict 

in order to prevent the codependency formation. 

Destructive changes are determined on 

motivational, emotional, cognitive, behavioral 

levels of the codependents. 

Key words: codependency, drug addiction, drug-

addicts, rehabilitation, resocialization of drug 

addicts. 

 

Problem statement. Today in Ukraine 

and abroad, there are a variety of methods for 

drug addicts treatments, their rehabilitation 

and resocialization, but their common feature 

is: they are primarily focused on the drug 

addicts proper. Often scientists underestimate 

the closest social environment and 

microenvironment of the drug-addict, and 

above all his family. According to the 

numerous research (A. Abramov, M.  Beattie, 

M.  Berezin, V.  Vaisov, I.  Gusev, 

S.  Zaitsev, M. Zhydko, O.  Egorov, 

K.  Lisiecki, V.  Moskalenko, S.  Palchevskiy, 

A.  Shishkovа), relatives of drug-addict are 

usually focused on the drug addiction process, 

and they live in dependence on the drug 

addicted person. This dependence has a 

symbiotic nature. According to V. Vaisov and 

S. Zaitsev, parents of the drug-addict neglect 

their own needs for the needs of their drug 

addicted children. This leads firstly to 

formation of psychological, social and health 

problems among family members, and later to 

the family social exclusion. Thus, considering 

codependence in context of social pedagogy, 

it seems possible to provide a system of social 

and educational assistance to such families by 

directing efforts not only to the drug addict, 

but also to his family as a system where 

destruction of social and personal 

relationships among its members is observed. 

Analysis of recent publications. 

Despite the recognized fact, that there exists a 

special type of intrafamilial relationships in in 

the families of chemically dependent 

individuals, which is described by the term 

"codependence", the lack of theoretical and 

practical studies on mechanisms of 

interference between a person who uses drugs 

and his family can be witnessed. As a result, 

the deficiency of effective ways of socio-

educational care in the codependent families 

is observed. Instead the dependence on 

psychoactive substances as a disorder has 

been studied well enough. Majority of 

experts, researchers and practitioners, came to 

the conclusion, that dependence on 

psychoactive substances is a systemic 

dysfunction, which is applied to all members 

of the drug-addict’s family. Scientific and 

methodological publications reviews of the 

recent years show that narcology as a medical 

branch has accumulated well-grounded 

surveys in this field (І. Anohіna, 

A.  Artemchuk, V.  Bіtens'kiy, S. Dvorjak, 

V.  Glushkov, O.  Yegorov, N.  Sirota, 

B.  Hersons'kiy, P.  Shabanov, A. Shishkova, 

V.  Jaltons'kiy). Pedagogy mainly focuses on 

the role of families in promoting a healthy 
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lifestyle and preventing negative 

developments in children and adolescents 

(L.  Bobil'ova, V.  Gushhіna, N.  D'jachkov, 

J.  Zaharov, N.  Zubareva, І. Sidoruk, 

T.  Martiniuk). Psychology pays attention to 

the issues of parent-child relationships in 

families of the drug-addicted, and on 

psychotherapeutic treatment of addicts 

(N.  Aleksandrova, A.  Varga, K.  Vіtaker, 

І.  Gor'kova, S.  Koval'ov, S. Kulakov, 

І.  Lisenko, І.  Markovs'ka, E.  Ejdemіller, 

V.  Justіckіs). Codependency issues are 

discussed abroad in a wide range of various 

scientific fields, including narcologists 

(C.  Andersen, W.  Cuskey, D.R.  Miles, I. 

F.  Litt, M.D.  Newcomb, M.C.  Stallings), 

social workers (M.W.  Fraser, K.E.  Nelson, 

S.E.  Prince, N.S. Jacobson,), 

psychotherapists (M.  Stanton, I.  Parker, 

T.  Todd, M.  White ets.), psychologists 

(T.  Andersen, A.W.  Schaef, ets.), 

educationists (M.E.  Muscari, E.R. Skinner, 

M.D.  Slater etc.). 

The main material. The 

“codependence” concept is relatively new in 

the world of science and practice. About 50 

years ago, the family reaction on alcoholism 

as a series of adaptive stages corresponding to 

the disease progression was described in the 

scientific literature. The term "co-alcoholism" 

describing the state of the relatives living 

together with an alcoholic appeared in the 

middle of the twentieth century. Since the late 

70's the term "codependence" is widely used 

to describe the mental state of the family 

members of chemically dependent people 

(narcomania, solvent abuse, alcoholism, etc.). 

This notion is used to describe both mental 

state of the individual family members, and to 

characterize the intrafamilial relations in 

general [5, p. 24]. Experts from the 

codependency issue have not reached the 

common view on this phenomenon. Despite 

evident illness symptoms and obvious 

destructive impact of such a condition on the 

personality and on the whole family, 

codependency has not been included in the 

International Classification of Diseases. 

In order to get a better understanding 

of co-dependence as a multifaceted 

phenomenon and to highlight its social and 

pedagogical aspects we go into various 

scientific views on this problem. Thus, S. 

Berezin, K. Lisietsky note of "codependence" 

concept is used to describe the mental state of 

the individual family members 

("codependent"), and to characterize the intra-

relations in general [3, p. 32].The well-known 

expert in the field of aid for codependents, M. 

Beatty analyzed the term "codependence" and 

gave several definitions, which are reputable 

in the field of experts discussion [4]. This is a 

sufficient ground to state that according to 

social and pedagogic perspective, we deal 

with the destruction of the family 

communicative functions. According to 

international experts, for example Zondry 

Smalley, the Head of the Substance Abuse 

Institute, Minnesota, codependence is a 

pattern of learned behavior, feelings and 

attitudes that make the life unhealthy. 

M. Beatty, who believes codependence a kind 

of dependence on people and inner world 

processes, which is accompanied by self-

inattention, even loss of self-identification [4, 

p. 86], agrees with this idea. Z. Smalley 

considers codependence a pattern of learned 

ways behaviors, feelings and beliefs. Such 

dependence leaves no opportunity for self-

identification. 

Professors of Psychology, Barry and 

Jana Weinhold, have somewhat different 

perspective on the codependency 

phenomenon. They define it as a crisis of 

development due to the fail to realize essential 

process of building up safe relations with 

other people and different tasks conected with 

it. Anna Chief, Professor of Clinical 

Psychology, considers codependence to be a 

disease that takes many forms and modes of 

expression, and grows out of the basic 

addiction process. This author refers 

codependence to dependencies on certain 

process, and ranks it together with compulsive 

gambling, work addiction, etc. [15]. 

Codependence in the Psychological 

Dictionary is defined as a defensive 

compensatory reaction to intrapersonal 

conflict [13, p. 263]. Professor Moskalenko 

V., the famous Russian psychotherapist, MD 
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and the author of many scientific works on 

codependency issues, states that a 

codependent person is a person who is fully 

concentrated on controlling another person`s 

behavior, and does not care about meeting his 

own vital needs [11, p. 39; 12, p. 44]. 

Therefore, this condition of the individual has 

a self-destructive nature, threatens mental and 

physical development, thus requires attention 

from a social teacher. 

In the field of narcology, Timen 

Sermak, the author of many books on 

relationships in the codependent families, 

calls codependence a personality disorder, 

based on: the need to control the situation to 

avoid undesirable consequences; self-

inattention; trespass in borders of sexual and 

spiritual relationship; confluence of all 

interests with dysfunctional person; and other 

forms, such as rejection, depression, and 

physical illness. The narcologists A. Andrukh, 

C.  Korolenko, N. Dmitrieva, O. Yegorov, 

A.  Shyshkova determine codependence as the 

addiction of relations [1; 7; 8; 16]. Charles 

Whitfield, a private psychotherapist from 

Baltimore, the author of many books on 

codependency, gives the definition of 

codependency as a physical, intellectual, 

emotional and spiritual state, accompanied by 

suffering and frustration. This condition is 

associated with a long-term focus on the 

needs and behavior of others; it can simulate, 

cause or reinforce variety of physical, 

psychological and spiritual processes [17]. 

Therefore, the term "codependency" is 

scientifically unstable, some authors call it a 

disease or condition, while others consider it 

to be a disorder of behavior or personality. A 

number of experts see codependency a 

psychological concept that explains the 

situation of individuals who are in close 

contact with addictive patients. Different 

definitions are useful because each reveals the 

view on necessary to study codependency as a 

polyhedral phenomenon. 

After reviewing definitions of this 

condition, we approve on principle the 

following definition: "codependent person is a 

person who is completely focused on 

behavior control of another person and 

neglects his own needs." 

Let`s analize the typical features of 

codependency, or so-called symptoms of 

codependency. It is a popular conception 

among the leading scientists (B. Vaisov, 

O. Yegorov, S. Zaitsev, V.  Moskalenko, V.  

Yaltonskiy etc.), that codependency is a 

mirror reflection of addiction. The following 

triad explains the main features of any 

addiction: obsessive-compulsive disorder 

(obsessive thoughts that in stereotypical form 

come back repeatedly in mind); objection as a 

form of psychological defense; loss of control 

[14]. 

Chemical dependency is often called 

the disease of irresponsibility. It is a basic 

social value of a personality. The patient is 

neither responsible for the consequences of 

chemicals use, nor the health destruction. 

Also he is irresponsible as for other family 

members, and fails to do parental 

responsibilities. It is a serious threat to the 

child`s vital activity in such a family. Thus, 

there appear certain social deviations, which 

demand social and educational correction. 

Besides dependent people, such deviations 

gradually occur in the codependents. The 

codependents only look like a responsible 

people, but they are equally irresponsible to 

their own condition, needs and health, and 

also unable to execute parental 

responsibilities. 

According to V. Moskalenko, the 

codependents are those who are married or 

close to a chemically-addicted patient; 

individuals who have one or both parents 

suffering from chemical dependency; 

individuals who grew up in emotionally-

repressive families [11]. 

The analysis of empirical data from 

codependent family members in self-help 

groups (groups were created on the basis of 

social centers: NGO "Positive", Drug 

Rehabilitation Center "Renaissance", 

Charitable Foundation "Center of drug 

addicts’ resocialization "Your Victory", 

Kharkov, Center of Social services for 

families, children and youth of Leninsky 

district, Kharkiv) proves that among the 
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symptoms of codependence are the following: 

control, pressure, obsessive-compulsive 

disorder and thoughts, low self-esteem, self-

hatred, feeling of guilt, uncontrollable 

aggression, obsessive care, focus on others, 

neglect of personal needs, communication 

problems, seclusiveness, tearfulness, apathy, 

problems in the sexual sphere, depressive 

behavior, suicidal ideation, psychosomatic 

illnesses. 

However, in the scientific research 

show no consensus as for characteristics of 

codependency. The well-known narcologist 

Timen Sermak points the following 

characteristics of the codependents: 

satisfaction of needs ofothers in a way that 

makes impossible the satisfaction of personal 

needs; persistent stay in connection with a 

person who has a severe personality disorder; 

identification of the personal value as for 

ability to control feelings and behavior of 

other people; disturbance of personality limit 

system; suffering heavy emotions or loss of 

emotional sensitivity for a long time without 

attemts to find the outer help [18]. The 

codependency therapist Pia Mellodi describes 

codependence symptoms as addiction to such 

extremities as lack of self-value or 

superiority; excessive defenselessness to pain 

or, on the contrary, lack of sensitivity; 

perceiving his own personality only in the 

negative light, revolt against the reality or the 

feeling of self-perfection; excessive 

dependence on others, or excessive 

independence and withdrawal of needs and 

interests; lack of discipline, chaotic lifestyle 

or excessive self-control or control of others 

[19, p. 5-15]. According to L. Zorina typical 

features of the codependents include: a 

tendency to blame circumstances for 

addiction, self-neglect (which includes the 

loss of personal identity), low self-esteem, 

domination or submission in relations with 

other family members, search for care and 

attention, habit to feel the same senses, 

tendency to postpone things for later, inability 

to participate in entertainments, involvement 

in S. Karpman’s drama triangle 

("Persecutor" – "Victim" – "Rescuer ") [12, p 

5-7]. 

On the basis of the material presented 

above, it is possible to identify the main 

characteristic features codependency: feeling 

of dependence on others, feeling of 

dependence on the mood of some other 

person; controlling relationships; low self-

esteem; the need for ongoing support and the 

approval of others; frustration to change 

anything in destructive relations; the need for 

alcohol, food, work, sex or other external 

stimulants to distract experiences; uncertainty 

in psychological borders; sense to be like a 

martyr; sense to feel like a laughingstock; 

inability to experience the truth, intimacy and 

love. 

Analyzing the presented symptoms it 

is possible to state that the problems of 

codependency originate not in the contact 

with a dependent person, but in personal 

immaturity of the codependent, susceptibility 

to certain ways of reaction to difficult 

situations and inappropriate behavior of 

others. The relationship with a drug addicted 

only opens the personal problems of the 

codependent. Thus, the implementation of 

social and educational support on the basis of 

family-centered approach involving 

multidisciplinary team of specialists (a 

psychiatrist, psychologist, therapist, social 

worker, volunteer) is an important task to 

overcome the crisis in such a family and to 

prevent the formation of codependency in 

other members. 

We shall consider the mechanism of 

relationship and behavior of a dependent and 

a codependent. Codependence arises 

obviously between two or more people. 

According to A.  Shishkovа, I.  Gusev, who 

studied female members’ relations in the 

families suffering from alcoholism and drug 

addiction, codependent women (mothers, 

wives, sisters of addicted patients) have 

control over addicts [6; 17]. The 

psychotherapist M. Zhydko has the same 

opinion. He investigated the forming factors 

of codependency relationships in married men 

[9, p.74]. The author emphasizes the 

weakness of ego boundaries in a codependent, 

resulting in increased tolerance until it begins 

to bring about hardships. It combines with 



 
76 PEDAGOGIKA SOCJALNA 

obsession by other people's problems, distrust 

and disbelief. The codependents are certain as 

for the action and future steps of others in the 

family. The codependents try to keep events 

out of "happen" naturally. To control others 

the codependent use various means, such as 

threats, advice, persuasion, coercion, thus 

emphasizing the helplessness of others. 

So, the codependents display 

contradictory combination of responsibility 

and irresponsibility, victimhood and 

aggression in position, inappropriate 

emotional responses, developing victimity. It 

emphasizes the need to provide socio-

pedagogical assistance not only to one person, 

such as a drug addict. It is necessary to 

include the whole family of the drug addict in 

the process of socio-pedagogical work. The 

past experience of treatment in narcological 

dispensaries and clinics shows that it is only 

the dependent person who gets treatment. 

Such a widespread mistake is made in modern 

assistance systems, underestimating the 

negative influence of the codependent family 

members on the drug-addict person. 

Moreover, relatives accuse the drug addict of 

creating codependent relationships. 

According to I.  Gusev, behavior and 

mind modification under codependency is 

total: a personality changes on motivational, 

emotional, cognitive, and behavioral levels. In 

particular, the codependent adapts his own 

needs to the needs of the dependent. Rigidity 

is observed in the emotional-volitional sphere, 

due to the emotion limitation, alexithymia; the 

possibility to express emotional feeling is 

violated. The sense of guilt for the addict’s 

actions, inevitability and fear to be 

abandoned, anxiety, anger, frustration 

dominate [6, p 8-14]. Cognitive sphere is 

characterized by set on maintenance of 

dependent relations, negative changes in self-

conception. According to S. Berezin, 

perceptions of themselves in the codependents 

are formed with the guidelines that create an 

obstacle to the establishment of personal 

boundaries, such as: "If I want to control my 

life, I am a selfish person," "My needs are not 

that important", "I'm responsible for other 

people", "If something is wrong, it is my 

fault," "I cannot but depend on that person" 

[2, p 78-83]. M. Zhydko maintains the idea 

that the codependents are characterized by the 

narrowed role repertoire and limited behavior 

patterns. This is supported by maladaptive 

sets on family problems and activity, needs 

negation, victimhood of position, low stress 

resistance [9, p 71-76]. 

As is evident from the foregoing, 

codependence is polarized into dominance 

and subordination. Dominance in 

codependency manifests itself as attempts to 

control a dependent people, which may be 

accompanied by aggression and manipulation, 

negation the dependent condition in a tough 

polar position, demonstration of "rescuer" role 

(or rather its simulation for others). 

Dependence is shown in the following 

psychological characteristics like low self-

esteem, sense of guilt, low self-respect, etc. 

This stimulates a desire to yield to 

circumstances because the combination of 

control of a dependent and self-control are 

intolerable to them on account of exhaustion 

of personal resources. This position extremely 

restricts and even makes impossible the social 

individual development. As it is seen from 

above, the role of codependent in personal 

interactions has many signs of dominance, but 

the codependents on a personal level have all 

the prerequisites for tame behavior formation. 

This contradiction between the social role and 

self-concept can be explained by the fact that 

the relationships with a dependent need 

dominant positions of "father" or "rescuer". 

These positions cannot be weak in nature, but 

this necessity is based on suffering, self-

blame and a desire to support, that cannot be 

prerequisites of a dominant behavior. 

Thus, codependence in drug addict 

families is a negative factor influencing the 

process of rehabilitation and resocialization. 

Codependence as a scientific problem is 

addressed in the framework of many sciences: 

narcology, medicine, social psychology, 

psychotherapy, education, including social 

pedagogy. A distinctive feature of the socio-

pedagogical approach to the problem of 

codependency is that social pedagogy is based 

on scientific handling of different science 
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branches. However, isolating family-centered 

approach it emphasizes the need for a 

comprehensive solution of the problem 

involving a multidisciplinary team of 

specialists (psychiatrist, psychologist, 

therapist, social worker, volunteers). In the 

process of social and educational work, it is 

necessary to include the whole family of a 

drug addict and close surrounding to prevent a 

codependency formation. The following 

characteristics of the codependents are 

defined: contingency, problem negation, low 

self-esteem, the need for ongoing support and 

approval of others, uncertainty of 

psychological limits, low self-respect, and 

controversial attitude to the drug-addict. 

Destructive changes can be noted in 

motivational, emotional, cognitive, behavioral 

levels of the codependent. Among them those 

are controlling relationships, frustration to 

change anything in destructive relations, 

social isolativeness, and dominant position of 

«rescuer», which comes into conflict with the 

need to get a support. 

Promising direction to study the 

problems of the codependents is development 

of social support technologies for families in 

social and pedagogical context and 

development of effective means of social and 

educational assistance to such families. 
Рецензент 

д. п. н., професор О.І.Рассказова 
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ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

 

Арістова Н.О. Особливості використання  

інноваційних технології навчання у 

підготовці майбутніх філологів.  

У статті обґрунтовується необхідність 

впровадження інноваційних технологій 

навчання в процес професійної підготовки 

майбутніх філологів у вищих навчальних 

закладах України, зокрема інформаційних 

технологій. Автор аналізує переваги та 

недоліки використання інформаційних 

технологій навчання у професійній підготовці 

філологів. У статті розкрито сутність та 

особливості найбільш поширених 

інформаційних технологій навчання, які не 

тільки сприяють здобуттю і застосуванню 

знань, а й забезпечують якісну підготовку 

майбутніх філологів.  

Ключові слова: професійна підготовка, 

інноваційні технології навчання, традиційні 

технології навчання, інформаційні технології 

навчання, майбутні філологи, вищий 

навчальний заклад.  

 

Аристова Н.А. Особенности использования 

инновационных технологий обучения в 

подготовке будущих филологов.  

В статье обосновывается необходимость 

внедрения инновационных технологий 

обучения в процесс профессиональной 

подготовки будущих филологов в высших 

учебных заведениях Украины, а именно 

информационных технологий. Автор 

анализирует преимущества и недостатки 

использования информационных технологий 

обучения в профессиональной подготовке 

филологов. В статье раскрыта сущность и 

особенности наиболее распространенных 

информационных технологий обучения, 

которые не только содействуют получению и 

применению знаний, а и обеспечивают 

качественную подготовку будущих филологов. 

Ключевые слова: профессиональная 

подготовка, инновационные технологии 

обучения, традиционные технологии 

обучения, информационные технологии 

обучения, будущие  филологи, высшее 

учебное заведение. 

 

Aristova N.O. Peculiarities of implementing 

innovative teaching technologies in the process 

of training of future philologists. 

The necessity of implementing innovative 

teaching technologies, namely, information 

technologies, in the process of training of future 

philologists in higher educational establishments 

of Ukraine is grounded in the article. The author 

analyzes advantages and disadvantages of using 

information technologies in professional training 

of future philologists. The articles covers the 

essence and peculiarities of the most common 

information technologies, which not only develop 

gaining and applying knowledge but also provide 

future philologists’ training of high quality. 

Key words: professional training, innovative 

teaching technologies, traditional teaching 

technologies, information technologies, future 

philologists, higher educational establishment. 

 

Постановка проблеми та її 

актуальність. Серед основних напрямів 

модернізації освітньої системи України, 

що зазначені в Національній доктрині 

розвитку освіти, впровадження інновацій є 

однією з визначальних складових 

реформування освіти поряд з підвищенням 

якості освіти, інтеграцією вітчизняної 

освіти до європейського освітнього 

простору, розвитком системи безперервної 

освіти й формуванням національних і 

загальнолюдських цінностей [4]. На думку 

сучасних вітчизняних учених, якщо в 

підготовці майбутніх фахівців не 

використовувати інновації й не діяти з 

урахуванням сучасних реалій і перспектив 

ринку праці, а триматися тільки за 

стереотипи минулого, то вчорашні 

студенти не зможуть бути 

конкурентоспроможними в умовах 

динамічних економічних, соціальних і 
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технологічних перетворень [5]. Тільки 

впровадження інноваційних технологій 

навчання в процес професійної підготовки 

майбутніх фахівців дає науково-

педагогічним і педагогічним працівникам 

змогу сформувати у них знання, вміння й 

навички самостійної роботи, шляхом 

залучення їх до інтенсивної пізнавальної 

діяльності [3, c. 14].  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Чимало вітчизняних і 

зарубіжних дослідників присвятили 

наукові праці проблемі впровадження 

традиційних й інноваційних технологій 

навчання, спрямованих на оптимізацію 

процесу професійної підготовки майбутніх 

фахівців у будь-який галузі вищої школи 

(А. Алексюк, В. Беспалько, М. Євтух, О. 

Пометун, Е. Федорчук тощо). Незважаючи 

на те, що в працях цих авторів значна 

увага приділяється теоретичному опису й 

ефективності впровадження інновацій у 

навчальний процес вищої школи, 

недостатність наукових розвідок з 

проблеми впровадження інноваційних 

технологій у процес професійної 

підготовки майбутніх філологів зумовила 

тему цього  дослідження, мета якого 

полягає в розгляді та аналізі узагальненої 

характеристики інноваційних технологій 

навчання, що впливають на процес 

підготовки філологів у сучасних вищих 

навчальних закладах України. Для 

досягнення поставленої мети необхідно 

реалізувати такі завдання:  

проаналізувати різні підходи до 

класифікації технологій навчання в 

науково-педагогічній літературі;  

розглянути сутність та особливості 

впровадження визначених у дослідженні 

інноваційних технологій навчання;  

поділитися досвідом використання 

інноваційних технологій навчання (на 

прикладі підготовки майбутніх філологів у 

Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України). 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Термін «технологія 

навчання» часто використовується в 

наукових працях вітчизняних і зарубіжних 

учених, проте у сучасній психолого-

педагогічній літературі саму сутність 

цього поняття недостатньо чітко визначено 

на теоретичному рівні. Незважаючи на те, 

що деякі науковці ототожнюють 

технологію навчання з педагогічною 

технологією, чимало дослідників не 

поділяють думку про те, що педагогічна 

технологія і технологія навчання є 

тотожними поняттями, і стверджують, що 

педагогічна технологія є системним 

методом створення, застосування й 

визначення цілісного процесу навчання й 

засвоєння знань з урахуванням технічних і 

людських ресурсів та їх взаємодій, 

завданням якого є оптимізація освіти [1].  

Найбільш точно й різнобічно, на 

наш погляд, визначають сутність  

педагогічної технології М. Чепіль і Н. 

Дудник, які стверджують, що це змістова 

техніка реалізації системи всіх 

компонентів педагогічного процесу, яка 

спрямована на досягнення поставленої 

мети [9]. Вчені також додають, що 

педагогічна технологія є сукупністю трьох 

технологій, зокрема, навчальної, виховної 

та управлінської [9]. Виховна технологія 

передбачає ефективні засоби і прийоми 

впливу на свідомість особистості кожного 

студента з метою формування в нього 

особистісних цінностей у контексті 

загальнолюдських. Управлінська 

технологія, у свою чергу, застосовує 

сучасні економічні, психологічні, 

діагностичні, інформаційні технології, що 

створюють умови для оперативного й 

ефективного прийняття майбутнім 

фахівцем управлінського рішення [7].  

Ми будемо дотримувати точки зору, 

згідно з якою технологія навчання є такою 

організацією навчання, що передбачає 

певну систему дій і взаємодій всіх 

учасників процесу, а під структурою 

технології навчання систему певних 

операцій, технічних дій і функцій 

учасників навчання, згрупованих за 

основними етапами процесу навчання [6]. 

У сучасній науковій літературі 

застосовують різні підходи до класифікації 

технологій навчання. Найчастіше 
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уживаною є класифікація, за якою 

технології навчання поділяють на 

традиційні та інноваційні. Інноваційні 

технології розглядають як цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження 

в практику оригінальних, новаторських 

способів, прийомів, педагогічних дій і 

засобів, що охоплюють цілісний 

навчальний процес від визначення його 

мети до очікуваних результатів [2]. 

На основі аналізу праць 

вітчизняних і зарубіжних учених ми 

дійшли висновку, що до інноваційних 

технологій можна віднести сучасні 

інформаційні технології, які розглядають 

як «сукупність методів і технічних засобів 

збирання, організації, збереження, 

опрацювання, передачі й подання 

інформації за допомогою комп’ютерів і 

комп’ютерних комунікацій; методологію і 

технологію навчально-виховного процесу з 

використанням новітніх електронних 

засобів навчання й у першу чергу ЕОМ» 

[8, с. 61].  

У сучасних вищих навчальних 

закладах України створено сприятливі 

умови для організації ефективної 

професійної підготовки майбутніх 

філологів, але впровадження 

інформаційних технологій  навчання має 

певну специфіку. По-перше, інформаційні 

технології навчання дають науково-

педагогічним і педагогічним працівникам 

широкі можливості для оптимізації 

навчального процесу, але рівень їх 

застосування недостатньо високий. По-

друге, впровадження інформаційних 

технологій потребує відповідної 

навчально-методичної, матеріально-

технічної бази й сучасного обладнання, 

оскільки існуючі не завжди відповідають 

сучасним світовим стандартам. Проте, 

незважаючи на це, деякі інформаційні 

технології заслуговують на особливу увагу 

з боку не тільки численних викладачів, а і 

студентів. Так, з метою вдосконалення 

існуючої системи професійної підготовки 

майбутніх філологів можуть бути 

впроваджені інформаційні технології 

навчання з використанням:  

мультимедійного середовища,  

локальних і глобальних мереж, 

систем відео-конференцій і 

телеконференцій, 

Microsoft PowerPoint тощо. 

Розглянемо приклади впровадження 

інформаційних технологій навчання з 

використанням мультимедійного 

середовища і з використанням програми 

Microsoft PowerPoint детальніше. 

У процесі професійної підготовки 

майбутніх філологів у Національному 

університеті біоресурсів і 

природокористування України науково-

педагогічні й педагогічні працівники 

використовують інформаційні технології з 

використанням глобальних мереж, зокрема 

спеціально розроблений веб-сайт 

Британської Ради, що містить велику 

кількість сторінок аудіо, тексту, відео і 

більш ніж 2000 інтерактивних вправ 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/. 

Перевага зазначеного сайту полягає в 

тому, що майбутні філологи мають змогу 

не тільки користуватися його матеріалами, 

а й додавати свої власні, спілкуватися з 

іншими користувачами й завантажувати 

різні безкоштовні ресурси (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Стартова сторінка сайту 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

 

Для вдосконалення мовної практики 

майбутніх філологів сайт пропонує 

численні відеоматеріали, серед яких є 

створена спільно з ВВС добірка 

телепрограм для вивчення англійської 

мови, а також навчальні відео фільми для 

ознайомлення з повсякденним життям 

людей в англомовних країнах, їх 

культурою, національними звичаями й 

традиціями (рис. 2). 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
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Рис.2. Приклад пошуку відеоматеріалів на 

сайті http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

 

Впровадження інформаційних 

технологій, розроблених за допомогою 

програми Microsoft PowerPoint (рис. 3), дає 

можливість не тільки науково-

педагогічним працівникам, а і студентам 

створювати презентації з використанням 

комп’ютерної анімації, рисунків, 

фотографій, графіки, відео, музики і, 

навіть, звукового ряду [10, с. 444].  

 

 
Рис. 3. Приклад використання фотографій в 

презентації, розробленої за допомогою програми 

Microsoft PowerPoint 

 

Зазвичай такі презентації мають 

визначену структуру, організовану для 

кращого сприйняття інформації, що, в 

свою чергу, дуже зручно для реалізації 

функцій дидактичного процесу (рис. 4). 

 
Рис. 3. Структура презентації 

“Contemporary Ukrainian literature”, розробленої 

студенткою 4-го курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету НУБіП України М.Зайцевою  

 

Слід додати, що використання 

інформаційних технологій у процесі 

професійної підготовки майбутніх 

філологів має численні переваги, до яких 

можна віднести адаптивність; 

інтерактивність навчання; реалізацію 

можливостей комп’ютерної візуалізації 

навчальної інформації; а також розвиток 

інтелектуального потенціалу суб’єктів 

навчання [10, с. 444]. 

Висновки та перспективи 

подальших розвідок у даному напрямі. 

Отже, впровадження сучасних 

інноваційних технологій навчання, 

зокрема інформаційних технологій з 

використанням мультимедійного 

середовища і розроблених за допомогою 

Microsoft PowerPoint, у процес професійної 

підготовки майбутніх філологів у вищих 

навчальних закладах України дає 

студентам можливість здобувати міцні, 

ґрунтовні знання, уміння та навички; а 

викладачам залучати усіх студентів 

академічної групи до активної взаємодії і 

створювати сприятливі умови для 

підготовки висококваліфікованих фахівців. 
Рецензент 

д. п. н., професор О.В.Малихін 
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FOLKLORIZATION OF CONTEMPORARY 

INTERETHNIC INTERACTION  

 

NOWOCZESNE FOLKLORYZACJI 

MIĘDZY GRUPAMI ETNICZNYMI 

 

ФОЛЬКЛОРИЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ 

МІЖЕТНІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

 
Грищенко І.В. Фольклоризація сучасної 

міжетнічної взаємодії 

У статті розглянуто проблему фольклорного 

осмислення сучасної міжетнічної комунікації, 

міжетнічної взаємодії у текстах народної 

прози, жанрів інтернет-фольклору в умовах 

гібридної війни. Актуальність полягає у 

нагальності дослідження специфіки 

фольклорної реакції на сучасні суспільно-

політичні події, медіановини, різноманітні 

псевдо-новини (медіа-фейки). Важливо, що ці 

новотвори є залежними від актуальних 

життєвих подій, які висвітлюються з 

телеекранів, радіо, моніторів електронних 

гаджетів.  

Ключові слова: фольклор, новотвори, 

актуальний фольклор, інтернет-фольклор, 

фольклоризація, міжетнічна взаємодія. 

 

Грищенко И.В. Фольклоризация 

современного межэтнического 

взаимодействия 

В статье рассмотрено проблему фольклорного 

осмысления современного межэтнической 

коммуникации, межэтнического 

взаимодействия в текстах народной прозы, 

жанров интернет-фольклора в условиях 

гибридной войны. Актуальность состоит 

необходимости исследования фольклорной 

реакции на современные общественно-

политические события, медиановости, 

разнообразнейшие псевдо-новости (медиа-

фейки). Важно, что эти новые произведения 

являются зависимыми от актуальных 

жизненных событий.  

Ключевые слова: фольклор, фольклоризация, 

актуальный фольклор, интернет-фольклор, 

межэтническое взаимодействие. 
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The purpose of this article is to study the 

phenomenon of folklorization important 

phenomena today - ethnic communication. 

Relevance of the research is the need to study 

contemporary folk process, clarifying the 

continuity of the creation of new and traditional 

folk forms of retransmission that are representants 

of interethnic communication. Contemporary 

folklore texts is not only a reflection of the 

community response to events, incentives, they 

somehow formed as the ratio of public to current 

events and attitudes. These folklore new-texts 

operate as much as is actual news, which caused 

the reaction. However, you can watch the process 

of contamination. 

Key words: folklore, folklorization, Actual 

folklore, Internet-folklre, Interethnic Interaction 

  

Нині ми є свідками цікавого 

процесу – процесу фольклоризації 

дійсності, фольклорна реакція є 

невід’ємною складовою щоденного життя. 

Метою пропонованої статті є дослідження 

такого явища як фольклоризація 

важливого явища сьогодення – 

міжетнічної комунікації. Актуальність 

дослідження полягає у необхідності 

дослідження сучасних фольклорних 

процесів, з’ясуванні безперервності 

творення нових та ретрансляція 

традиційних фольклорних форм, які є 

репрезентантами міжетнічної комунікації. 

За визначенням С.Тихомирова, фольклор є 

своєрідною реакцією на сучасну масову 

культуру [13, с. 1]. Проте сучасний період 

становлення фольклористики як науки 

засвідчує інтерес до іншого процесу – 

фольклоризації дійсності. Це питання 

майже не привертає наукової уваги, 

робляться перші кроки до її осмислення. 

Питання фольклоризації міжетнічної 

взаємодії становить, з одного боку, 

значний інтерес, а з іншого, – є 

недослідженим. 

Дослідження фольклорно-

літературної взаємодії має тривалу 

історію: науковий інтерес до питання 

фольклоризації літератури, фольклорно-

літературних взаємин було започатковано 

науковцями ХІХ ст., не втрачає своєї 

актуальності і до сьогодні. Свідченням 

цього є статті, дисертаційні дослідження, 

монографії (друга половина ХІХ –початок 

ХХ ст. – М.Максимович, О.Бодянський, 

О.Потебня, І.Франко та ін.; ХХ ст. – 

В.Перетц, К.Грушевська, М.Рильський, 

О.Дей та ін.; кінець ХХ – початок ХХІ ст. – 

В.Бойко, Л.Дунаєвська, Р.Кирчів, 

В.Качкан, М.Дмитренко, Ю.Шутенко та 

ін.). Р.Марків визначає два види 

фольклорно-літературних взаємин: 

фольклоризм творчого доробку митців 

(залучення фольклорного до літературних 

творів) та асиміляція літературних творів, 

зображальних засобів в уснопоетичну 

художню систему. Під впливом 

фольклорних традицій вони зазнають т.з. 

фольклоризації [7, с.  222]. Кузьменко О. 

вказує, що терміном “фольклоризація” 

послуговуються науковці, проте у 

словниках наукової термінології 

східнослов’янського фольклору наразі 

відсутній. Дослідниця пропонує 

визначення: народні переробки творів 

літературного походження та їх 

поширення відповідно до законів усного 

побутування [6, с. 41].  

Досліджуючи процес 

фольклоризації у сучасній літературі 

Т.Золотова, Є.Плотнікова позиціонують 

думку, що освоєння художньою 

літературою “низького і буденного” – є 

одним з важливих напрямів у сучасних 

філологічних дослідженнях. Цей процесі 

відбувається на основі теоретичного 

усвідомлення буденності як складного 

естетичного феномену. При цьому 

зберігається і розуміння буденності 

виключно як сукупність побутових, 

етнографічних, регіональних деталей, 

особливостей моди, одягу, інтер’єру тощо 

[4].  

Найкраще трактування поняття 

фольклоризації дійсності подано 

колективом Лабораторії теоретичної 

фольклористики ШАГІ РАНХіГС. В 

анонсі конференції “Newslore и medialore в 

современном мире: фольклоризация 

действительности” (3-4 квітня 2015) 

зазначено, що окрім прямої реакції на 

подію суспільство може реагувати на 
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поточні процеси і явища опосередковано. 

Не висловлюючи своєї думки з приводу 

якоїсь суспільної події, людина непрямо 

висловлює власне ставлення, і стає таким 

чином активним учасником ланцюжку 

трансмісії і реплікації фольклорних 

текстів. Результатом є формування значної 

групи фольклорних форм (міські легенди, 

жарти, чутки, меми, страшилки, вірші, 

пародійні та пропагандистські вірші). Ці 

фольклорні тексти є не лише 

відображенням реакції суспільства на 

події-стимули, вони самі певним чином 

формують як відношення суспільства до 

поточних подій, так і ставлення до них [1]. 

В умовах гібридної війни по 

відношенню до України з боку Росії 

фольклор є яскравим прикладом 

розмежування етнічних Своїх та етнічно 

Чужих. Це чітко прослідковується у 

фольклорних текстах як традиційних, так і 

сучасних. Проблема жанрового 

розмежування у сучасному фольклорному 

процесі належить до нагальних, спільної 

системи наразі не вироблено. Вітчизняні 

науковці до сьогодні не мають однозначної 

відповіді: чи належать до фольклору 

різноманітні новотвори, актуальний 

фольклор, інтернет-фольклор. І.Головаха-

Хікс, досліджуючи відмінність між 

українською та американською 

фольклористикою, спирається на висновки 

професора Дж. МакДауела, який 

характеризує сучасне розуміння природи 

фольклору в США так: «Нас не цікавить, 

чи це – фольклор, нас цікавить, що в цьому 

явищі – фольклорне». В українській же 

фольклористиці головним є питання: а чи 

фольклор це? Саме це і є основою для 

початку проведення наукового 

дослідження, класифікації та аналізу 

явища [3, с. 37]. На думку І.Веселової, у 

сучасному місті у модифікованому вигляді 

практикуються відомі способи трансляції 

загального знання: ритуальні 

(індивідуальні та суспільні), обрядові, 

вербальні. Оповідь є вербальною формою 

трансляції загального знання і відповідає 

таким якостям як повторюваність, 

варіативність і без авторство (псевдонім, 

приховане авторство) [2]. Проте, звичайно 

ж, здійснюються значні кроки. Так, 

С.Потапенко пропонує залучати до 

вивчення сучасних фольклорних творів і 

фольклорні перероблення загальновідомих 

і популярних творів. Науковець пропонує 

називати їх фольклорними перифразами, 

псевдоцитатами, квазипареміями та тощо 

[9, с. 458]. Російські науковці (Лабораторія 

теоретичної фольклористики ШАГІ 

РАНХіГС), спираючись на термін 

уведений Р.Френком “newslore”, 

запропонували називати групу 

фольклорних жанрів-“реагентів” на події – 

актуальним фольклором. В українській 

фольклористиці на позначення реакції на 

зміни у суспільно-політичній ситуації 

послуговуються терміном – новотвори 

(М.Драгоманов , І.Франко, В.Гнатюк, 

Ф.Колесса, Л.Єфремова та ін.).  

Досліджуючи взаємодію культури 

для молоді і фольклору міської молоді, 

С.Тихомиров говорить про позитивну і 

негативну фольклоризацію артефактів або 

ж медійного персонажу (образу, який 

створений і транслюється у ЗМІ). На його 

думку, такі явища як позитивна і негативна 

фольклоризація є прагненням сакралізації 

або ж висміювання, способами 

закріплення на емоційному рівні певних 

цінностей або ж їхнє відторгнення. 

Дослідник наголошує, що пародійні 

новотвори не завжди мають на меті 

глузування. Наприклад, жанр 

антиприслів’їв є не нівелювання смислу чи 

знецінення народної мудрості, а є проявом 

суто лінгвістичного явища [13, с.1-2]. 

Показовим є те, що негативна 

фольклоризація є механізмом, який 

дозволяє розмежувати Свого і Чужого. 

Через відторгнення Чужого, його 

висміювання, формується ідентичність 

однодумців: згуртування відбувається 

через конструювання образу ворога (у цій 

ролі можуть бути як медійні персонажі, 

так і “МакДональдс” як уявлення про 

культурний символ американського 

способу життя) [13, с. 3]. Уривок з поеми 

Н.Нєкрасова “Мороз, Красный нос” (1863), 

в якому зображено іншу поведінку 
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іноетнічних жінок у відомих ситуаціях: 

“Изба горела и горела / А конь скакал, 

скакал, скакал /Стояли две нерусских 

бабы, / Не зная что и предпринять” [12], 

або ж такий варіант: “Еврейская женщина 

русской / Отличный урок преподаст. / 

Коня на скаку перекупит, / Горящую избу 

продаст” [11] також є демонстрацією 

діади Свій-Чужий.  

Форми інтернет-фольклору 

демонструють, що пересічних росіян 

найбільше турбує те, що відбувається в 

Україні, навіть події у своїй країні 

відходять на задній план. Яскравою 

презентацією є запущений у російськими 

журналістами стЬОб-проект “чЬО-там-у-

хАхлов”, який отримав відповідну 

інтернет-реакцію. Створено багато 

інтернет-мемів на цю тему, наприклад, 

“Депрессия – это когда тебе не хочется 

знать чо там у хохлов” [14], “Если к вам в 

тульскую квартиру ломятся какие-то 

люди и кричат «Відчиняй, падло!» - смело 

открывайте, это хохлы пришли 

рассказать, чо там у них” [5]. Цікаво, що 

такі фольклорні новотвори функціонують 

рівно стільки, скільки є актуальною 

новина, яка і спричинила реакцію. Проте 

можна спостерігати процес контамінації, 

наприклад, після показових безглуздих 

акцій спалювання-знищення 

санкціонованих продуктів, маємо таку 

реакцію: “Если вдруг все еще интересно чо 

там у хохлов: у нас много сыра, помидоров 

и персиков с нектаринами. И мы еще и не 

замерзли ко всему этому” [8]. 

Презентацією діади Свій-Чужий, яка 

свідчить, що українці та росіяни – різні 

народи, є інтернет-мем: “На Майдане жгли 

шины… В России жгут сыры… Может 

это такой Майдан?”. Наприклад, 

“підґрунтям” для початку вторгнення 

російсько-терористичних військ була теза 

про братність українського і російського 

народу. Через деякий час було заявлено 

про те, що сирійський народ є братнім для 

Росії! Звичайно, це і отримало 

відображення в інтернет-фольклорі: “Все 

народы на земле с ужасом ожидают, кого 

следующего из них Россия объявит 

братским”. Один з коментарів є таким: “-

Пап, а как правильно: расизм или русизм? -

Сына, расизм - это когда негры не 

нравятся, а русизм - это когда не 

нравится весь остальной мир...” [15]. 

Таким чином, суспільно-політичні події 

мають значний вплив на сучасний 

фольклор. Проте все ж головною тезою 

фольклоризації сучасної взаємодії, на наш 

погляд, є інтернет-мем: “Нет плохих 

наций, есть плохие люди” [10].  

Отже, результати проведеного 

дослідження дозволяють говорити про 

зміну наукових акцентів у сучасній 

фольклористиці. Фольклор уже не 

сприймається лише як пам’ятка старовини, 

яка має лише естетичну функцію. 

Фольклор є актуальним відгуком на події 

сучасності, презентує реальне бачення 

суспільно-політичної ситуації. 
Рецензент 

д. п. н., професор Н.М.Костриця 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНОЇ 

ПРОЗИ 

 
Кандюк-Лебідь С.В. Термінологічний 

аспект мемуарно-автобіографічної прози. 

Статтю присвячено розгляду термінологічної 

системи мемуарно-автобіографічної прози. 

Проаналізовано найуживаніші у вітчизняній 

літературознавчій науці терміни, що 

використовуються для жанрово-видового 

позначення творів цих підвидів 

документального письма, як-от: «мемуари», 

«мемуаристика», «автобіографія», «спогади», 

«життєпис», «мемуарно-автобіографічна 

проза» та інші. Запропоновано більш точні 

терміни для уникнення можливої 

термінологічної плутанини. 
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Ключові слова: мемуари, автобіографія, 

записки, щоденник, мета жанр 

. 

Кандюк-Лебедь С.В. Термилогический 

аспект мемуарно-автобиографической 

прозы 

Статья посвящена рассмотрению 

терминологического аппарата мемуарно-

автобиографической прозы. Анализируются 

наиболее употребительные в отечественной 

литературоведческой науке термины, которые 

используются для жанрово-видового 

обозначения произведений этих подвидов 

документального письма, как например: 

«мемуары», «мемуаристика», 

«автобиография», «воспоминания», 

«жизнеописание», «мемуарно-

автобиографическая проза» и другие. 

Предлагаются более точные термины для 

избежания возможной терминологической 

путаницы. 

Ключевые слова: мемуары, автобиография, 

записки, дневник, метажанр. 

 

Kandyuk-Lebed S.V. Terminological Aspect of 

Memoirs-Autobiographical Prose 

The article is devoted to the study of the 

Ukrainian terminological system of memoirs, 

autobiographical and memoirs-autobiographical 

prose. The Ukrainian self-writing terminology is 

unstable. The Ukrainian scholars don’t have the 

united strategy towards what autobiography is. So 

we have a widespread opinion that the terms 

''autobiography'', ''memoirs'', ''reminiscences'', 

''biography'', ''memoir-autobiographical prose'' and 

others are identical, but, in our opinion, it is not 

correct.  

This situation brings to confusion in the 

literary terminology. The Ukrainian modern 

scholars also use the term ''metagenre'' as the 

designation of the literary works aggregation 

which has united by the same themes of the 

narrative. In this meaning the term 

''autobiography'' unites autobiography, 

autobiographical poetry, autobiographical novel, 

autobiographical story, autobiographical play and 

other autobiographical genres in one notion. 

Another meaning of the term ''metagenre'' is ''the 

text which synthesizes autobiography, memoirs, 

diary, letters and other genres in its structure''. As 

the last meaning of this term, Ukrainian scholars 

use also the term ''memoirs-autobiographical 

work''. The author of the article proposes the 

terms ''autobiographical memoirs'' and ''memoirs 

autobiography'' for establishing these different 

kinds of self-writing. 

Key words: memoirs, autobiography,  memoirs 

note, diary, metagenre. 

 

Постановка проблеми. Мемуари 

(от лат. memoria – пам’ять) є найбільш 

цікавою з усіх галузей української 

літератури. Цей вид літератури в різних 

гуманітарних науках носить різні назви. 

Історики називають його джерелами 

особового походження або егодокументи, 

філологи – мемуарно-автобіографічною 

літературою. Вітчизняна мемуаристика є 

одним із найбільш досліджуваних видів 

документальної літератури. Її вивченням 

займаються літературознавці, мовознавці, 

педагоги, історики, етнографи, 

культурологи. Мемуарно-автобіографічна 

проза є одним з найбільш поширених видів 

художньо-документального письма. Її 

відмінна особливість полягає в тому, що 

вона синтезує мемуарні прояви (зовнішні 

по відношенню до автора) та 

автобіографічні (те, що стосується 

безпосередньо автора) особистості. Не 

дивлячись на те, що даний вид словесної 

творчості відомий ще з давніх часів, свій 

найбільший розвиток він отримав 

протягом останніх двох століть. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Питаннями типологічної 

диференціації мемуарних творів, розгляду 

їх форм займаються О. Галич [3], Т. Гажа 

[2], О. Скнаріна [8]. Вивченням питання 

щодо винесення епістолярію до масиву 

документальної прози займається 

дослідниця М. Федунь [7]. Проблеми 

віднесеності діаристики до пласту 

мемуарної літератури досліджують Є. 

Заварзіна [5] та К. Танчин [6]. Однією з 

найбільших проблем сучасного 

літературознавства є відсутність сталого 

термінологічного апарата, не лише 

відносно автобіографічного письма, а й 

мемуарного та документального (А. Цяпа 

[9; 10], Н. Колошук [11; 12], Л. Сучкова 

[13]). 

Саме тому метою нашої статті є 

спроба виокремлення й аналізу сучасних 
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термінів на позначення сукупності 

мемуарно-автобіографічних творів та дати 

цілісне уявлення про специфіку жанрів як 

однієї з ознак мемуарів як особливого 

метажанрового утворення. 

Виклад основного матеріалу. 

Однією з основних проблем досліджуваної 

теми є відсутність єдиної загальновизнаної 

методології і методики, де були б 

ураховані компоненти історико-

генетичного, порівняльно-історичного та 

типологічного методів аналізу. 

Мемуарна проза є 

складноорганізованою структурою, 

визначальним елементом якої є автор – з 

усією складністю його людської та творчої 

особистості. Дійсність у мемуарній прозі 

сприймається письменником як 

самоцінний об’єкт літературного 

відображення, а документ постає 

підтвердженням правдивості оповіді. 

Кожен автор відтворює події відповідно до 

свого світогляду, досвіду, переконань та 

поглядів на відтворювану добу. 

Живі проблеми й конфлікти, 

реальні постаті людей, попередників, 

сучасників, через художнє осмислення 

вільно входять до української літератури, 

даючи потужні імпульси творчій 

активності митців. Адже, зрілий 

літературний талант, сформований у 

прозовому річищі, знаходить для себе нові 

можливості у сфері документалістики. Для 

читачів внаслідок цього з’являються нові 

джерела духовного збагачення й 

розширення інформації, оскільки 

мемуарна проза містить у собі відбиток 

яскравої письменницької індивідуальності, 

слугує міцною і оригінальною ланкою між 

конкретним фактом і витонченою творчою 

фантазією автора. 

В українській літературознавчій 

науці термін «автобіографічна проза» 

може позначати і видове, і жанрове 

поняття. Зокрема, якщо звернутися до 

видового поняття, то у значенні 

«сукупність творів автобіографічного 

характеру» зазвичай використовуються 

терміни «автобіографія», «автобіографічні 

твори», «автобіографістика» тощо [14]. У 

роботах вітчизняних дослідників можна 

зустріти застосовування термінів 

«мемуари», «спогади», «спогадова 

література», «спогадальна література» як 

абсолютних синонімів до термінів 

«автобіографія і «автобіографічна 

література». Однак, дослідниця Т.Ю. 

Черкашина вважає, цю співзаміну не 

завжди можна робити, оскільки поняття 

«мемуари», «спогади», «спогадова 

література», «спогадальна література» є 

ширшими за поняття «автобіографія» і 

«автобіографічна література», і в більшості 

випадків вони позначають загальний масив 

творів літератури особистого спогаду, що 

включає в себе не лише автобіографіку, а й 

власне мемуаристику, діаристику та 

епістолярій [13]. 

В основі мемуаристики лежить 

складний і вагомий фактичний матеріал, 

однією із можливостей вивчення якого є 

вироблення методики дослідження її 

жанрової системи, надання дослідженням 

системності. Жанрова система мемуарів є 

достатньо відкритою. Цей факт сприяє 

можливості різноманітного змішування 

традиційних жанрів (листів, щоденників, 

нотатників, записників, літературних 

портретів, власне мемуарів, автобіографії 

тощо), їх взаємній дифузії. Мемуаристи 

спираючись на ці традиційні жанри, 

шукають нових форм для реалізації та 

фіксації свої пам’яті, що сприяє появі 

нових жанрів. 

Була зроблена спроба розширити 

українську термінологічну базу за рахунок 

уведення терміна «саможиттєпис» на 

позначення «термінологічного утворення, 

що може охопити як автобіографію, так і 

мемуари, спогади чи щоденник» [12] 

належить А. Цяпі, однак цей термін 

потребує певної смислової кореляції. Як 

абсолютний синонім до 

загальновживаного терміна 

«автобіографія» він є цілковито 

сприйнятливим, проте використання його 

на позначення сукупності спогадових 

творів різних видів є термінологічно 

неправомірним, оскільки далеко не всі 

спогадові твори (скажімо літературні 
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портрети чи некрологи) є 

саможиттєписними [13]. 

Ще одним терміном, яким активно 

послуговуються сучасні вітчизняні 

літературознавці при аналізі мемуарної, 

автобіографічної та мемуарно-

автобіографічної літератури є термін 

«метажанр», який може використовуватися 

у кількох смислових значеннях [9]. Без 

урахування такої категорії як жанр, 

сьогодні неможливою є інтерпретація 

будь-якого твору. Сучасна дослідниця Т. 

Бовсунівська стверджує: «Крім стійкості 

та нормативності категорія жанру має й 

супротивну особливість: вона історично 

рухлива, як і вся шкала художніх 

цінностей. Межі, що відокремлюють 

літературу від нелітератури, як і межі 

розрізнення жанрів, мінливі, причому 

епохи відносної стійкості поетичних 

систем чергуються з епохами деканонізації 

та формотворчості. Будь-який жанр може 

запозичувати специфічні особливості 

інших жанрів та істотно міняти свій 

внутрішній лад і вигляд» [1, с. 8]. 

І саме у цьому контексті доволі 

часто синонімічним до цього терміна 

виступає термін «мемуарно-

автобіографічна література». Серед 

прикладів метажанрових спогадових 

творів можемо виділити 

«Автобиографические записки 

преосвященика Иринея Фальковскаго», 

«Мое время» Григорія Винського, 

«Записки» Іллі Тимківського, тобто ті 

твори, в яких органічно поєднуються різні 

види літературної творчості – мемуари, 

автобіографії, щоденники, листи, поезії, 

новели, афоризми і таке інше.  

Доволі непослідовним є 

використання термінів «мемуарно-

автобіографічна література» й «мемуарно-

автобіографічна проза», які в роботах 

сучасних науковців вживаються у кількох 

смислових значеннях. Йдеться про доволі 

поширений синтезований термін, перша 

частина якого, вказує на приналежність 

відповідних творів до загального масиву 

мемуарної літератури, а друга є 

індикатором основного предмету чи 

форми авторської оповіді, як наприклад, у 

розвідках Т. Бовсунівської [1], Г. Шевців 

[15] тощо. 

У цьому контексті пропонуємо 

уведення термінів «автобіографічні 

мемуари» та «мемуарна автобіографія». 

Під терміном «автобіографічні мемуари» 

розуміємо мемуарно-автобіографічні 

твори, в яких основним є відтворення 

характеру своєї доби, опис найважливіших 

подій, свідком або учасником яких автор 

був особисто, при цьому паралельно 

виписується життєпис мемуариста, в 

якому головну увагу приділяється його 

особистим здобуткам у суспільно-

політичній, громадсько-значущій чи 

професійній сферах. Нерідко ці твори 

являють собою справжню енциклопедію 

життя країни певної доби, створену крізь 

призму індивідуального авторського 

існування, зважаючи на це деякі науковці 

називають їх «підсумковою книгою 

життя».  

Серед прикладів автобіографічних 

мемуарів можна назвати «Воспоминания» 

Єгора Федоровича Тимківського, 

«Записки» Іллі Федоровича Тимківського, 

«Записки» інженерного офіцера Мартоса, 

«Записки» Михайла Івановича 

Антоновського тощо.  На позначення 

сукупності цих творів, ми вважаємо за 

доцільне використання терміна 

«автобіографічна мемуаристика». 

Мемуарна автобіографія, у свою 

чергу, орієнтується на опис зовнішньо-

подієвого боку авторського життя, і цим 

вона різниться від психоавтобіографії, яка 

ревізує внутрішній світ автора. У 

мемуарних автобіографіях на першому 

місці знаходиться особиста доля 

автобіографа, його зростання та розвиток 

як політика, науковця, громадського чи 

культурного діяча, літератора, журналіста 

тощо. Суспільне (епоха, важливі події, в 

яких брав участь чи мав можливість 

спостерігати, видатні люди, яких знав 

особисто тощо) у мемуарній прозі постає 

лише широким контекстуальним тлом, яке 

увиразнює особисті досягнення та кар’єрні 

зрушення автора. Прикладами творів цієї 
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групи є «Дневник» та «Воспоминания о 

моей жизни»  професора Олександра 

Нікітенка. 

Висновки. Таким чином, 

звертаючись до пласту літератури 

особистого спогаду, ми схильні говорити 

про те, що є власне мемуарні твори, 

складовою яких можуть бути мемуари, в 

яких головним предметом авторської 

оповіді є дослідження власної життєвої 

долі, здійснене на широкому 

контекстуальному тлі; а є автобіографічні 

твори, частиною яких є мемуарна 

автобіографіка, під якою ми розуміємо 

автобіографічні твори, в яких автор, 

здебільшого, описує зовнішню сторону 

свого життя. 

Не претендуючи на вичерпність, 

положення цієї розвідки доповнюють 

знання про своєрідність мемуаристики, 

відкривають нові можливості у вивченні 

питань співіснування і підпорядкування 

жанрів мемуарів у контексті 

метажанрового виміру цієї форми 

документалістики. 
Рецензент 

к. п. н., професор Т. К. Пересунько 
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MODEL OF THE ENGLISH LANGUAGE 

LINGUISTIC COMPETENCE FORMATION 

OF CIVIL ENGINEERING STUDENTS 

 

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 

БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Kuzlo N.M. Model of the english language 

linguistic competence formation of civil 

engineering students.  

The model of the English language linguistic 

competence formation of civil engineering 

students on the basis of sketch construction 

project of the American construction company 

“Brown and Caldwell” in accordance with the 

principles of communicative-cognitive approach 

has been represented. The content, stages of the 

English language linguistic competence according 

to the levels of understanding of the sketch 

construction project as the verbal-visual complex 

have been determined. 

 

Кузло Н.М. Модель формування 

англомовної лінгвістичної компетенції 

студентів будівельних спеціальностей.  

В статті представлено модель формування 

англомовної лінгвістичної компетенції 

студентів будівельних спеціальностей на базі 

ескізного робочого будівельного проекту 
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американської будівельної компанії “Brown 

and Caldwell” за принципами комунікативно-

когнітивного підходу. Визначено зміст, етапи 

англомовної лінгвістичної компетенції 

відповідно до рівнів розуміння ескізного 

робочого будівельного проекту як вербально-

візуального комплексу. 

 
Кузло Н.Н. Модель формирования 

англоязычной лингвистической 

компетенции студентов строительных 

специальностей.  

В статье представлена модель формирования 

англоязычной лингвистической компетенции 

студентов строительных специальностей на 

базе эскизного рабочего строительного 

проекта американской строительной компании 

"Brown and Caldwell" за принципами 

коммуникативно-когнитивного подхода. 

Определено содержание, этапы англоязычной 

лингвистической компетенции в соответствии 

с уровнями понимания эскизного рабочего 

строительного проекта как вербально-

визуального комплекса. 

 

Інтеграція України в освітній та 
економічний простори зумовлює 

відповідність вимогам щодо підготовки 

високорозвинутих продуктивних сил, які 

виходять за межі національних 

господарств. Професійна комунікативна 

компетенція є складним і багатоаспектним 

явищем, що є необхідним для підготовки 

до успішної професійної діяльності 

майбутніх фахівців у різних галузях 

національної економіки в умовах 

інтенсивних інтеграційних процесів, які 

мають місце в Україні.  

До питання про визначення 

англомовної лінгвістичної компетенції як 

компонента комунікативної компетенції 

зверталося багато як українських [2,6, 7] 

так і зарубіжних науковців [15,16,17]. 

Розроблялися як моделі формування 

англомовної лінгвістичної компетенції із 

адаптацією до умов навчання принципів 

комунікативно-когнітивного підходу та на 

основі обґрунтованих педагогічних умов 

навчання та доповнена висунутими 

спеціальними методичними принципами 

[6], із адаптацією до умов особистісно-

орієнтованого навчання [1], із адаптацією 

до умов особистісно-орієнтованого 

навчання на основі таксономії навчання із 

врахуванням мисленнєвих процесів Б. 

Блума [11], із адаптацією до умов 

інтегрованого навчання [12] і моделі 

організації навчальної діяльності 

відповідно до досліджених особливостей 

формування лінгвістичної компетенції та її 

компонентів так і зміст та структура 

компонентів англомовної лінгвістичної 

компетенції [3,4,5,9,13,14]. Незважаючи на 

особливості англомовної лінгвістичної 

компетенції відповідно до умов її 

створення, в будь-якому разі психологами 

та педагогами виділяються три етапи її 

формування: 1) ознайомлення із 

лінгвістичною формою в умовах усної або 

графічної ситуації; 2) подальше 

оволодіння правилами та механізмами її 

використання у мовленні; 3) формування 

продуктивно-рецептивних умінь 

використання даної лінгвістичної форми у 

мовленні (усному,письмовому, 

спонтанному, підготовленому) [8, с.296].  

Проаналізувавши матеріали, на 

основі яких формується англомовна 

лінгвістична компетенція, можна 

визначити, що вона утворюється на основі 

автентичних текстів із лексикою 

національно-культурної семантики та 

автентичних текстів, які відповідають 

професійній діяльності. Ми вирізняємо 

формування англомовної лінгвістичної 

компетенції на базі ескізного робочого 

будівельного проекту американської 

будівельної компанії “Brown and Caldwell” 

як професійно-орієнтованого автентичного 

тексту, який відповідає проектній 

діяльності майбутнього інженера-

будівельника.  

Мета даної статті – розробити 

модель формування англомовної 

лінгвістичної компетенції із адаптацією до 

принципів комунікативно-когнітивного 

підходу та із врахуванням організації 

навчальної діяльності на базі ескізного 

робочого будівельного проекту.  

В рамках комунікативно-

орієнтованого навчання англійської мови 

за професійним спрямуванням ми 
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виділяємо такі принципи комунікативно-

когнітивного підходу для студентів 

будівельних спеціальностей як принцип 

функціональності, принцип інтегративної 

мовленнєвої діяльності із домінантною 

роллю читання вголос, ознайомчого, 

вивчаючого та пошукового читання, 

принцип автентичності, принцип 

системності й доступності навчального 

матеріалу, принцип єдності навчання, 

виховання і розвитку, принцип 

когнітивного розриву, принцип врахування 

потреб та кореляцію принципів 

автентичності та когнітивного розриву із 

принципом автентичності та проблемності 

навчання з опорою на зміст. 

Організація навчальної діяльності 

передбачає режим виконання (парна, 

індивідуальна, групова) і спосіб контролю 

(взаємоконтроль, контроль з боку 

викладача, за ключами). У моделі 

формування англомовної лінгвістичної 

компетенції майбутніх інженерів-

будівельників ми враховуємо всі режими 

виконання і всі способи контролю з метою 

залучення різних способів здійснення 

навчальної діяльності студентів. 

Модель формування англомовної 

лінгвістичної компетенції спрямована на 

досягнення студентами прагматичного 

рівня розуміння професійно-орієнтованих 

текстів як вербально-візуальних 

комплексів на просунутому етапі 

англомовної лінгвістичної компетенції. 

Елементарними ланками моделі на рівні 

змісту навчання є знання: предметні 

знання, паралінгвістичні знання форми та 

значення паралінгвістичних засобів, 

декларативні лексичні знання про форми 

та лексичне значення ЛО і процедурні 

лексичні знання про співвіднесення форми 

та лексичного значення ЛО, декларативні 

фонетичні знання звукової форми ЛО; 

мовленнєві навички: граматико-

морфологічні навички розпізнавання 

граматичних форм, граматичні навички 

розуміння функцій граматичних форм на 

граматико-морфологічному та граматико-

синтаксичному рівнях, граматичні навички 

розрізнення граматичних структур, 

лексико-семантичні навички розуміння 

відношення типу «частина-ціле», 

орфоепічні навички співвіднесення 

словоформ із вимовою слів, лексико-

граматичні навички розуміння і 

розрізнення лексичних одиниць та 

граматичних форм; мовленнєві вміння: 

лексико-семантичні вміння розуміння 

відношення типу «частина-ціле», лексико-

граматичні вміння розуміння і розрізнення 

лексичних одиниць та граматичних форм 

ескізного робочого будівельного проекту 

будівельного проекту 

Структура та зміст англомовної 

лінгвістичної компетенції в читанні і 

розумінні ескізних робочих будівельних 

проектів як вербально-візуальних 

комплексів ще не оформилися як 

стандартний модуль, саме тому виникає 

необхідність розгляду цієї проблеми з 

урахуванням як типових частин ескізного 

робочого будівельного проекту та етапів 

формування англомовної лінгвістичної 

компетенції, так і рівнів розуміння 

професійно-орієнтованих текстів. 

Типовими частинами ескізного робочого 

будівельного проекту є загальна 

характеристика, яка складається із 

загальних приміток та статичних таблиць 

із загальною преціозною (цифровою) та 

вербальною інформацією до змісту 

ескізного робочого будівельного проекту, 

креслення будівель з примітками 

(креслення-розпланування, план поверху, 

фасад). Оскільки ми корелюємо 

англомовну лінгвістичну компетенцію із 

паралінгвістичною, то вважаємо за 

доцільне окремо розглядати креслення без 

приміток. Опрацювання даної теми 

передбачає формування паралінгвістичних 

знань, навичок і вмінь у кореляції із 

декларативними мовними фонетичними, 

лексичними знаннями, мовленнєвими 

навичками та вміннями. 

Ми виділяємо три етапи 

формування англомовної лінгвістичної 

компетенції студентів будівельних 

спеціальностей (підготовчий, основний, 

просунутий), які співвідносяться із трьома 

рівнями розуміння професійно-
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орієнтованих текстів як вербально-

візуальних комплексів за Малькіною О.П.( 

рівень розуміння типів ЛО ВВК, змістово-

інформаційний, змістово-оцінний, 

прагматичний) [10, с.64].  

На підготовчому етапі, який 

співвідноситься із рівнем розуміння типів 

лексичних одиниць ескізного робочого 

будівельного проекту як вербально-

візуального комплексу студенти 

засвоюють звукову, лексичну та 

граматичну форму лексичних одиниць, її 

значення, сполучуваність із іншими ЛО. У 

них формується понятійно-категоріальний 

апарат на рівні розуміння типів лексичних 

одиниць ескізного робочого будівельного 

проекту. На цьому етапі здобуваються та 

актуалізуються декларативні мовні 

фонетичні, лексичні знання, процедурні 

лексичні знання та формуються 

граматично-морфологічні, рецептивні 

навички розпізнавання граматичних форм, 

лексико-семантичні навички розуміння 

відношення типу «частина-ціле», 

орфоепічні навички до загальної 

характеристики, паралінгвістичні навички 

розуміння змісту та функцій 

паралінгвістичних засобів до креслень без 

приміток, креслень з примітками ескізного 

робочого будівельного проекту. 

На основному етапі, який 

співвідноситься із змістово-інформаційним 

рівнем студенти можуть оволодіти 

основною концептуальною, актуальною та 

преціозною інформацією про загальну 

характеристику будівельного проекту, 

вербально-візуальною інформацією, яка 

міститься в кресленнях та примітках до 

них. Також основний етап корелює із 

змістово-оцінним рівнем, на якому вони 

можуть аналізувати вербально-візуальну 

інформацію у загальній характеристиці 

ескізного робочого будівельного проекту, 

кресленнях без приміток і кресленнях з 

примітками. На цьому етапі формуються 

граматичні навички розпізнавання 

граматичних структур, граматичні навички 

розуміння функцій граматичних форм та 

граматико-морфологічному та граматико-

синтаксичному рівнях, лексико-семантичні 

навички розуміння відношення типу 

«частина-ціле», паралінгвістичні навички 

розуміння змісту та функцій 

паралінгвістичних засобів у співвіднесенні 

із композиційною структурою креслень, 

лексико-граматичні навички та вміння 

розуміння і розрізнення лексичних 

одиниць та граматичних форм Лексико-

семантичні вміння розуміння відношення 

типу «частина-ціле». 

Просунутий етап співвідноситься із 

змістово-оцінним та прагматичним 

рівнями розуміння професійно-

орієнтованих текстів як вербально-

візуальних комплексів. На просунутому 

етапі, який співвідноситься із змістово-

оцінним рівнем, у студентів формується 

здатність аналізувати вербально-візуальну 

інформацію у співвіднесенні із 

імпліцитною та додатковою вербальною 

інформацією (вимоги замовника, додаткові 

вербальні описи креслень). На 

прагматичному рівні вони розробляють 

креслення, систематизувавши попередні 

знання понятійно-категоріального апарату, 

оволодівши необхідними навичками і 

вміннями. На цьому етапі формуються 

лексико-граматичні вміння розуміння і 

розрізнення лексичних одиниць та 

граматичних форм будівельного проекту, 

лексико-семантичні вміння розуміння 

відношення «частина-ціле», 

паралінгвістичні вміння розуміння змісту 

та функцій паралінгвістичних засобів 

будівельного проекту у співвідношенні із 

композиційною структурою креслень. 

Навчальна діяльність студентів на 

кожному етапі становить виконання циклу 

вправ, відповідних трьом змістовим 

модулям: загальної характеристики ЕРБП, 

креслення-розпланування, яке включає 

такі теми як креслення-розпланування без 

приміток та креслення-розпланування з 

примітками, план поверху, який містить 

такі теми як план поверху без приміток та 

план поверху з примітками і фасад, який 

містить тему фасад без приміток. У межах 

зазначених вище змістових модулів 

студенти здобувають необхідні знання, у 

них формуються навички і вміння в межах 
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формування англомовної лінгвістичної 

компетенції на базі ескізного робочого 

будівельного проекту. Оскільки ми 

вирізняємо формування лінгвістичної 

компетенції в читанні як домінантного 

виду мовленнєвої діяльності, то виділяємо 

дотекстовий етап, що співвідноситься із 

підготовчим етапом формування 

англомовної лінгвістичної компетенції, 

текстовий – із основним, післятекстовий – 

із просунутим. читанням вголос і 

ознайомчим На підготовчому етапі 

використовуються читання вголос і 

ознайомче читання, на основному – 

ознайомче, пошукове, вивчаюче, на 

просунутому – пошукове і вивчаюче. 

Отже, формування англомовної 

лінгвістичної компетенції здійснюється на 

базі ескізного робочого будівельного 

проекту як професійно-орієнтованого 

автентичного тексту, який відповідає 

проектній діяльності майбутнього 

інженера-будівельника. Модель 

формування англомовної лінгвістичної 

компетенції студентів будівельних 

спеціальностей грунтується на принципах 

комунікативно-когнітивного підходу і 

спрямована на досягнення студентами 

прагматичного рівня розуміння 

професійно-орієнтованих текстів як 

вербально-візуальних комплексів на 

просунутому етапі англомовної 

лінгвістичної компетенції. Англомовна 

лінгвістична компетенція формується на 

підготовчому етапі, який співвідноситься 

із рівнем розуміння типів лексичних 

одиниць ескізного робочого будівельного 

проекту як вербально-візуального 

комплексу та дотекстовим етапом 

навчання читання; на основному,який 

співвідноситься із змістово-інформаційним 

та змістово-оцінним рівнем розуміння 

професійно-орієнтованих текстів як 

вербально-візуальних комплексів та 

текстовим етапом; просунутому, який 

корелює із прагматичним рівнем 

розуміння професійно-орієнтованих 

текстів як вербально-візуальних 

комплексів та після текстовим етапом 

навчання читання. У моделі формування 

англомовної лінгвістичної компетенції 

враховуються парний, індивідуальний та 

груповий режими 

виконання,взаємоконтроль, контроль з 

боку викладача, за ключами на кожному 

змістовому модулі. 
Рецензент 

к.ф.н., професор Л.В. Биркун 
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THE LINGUODIDACTICS THEORY OF 

THE CONCEPT «ELECTRONIC 

TEXTBOOKS» 

ДО ПИТАННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ 

ТЕОРІЇ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИЙ 

ПІДРУЧНИК» 

Кузнецова Г.П. До питання 

лінгводидактичної теорії поняття 

«електронний підручник» 

У статті на засадах контекстуального та 

дистрибутивного аналізу досліджено 

лінгвістичні особливості терміна 

«електронний підручник»; з’ясовано 

семантичні відмінності між контекстами 

«електронний підручник», «друкований 

підручник»; доведено, що основою 

семантичних відношень між контекстами є 

відношення конверсії та гіпонімії, які 

підпорядковуються індикатору-гіпероніму 

«інформація»; охарактеризовано лексико-

семантичне поле, одиниці якого об’єднані 

гіперсемою «електронний підручник»; 

наведено зразки лексико-семантичних груп як 

складників лексико-семантичного поля, що є 

основою для обґрунтування лінгводидактикою 

теоретичних засад створення і функціонування 

електронного підручника. 

Ключові слова: електронний підручник, 

друкований підручник, інформація, 

лінгводидактика, конверсиви, гіпоніми, 

гіперонім, лексико-семантичне поле. 

 

Кузнецова Г.П. К вопросу 

лингводидактической теории понятия 

«электронный учебник» 

 В статье на основании контекстуального и 

дистрибутивного анализа проведены 

исследования лингвистических особенностей 

термина «электронный учебник»; определены 

семантические отличия между контекстами 

«электронный учебник», «печатный учебник»; 

установлено, что основой семантических 

отношений между контекстами есть 

отношения конверсии и гипонимии, которые 

подчиняются индикатору-гиперониму 

«информация»; охарактеризировно лексико-

семантическое поле, единицы котрого 

объединены гиперсемой «электронный 

учебник»; наведены примеры лексико-

семантических групп как 

лингводидактического основания для создания 

электонных учебников. 

Ключевые слова: электронный учебник, 

печатный учебник, информация, 

лингводидактика, конверсивы, гипонимы, 

гипероним, лексико-семантическое поле.  

Kuznetsova H. P. The linguodidactics theory of 

the concept «electronic textbooks» 

 The article is connected with an attempt to 

investigate the linguistic features of the 

«electronic textbook» on the principles of 

distributive and contextual analysis. The semantic 

differences between contexts «electronic 

textbook» and «printed textbook» is found, their 

semantic meaning wich is implemented in the 

lexical context of the first degree is proved. It is 

also emphasizes that the basis of the semantic 

relationships between contexts is the ratio of 

conversion and hyponym which are subordinate to 

indicator-hyperonym «information». The paper is 

stressed that the phrases «electronic textbook» and 

«printed textbook» are not interchangeable 

synonyms. The units of lexical-semantic field 

which combined hyperseme «electronic textbook« 

is described. The article describes the examples of 

lexical-semantic groups as components of the 

lexical-semantic field that denote relationship 

with the printed textbook; comprehensiveness and 

consistency; interactivity, informative 

didactivness; hypertextuality. They are the basis 

for the substantiation by linguodidactics the 

theoretical foundations of the establishment and 

functioning of the electronic textbook as a 

multifunctional educational resource. 

Keywords: electronic textbook, printed textbook, 

information, linguistics, linguodidactics, 

conversives, hyponyms, hyperonyms, lexical-

semantic field. 

Постановка проблеми, її 

актуальність та зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. 

Уходження України в новий 

інформаційний освітній простір спонукає 

педагогічне суспільство до перегляду 

основ методологічної, дидактичної, 

психологічної теорії, до внесення коректив 

у технології навчання, які сьогодні мають 

ґрунтуватися на ефективному й 

системному функціонуванні в освітньому 

процесі, і вищої педагогічної школи 

зокрема. Ідеться про розвиток електронних 

інформаційних ресурсів, спрямованих на 

формування в комунікантів різних 
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соціальних сфер умінь конструктивно 

спілкуватися, пізнавати, навчатися, 

задовольняти життєво необхідні потреби 

різнобічної комунікації, і професійної 

передусім. 

Проте поняття «електронні освітні 

ресурси», як свідчать різні джерела 

(нормативно-правова база з ЕОР, 

аналітичні записки інституту ЮНЕСКО з 

інформаційних технологій в освіті, праці 

науковців різних галузей, зосібна 

В.Бикова, Л.Дольме, В.Козлова, 

В.Лапінського, А.Манжули, І.Морозової, 

О.Сальникова, Ю.Столярова та інших), 

нині ще не має єдиної дефініції, не 

простежуємо й загальноприйнятої 

класифікації ЕОР, їх типів, видів, що, на 

нашу думку, є причиною визначення 

різних функцій ЕОР.  Безсумнівно, це 

зумовлено швидким їх розвитком, 

широким запитом та впровадженням в усі 

сфери людської діяльності.   

Однак, гадаємо, що вибудовувати 

цілісну систему знань з ЕОР, виважено 

проектувати їх модуси, методичний і 

технологічний апарат, структуру 

(архітектоніку), обґрунтовано здійснити 

класифікацію, визначати функції варто 

передусім в освітній галузі за конкретним 

напрямом підготовки (спеціальністю). 

Безперечно, методологічною основою 

мають стати набуті наукові надбання про 

ЕОР в галузі інформатики та комунікації. 

Одним із сучасних засобів у 

переліку ЕОР є електронний підручник, 

використання якого сприяє розвитку 

інноваційних форм і методів навчання, 

створює можливості для реалізації таких 

освітніх функцій, як мотиваційна, 

інформаційна, пізнавальна, технологічно-

комунікаційна, самоосвіти, конструктивна, 

діагностувальна, розвивальна.  

Однак загальних лінгводидактичних 

засад створення такого підручника 

сьогодні в науковій літературі не 

простежуємо. Актуальним є й питання 

відмінностей електронного підручника від 

традиційного, дослідження їх впливу на 

формування професійної вправності 

майбутніх словесників у процесі 

впровадження їх в освітній процес 

одночасно, почергово, поперемінно, на 

вибір студента тощо. Зацікавлюють шляхи 

інтегрування електронного підручника в 

загальний процес навчання мови.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Аналіз наукових джерел 

засвідчує, що проблема з’ясування ролі і 

місця електронного підручника в системі 

підготовки майбутнього вчителя на часі. 

Еволюцію поняття «електронний 

підручник» досліджують такі вчені, як 

О.Алексєєв, О.Балалаєва, В.Безпалько, 

В.Биков, А.Кудрявцева, Г.Науменко та 

інші. Дидактичні основи створення ЕП 

знаходимо в працях Л.Білоусової, 

В.Волинського, І.Воротникової, Л.Гризун, 

Н.Кононець та інших. Багато науковців 

зосереджують увагу на принципах і 

методиках проектування електронних 

підручників (Анохін В., Афанасьєв М., 

Верлань А.,   Гуревич Р. та ін.); на 

загальних вимогах до їх архітектоніки 

(Богданова Н., Бугайчук К., Козлов В., 

Сальников О. та ін.). У наукових 

дослідженнях із лінгвістики простежується 

спроба розмежувати термінологічний 

апарат електронного навчального 

дискурсу: «електронний підручник», 

«електронний посібник», «електронне 

видання» (Сороко Н., Тріщук О., Фіголь Н. 

та ін.). Значущість електронних освітніх 

ресурсів у вивченні іноземної мови 

доводять такі вчені, як Агасієва І., 

Богданова Л., Бовтенко М., Карамишева 

Т., Карташова Л., Крюкова О., Маслюк Л., 

Пілтровська К. та інші. Вітчизняна 

лінгводидактика (Бадер В., Голуб Н., 

Собко В., Семеног О., Сороко Н., 

Омельчук С., Шелехова Г. та ін.) у 

розвитку електронних засобів навчання 

вбачає великий потенціал формування 

інформаційно-комунікаційних та 

предметних компетентностей майбутніх 

фахівців педагогічної галузі знань, 

когнітивного й комунікативного розвитку 

особистості, створення умов для 

вдосконалення творчих умінь. Проте не 

повною мірою нині розв’язано питання 

загальноприйнятих теоретичних основних 
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електронного підручника на яких би 

базувалися підходи до його створення; 

обґрунтовувалися вимоги до навчального 

матеріалу, побудови текстів, форм їх 

організації в цифровому інформаційному 

середовищі; добору стилів, підстилів, 

типів, жанрів текстів; дещо не з’ясованим є 

поняття електронної «текстової норми» в 

електронному підручникові. Не стали 

предметом широкого дослідження й 

лінгвістичні основи електронного 

підручника, їх роль і місце в системі 

формування дидактичної теорії з 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Формулювання мети і завдань 

статті. Метою і завданнями публікації є 

спроба на засадах контекстуального, 

дистрибутивного аналізу обґрунтувати 

лінгвістичні основи поняття «електронний 

підручник», з’ясувати семантичні 

відмінності між контекстами електронний 

і друкований підручник, окреслити 

лінгвістичну теорію лексико-семантичних 

відношень, що може бути складником 

загальних дидактичних положень 

концепції про електронний підручник. 

Виклад основного матеріалу. 

Аналіз нормативно-правових джерел 

свідчить, що сьогодні в законодавстві з 

електронного контенту немає розроблених 

до нього технічних, психологічних, 

педагогічних, лінгвістичних вимог. У 

наказі МОН України від 01.10.2012 року 

№1060 знаходимо лише загальні 

положення про електронні освітні ресурси, 

загальні вимоги до них, основні їх види та 

функціональну класифікацію. Відповідно 

до означеного нормативного джерела 

«електронний підручник – це електронне 

навчальне видання із систематизованим 

викладом дисципліни (її розділу, частини), 

що відповідає навчальній програмі» [1, 

c.3]. Зазвичай, варто б керуватися саме 

цим визначенням у процесі створення 

освітнього електронного засобу, однак 

воно нічим не відрізняється від дефініції 

«підручник», поданої в Державному 

стандарті 3017-95. Порівняймо: 

«підручник – це навчальне видання з 

систематизованим викладом дисципліни (її 

розділу, частини), що відповідає 

навчальній програмі, та офіційно 

затверджене як таке» [2]. Безсумнівно, тут 

мовиться про традиційний друкований 

підручник. Сутність у тому, що до з’яви 

поняття «електронний підручник», узусна 

лексема «підручник» не потребувала 

семантичного уточнення через синтагму, 

до уваги не брався контекстуальний 

поширювач значення.  

Із позицій мовознавства поняття 

«електронний підручник» спонукає до 

його лінгвістичної характеристики. З 

огляду на це варто зазначити, що 

«електронний підручник» є синтаксичною 

конструкцією, утвореною із двох 

повнозначних слів, які поєднані підрядним 

зв’язком. Ця модель є номінативною 

одиницею, яку можна назвати мінімальним 

контекстом. Семантика контексту 

передається дистрибутивною формулою 

(дистрибуція – від лат. distributio: поділ, 

розподіл) А+N mass, де А – прикметник 

(електронний), N mass – речовинний 

іменник (підручник). Контекстологічний 

аналіз як методика встановлення 

семантики мовних одиниць засвідчує, що 

значення словосполучення «електронний 

підручник» реалізується в лексичному 

контексті І ступеня через означену 

дистрибутивну формулу, до якої ще можна 

додати лексичний індикатор (N1), під яким 

розуміємо певну інформацію, що латентно 

міститься в лексемі «підручник». За такою 

ж характеристикою можна простежити й 

семантику синтаксичного мінімального 

оточення «друкований підручник».  

Теорія лінгвістики спонукає до 

аналізу семантичних відношень, у яких 

можуть перебувати контексти 

«електронний підручник», «друкований 

підручник». Передусім їх можна визначити 

як парадигматичні – «відношення між 

словами і групами слів на основі 

спільності або протилежності їх значень» 

(за М.Кочерганом). Основою цих 

відношень є, на нашу думку, відношення 

конверсії та гіпонімії. Конверсивами 

(контрастивами) аналізовані контексти 

вважаємо на підставі того, що вони 
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характеризуються семантичною 

спільністю й водночас протиставляються 

на основі причиново-наслідкових зв’язків, 

які вказують на існування несиметричних 

відношень щодо ситуацій створення 

позначуваного. Так, семантика 

словосполучення «електронний 

підручник» свідчить про створення його 

способом застосування властивостей 

електронів; «друкований підручник» – 

результат створення, при цьому способи 

створення можуть бути різні, й 

електронний у тому ж числі. Саме така 

контрастивність і допускає певне 

ототожнення семантики аналізованих 

мовних одиниць. З огляду на це 

словосполучення «електронний 

підручник», «друкований підручник» 

можна характеризувати і як синонімічні 

контрастиви, або словосполучення, 

семантика яких перебуває в антонімічно-

синонімічно-еквонімічних відношеннях, 

оскільки такий тип відношень ґрунтується 

на семантичному зв’язку одного рівня 

узагальнення і підпорядковується 

індикатору-гіпероніму – «інформація». 

Саме синонімічна контрастивність 

дозволяє науковцям простежити загальні 

ознаки електронного і друкованого 

підручників: «матеріал викладається із 

певної галузі знань; він висвітлений на 

сучасному рівні досягнень науки, техніки, 

культури; матеріал в обох підручниках 

подається систематизовано, є цілим 

завершеним твором, що складається з 

багатьох елементів, які мають смислові 

відношення і зв’язки між собою, 

забезпечують цілісність підручника» [3, с. 

183]. Ці спільні ознаки поєднуються 

лексемою «матеріал», тобто відповідною 

інформацією. Отже, гіпероніму 

«інформація» підпорядковуються гіпоніми 

«електронний підручник», «друкований 

підручник», де й простежуються 

гіпонімічні відношення між мінімальними 

лексичними контекстами. Варто 

наголосити, що ознакою гіпонімії є 

привативна опозиція, яка залежно від 

синтагматики не допускає взаємозаміни 

гіпонімів, відтак словосполучення 

«електронний підручник», «друкований 

підручник» не є синонімічними і не 

допускається їх взаємозаміна.  

Якщо між найменшими 

сукупностями лексем удалося встановити 

тісні семантичні відношення, що 

номінуються як лексико-семантичні 

категорії (конверсиви, гіпоніми), то можна 

з’ясувати й вищу системність 

взаємозв’язку аналізованих мовних 

елементів. Ідеться про лексико-семантичне 

поле як сукупність лексичних одиниць, 

об’єднаних спільністю змісту. Саме таке 

поле на позначення поняття «електронний 

підручник» утворюють його дефініції, що 

простежуються в публікаціях вітчизняних 

науковців (Бадер В., Балаєва О., Биков В., 

Білоусова Л., Бугайчук К., Велиєва А., 

Вембер В., Гриценчук О.,  Гризун Л., 

Дьомушкін А., Єсіна О., Коваль Т., Козлов 

В., Кузбит І., Литвин А., Лінгур Л., 

Селеменев С., Соколовська Т., Тищенко 

О., Христочевський С., Фіголь Н. та інші). 

Наводимо зразок лексико-семантичного 

поля, одиниці якого об’єднані гіперсемою 

«електронний підручник»: «комп’ютерний 

педагогічний програмний засіб, який 

доповнює друкарські видання», (Тищенко 

О.), «комп’ютерний додаток паперового 

підручника», «програмний засіб для 

вивчення теоретичного матеріалу», 

«гіпертекстовий аналог друкованого 

підручника», «автоматизований варіант 

друкованого видання», «програмно-

методичний комплекс» (Литвин А.), 

«комплексний засіб навчання» (Ковальчук 

О.), «окремий елемент електронного 

навчально-методичного комплексу» (Єсіна 

О., Лінгур Л.), «автоматизована навчальна 

система» (Чортополохов О., Коваль В.),  

«програмно-інформаційна система», 

«комбінований програмний засіб», 

«електронне навчальне видання» 

(Бугайчук К., Фіголь Н.), «електронний 

інформаційний навчальний продукт» 

(Фіголь Н.), «програмний педагогічний 

засіб отримання знань» (Литвин А.), 

«електронний інтерактивний адаптивний 

гіпермедіа ресурс» (Анохін А., Афанасьєв 

М., Плоха О.), «універсальний 
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інтерактивний гіпермедійний методичний і 

дидактичний підручник» (Кононець Н.), 

«педагогічний програмний засіб» (Велиєва 

А.), «комп’ютерний педагогічний 

програмний засіб» (Гуркова О.), 

«електронна навчальна система 

комплексного призначення» (Баликіна О.), 

«інформаційна система (програмна 

реалізація) комплексного призначення» 

(Словник термінів понятійного апарату 

інформатизації освіти), «гіпертекст із 

вбудованими в нього малюнками, 

таблицями, аудіо- та відеосюжетами» 

(Коміренко Г.), «текст, представлений в 

електронній формі і забезпечений 

розгалуженою системою зв’язків» (Корбут 

О.), «новий тип навчальної книги без 

обкладинки із гіперпосиланнями» 

(Михайлович Я.), «відкритий ресурс» 

тощо.  

У лексико-семантичному полі 

електронного підручника можна 

виокремити такі лексико-семантичні 

групи: на позначення зв’язку з друкованим 

підручником («відсканований паперовий 

підручник», «традиційний підручник із 

гіпертекстовими вставками», 

«комп’ютерний додаток паперового 

підручника», «гіпертекстовий аналог 

друкованого підручника», 

«автоматизований варіант друкованого 

видання»); комплексності і системності 

(«програмно-методичний комплекс», 

«комплексний засіб навчання», «окремий 

елемент електронного навчально-

методичного комплексу», «автоматизована 

навчальна система»,  «програмно-

інформаційна система», «комбінований 

програмний засіб»); інтерактивності 

(«текст, представлений в електронній 

формі і забезпечений розгалуженою 

системою зв’язків», «електронний 

інтерактивний адаптивний гіпермедіа 

ресурс», «універсальний інтерактивний 

гіпермедійний методичний і дидактичний 

підручник», «відкритий ресурс»), 

інформативної дидактичності 

(«електронний інформаційний навчальний 

продукт», «програмний педагогічний засіб 

отримання знань», «педагогічний 

програмний засіб», «електронне навчальне 

видання», «комп’ютерний педагогічний 

програмний засіб»); гіпертекстуальності 

(«гіпертекст із вбудованими в нього 

малюнками, таблицями, аудіо- та 

відеосюжетами», «новий тип навчальної 

книги без обкладинки із 

гіперпосиланнями») тощо. 

Спробуємо висловити думку про те, 

що саме лексико-семантичні поля, 

лексико-семантичні групи та лексико-

семантичні категорії як модуси лінгвістики 

й лежать в основі випрацювання 

науковцями, й лінгводидактами зосібна, 

теоретичної бази знань про досліджувані 

явища.  

Так, у визначенні поняття 

«електронний підручник», дидакти 

керуються різними підходами: 

функціональним, структурним, системним, 

інформаційним, особистісно-

орієнотованим, діяльнісним, 

комунікативним; конститутивними 

ознаками: системність, комплексність, 

цілісність, інтерактивність, інтегрованість, 

зв’язність, відкритість, нелінійність, 

багаторівневість, зворотність зв’язку, 

діалогічність, деперсоніфікованість, 

структурна ризоморфність, безперервність 

у користуванні, інформаційна 

пошуковість, гіпермедійність, 

динамічність тощо; принципами: 

науковості, свідомості та активності, 

освітньої продуктивності, наочності, 

адаптивності, індивідуальності, 

доступності, свободи вибору, 

мультимедійності, проблемності. Окрім 

цього, під час визначення поняття 

«електронний підручник» до уваги 

беруться такі його функції, що дають 

змогу зреалізувати загальноприйняті 

дидактикою, а саме: інтегрувальна – ЕП це 

відкритий засіб навчання з розвиненими 

можливостями інтегрування інформації з 

різних джерел і дидактичних властивостей 

інших засобів навчання; самоосвіти – ЕП 

це ефективний засіб самонавчання, 

орієнтований на власний інтерес особи, на 

формування її пізнавальної активності й 

самостійності; розвивальна – ЕП це засіб 



 
103 NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE 

розвитку логічного, аналітичного, 

конструктивного мислення [4]; 

акумулятивна – ЕП це засіб акумуляції 

дидактичних, методичних, наукових, 

інформаційно-довідкових матеріалів [5]; 

прагматична – ЕП це засіб перетворення 

об’єкта навчального процесу в суб’єкта 

освітньої діяльності.   

 Висновки з дослідження та 

перспективи подальших розвідок. 

Здійснений нами лінгвістичний аналіз 

лексико-семантичної системи, елементом 

якої є контекст «електронний підручник», 

ще раз засвідчує її взаємозв’язок із 

об’єктивною дійсністю, із тими процесами, 

які відбуваються  сьогодні в суспільній 

комунікації, й освітній передусім. 

Лінгвістична теорія в системі електронних 

освітніх ресурсів має стати основою 

формування загальних положень про 

електронний підручник, а відтак, потребує 

подальшого дослідження.  
Рецензент 

д.п.н., професор Л.Я.Бірюк  
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SPECIFICITY OF PROFESSIONAL 

ACTIVITY PERFORMED BY THE 

TRANSLATOR OF CHINESE WITHIN 

UKRAINE’S POLYCULTURAL 

ENVIRONMENT 

 

СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА 

КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В 

ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

УКРАЇНИ 

 

Попова О. В. Специфіка професійної 

діяльності перекладача китайської мови 

в полікультурному просторі України. 

Стаття присвячена дослідженню проблеми 

виявлення специфіки професійної діяльності 

перекладача китайської мови в сучасному 

полікультурному просторі України. В роботі 

проаналізовано процесуальну структуру 

професійно-мовленнєвої діяльності 

перекладача-синолога в таких мовних 

режимах: китайська ↔ українська, китайська 

↔ російська, китайська ↔ англійська; 

наведено диференційні особливості 

перекладацької діяльності перекладача / 

тлумача в межах усного (послідовного; 
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синхронного; перекладу з аркуша) та 

письмового видів перекладу.  

Ключові слова: професійна діяльність, 

перекладач китайської мови, полікультурний 

простір, усний переклад, письмовий 

переклад. 

 

Попова А. В. Специфика 

профессиональной деятельности 

переводчика китайского языка в 

поликультурном пространстве Украины. 

Статья посвящается исследованию проблемы 

определения специфики профессиональной 

деятельности переводчика китайского языка 

в современном поликультурном 

пространстве Украины. В работе 

проанализирована процессуальная структура 

профессионально-речевой деятельности 

переводчика-синолога в таких языковых 

режимах: китайский ↔ украинский, 

китайский ↔ русский, китайский ↔ 

английский; приведены дифференциальные 

особенности переводческой деятельности 

переводчика в рамках устного 

(последовательного; синхронного; перевода с 

листа) и письменного видов перевода.  

Ключевые слова: профессиональная 

деятельность, переводчик китайского языка, 

поликультурное пространство, устный 

перевод, письменный перевод.  

 
Popova O.V. Specificity of professional activity 

performed by the translator of Chinese within 

Ukraine’s polycultural environment. 

The article is devoted to the problem dealing 

with the specificity of professional activity 

performed by the translator of Chinese within 

Ukraine’s polycultural environment. The 

realization of the assigned problem is enabled if 

these tasks are solved: 1) to specify linguistic 

modes of professional activity of translators-

sinologists within the environment of the 

polycultural country; 2) to analyze the 

processual structure of the professional-and-

speech activity of the Chinese translator.  

The essence of the translator’s activity is 

investigated in different aspects: - typologization 

of translation; - psychological peculiarities of the 

translation procedure; - moral norms of the 

profession and professional behavior of the 

translator / interpreter; - professional 

requirements to the translator and conditions of 

his / her professional translation activity.  

The initiated specificity presupposes 

these factors: 1) the sphere of translator’s 

activity comprises these kinds of translation: 

written, oral and mixed (written-oral and oral-

written) using visual and audial channels aimed 

at receiving information; 2) to perform every 

kind of translation a range of neurolinguistic and 

psycholinguistic operations should be 

accomplished according to a certain algorithm; 

3) translation activity is directly connected with 

the speech activity (monologue, dialogue, 

polylogue, dia-monologue) while receiving an 

original text and converting it into a target 

language; 4) the profession of a translator 

demands keeping to moral norms within the 

culture of Ukraine, the People’s Republic of 

Chine, Great Britain / the USA; laws of 

translator’s professional behaviour in a 

particular situation demonstrating certain 

personal features; - modern Ukrainian specialist-

sinologist has a good command of Ukrainian, 

Russian (including Chinese), knows English in 

every linguistic aspect at a sufficient level.  

The designated factors facilitate 

translator’s / interpreter’s professional success 

within three language modes: Chinese ↔ 

Ukrainian, Chinese ↔ Russian, Chinese ↔ 

English.  

Key words: professional activity, translator / 

interpreter of Chinese, polycultural environment, 

oral translation, written translation.  

 

Специфіка перекладацької 

діяльності передбачає врахування 

багатьох лінгвістичних та 

екстралінгвістичних чинників: 

різновиду перекладу та форми його 

презентації, вимог до здійснення 

перекладу в плані точності та повноти, 

функціонально-стильової або жанрово-

стилістичної спрямованості тексту / 

дискурсу, ступеня володіння 

перекладачем / тлумачем фаховою 

термінологією та його орієнтації у 

межах певного дискурсу, 
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індивідуальних психологічних 

особливостей фахівця перекладу, його 

віку, та інтелектуально-мисленнєвих 

здібностей, швидкістю пам’яті, вміння 

адаптуватися до професійної ситуації, 

вміння користуватися технічним 

забезпеченням перекладу тощо. 

Сутність перекладацької 

діяльності досліджували вчені з різних 

ракурсів, як-от: - типологізації видів 

перекладу (Л. Бархударов, Л. Латишев, 

В. Сдобніков, О. Петрова та ін.); - 

психологічних особливостей 

здійснення перекладу (І. Алексеєва, 

Д. Андрієвський, Л. С. Бархударов, 

О. Кулагіна, І. Корунець, М. Суханова, 

Е. Бут, Д. Бриттен, Р. Річенс У. Уївер та 

ін.); - морально-етичних норм професії і 

законів професійної поведінки 

перекладача / тлумача (І. Алексєєва, 

М. Боуен, І. Корунець, Р. Міньяр-

Бєлоручев, Г. Мірам, О. Паго, 

П. Палажченко, А. Чужакін та ін.); - 

професійних вимог до фахівця 

перекладу та умов реалізації 

перекладацької діяльності 

(І. Алексєєва, Н. Зінукова, І. Корунець, 

Р. Міньяр-Бєлоручев, М. Цвіллінг, 

Л. Черноватий, А. Чужакін та ін.). 

Проте, констатуємо, що специфіка її 

реалізації в сучасному полікультурному 

просторі України недостатньо 

висвітлена у наукових джерелах: не 

існує єдиної дидактичної системи 

професійно-мовленнєвої підготовки 

майбутніх перекладачів / тлумачів для 

функціонування в різних мовних 

модусах, не розроблено уніфікованого 

алгоритму здійснення перекладацької 

діяльності в означених умовах. 

Репрезентований стан досліджень 

зумовлює мету вивчення проблеми – 

специфікація професійної діяльності 

перекладача китайської мови в 

полікультурному просторі України. 

Досягнення поставленої мети потребує 

вирішення наступних завдань: 1) 

уточнити мовні режими професійної 

діяльності перекладачів-синологів в 

умовах полікультурності країни; 2) 

проаналізувати процесуальну структуру 

професійно-мовленнєвої діяльності 

перекладача китайської мови. 

Аналіз літератури з проблеми 

дозволяє схарактеризувати сутність і 

характеристику перекладацької 

діяльності саме фахового перекладача 

китайської мови в умовах здійснення 

усного і писемного перекладу чи іншого 

мовного посередництва (адаптованого 

транскодування: скороченого, 

адаптованого, реферованого та 

анотованого видів перекладу) в різних 

галузях, використовуючи / не 

використовуючи інформаційно-

технологічні засоби перекладу, в 

сучасному полікультурному просторі, 

який генерує багаторівневі системи 

різноманітних сфер.  

Перекладацька діяльність усного 

перекладача китайської мови сутєво 

відрізняється від перекладацької 

діяльності тлумача китайської мови. 

Писемний переклад викликає безліч 

труднощів, пов’язаних з ієрогліфікою. 

Задля успішної писемної 

перекладацької діяльності у 

перекладача має бути сформованими 

начертальні (моторні, графічні) навички, 

лексичні навички, навички зорового 

сприйняття-декодування писемної 

інформації (читання). Здійснення 

писемного перекладу тісно 

переплітається з навчанням писемного 

мовлення, яке передбачає оволодіння 

набором графічних елементів – рисами 

та графемами з подальшим їх 

комбінуванням, що приводе до 

складання ієрогліфів-слів.  

Для слав’яномовних студентів 

особливі труднощі викликають 

механізми написання ієрогліфів (214 

ключей-детермінантів), що є 

надзвичайно складним в плані їх 

накреслення та з психологічної точки 

зору, а саме їх сприйняття та 

запам’ятання, в якому беруть участь всі 

види пам’яті. Отже, перекладацька 

діяльність перекладача-синолога 

починається із механізма 
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конвертування графічних символів: 

«знак» - «звучання» → «знак» - 

«значення». Найбільшу кількість 

помилок, у цьому звязку, виклакає 

нерозпізнання перекладачем семантики 

східних за написанням ієрогліфів, а 

саме нерозпізнання 

смислорозрізнювальних елементів яких 

спричиняють невірне трактування 

ієрогліфу та, відповідно, порушення 

норм перекладацького мовлення, 

еквівалентності різного плану та 

прагматичного навантаження невірно 

декодованої інформації. Наприклад, 

слова 乌 wū (чорний) та 鸟 niǎo (птах) 

часто плутають, тому у складі слова 乌

克兰 wūkèlán (Україна) недосвідчений 

перекладач транслітерує означене слово 

як «Няокелань» замість «Уекалань».  

Перекладачам-білінгвам, хто 

вивчає англійську мову, на першій 

стадії ознайомлення з китайською 

мовою допомагає латинська 

транскрипція ієрогліфів – піньінь, проте 

на наступних етапах студенти-майбутні 

перекладачі китайської мови повинні 

опанувати навички написання та 

розпізнавання конкретно взятих 

ієрогліфів за допомогою ключів, 

оскільки оригінальні китайськи тексти 

написані ієрогліфами, а ні піньінем.  

Найбільш розповсюдженими 

видами усного перекладу є послідовний 

(інколи його розподіляють на абзацно-

фразовий та власне послідовний за 

критерієм часу звучання мовлення), з 

аркуша та синхронний. Джерела 

сприйняття інформації різні, але 

механізми обробки та конвертації 

інформації схожі. В Льошер [6] 

зазначає, що процес перекладу включає 

стратегічні фази (розпізнавання 

перекладацьких проблем → їх 

розв’язання / нерозв’язання), 

спрямовані на вирішення 

перекладацьких проблем, та тактичні, 

метою яких є виконання локальних 

завдань. Тактичні фази передбачають 

вичленення одиниць перекладу та їх 

перекладу іншою мовою (або 

виникнення перекладацької проблеми – 

неперекладу).  

Згідно із загальним алгоритмом 

перекладацьким дій специфікуємо деталі 

роботи перекладача-синолога в головних 

модусах, які розповсюджуються на всі 

види професійної діяльності сучасного 

вітчизняного перекладача (під час 

здійснення письмового, усного, 

«змішаного» видів перекладу) в умовах 

полікультурного простору України. 

Вимоги до перекладача наразі високі. 

Більш затребуваними та 

високооплачуваними є перекладачі-

білінгви (із знаннями двох-трьох 

іноземних мов), тому українські 

перекладачі накопичують та 

вдосконалюють професійний досвід у 

різних модусах. 

І. Переклад з рідної мови 

китайською мовою: 

- переклад з рідної мови 

(української / російської) китайською 

мовою;  

- переклад з української мови 

китайською мовою (для російськомовних 

перекладачів у полікультурному мовному 

середовищі України); 

- переклад з російської мови 

китайською мовою (для україномовних 

перекладачів у полікультурному мовному 

середовищі України). 

ІІ. Переклад з китайської мови 

рідною мовою: 

- переклад з китайської мови 

рідною мовою (українською / російською);  

- переклад з китайської мови 

українською мовою (для російськомовних 

перекладачів у полікультурному мовному 

середовищі України);  

- переклад з китайської мови 

російською мовою (для україномовних 

перекладачів у полікультурному мовному 

середовищі України). 

ІІІ. Переклад у межах двох 

іноземних мов: 

- переклад з (першої) китайської 

мови (другою) англійською мовою; 

- переклад з (другої) англійської 

мови (першою) китайською мовою. 
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Переклад з рідної мови 

китайською мовою. Досвід перекладачів 

свідчить про те, що перекладати з рідної 

мови (першою) іноземною легше, ніж 

навпаки через такі причини: 

- при перекладі з рідної мови 

труднощів з розумінням вихідного тексту 

не виникає; 

- «компактність» та омонімічність 

китаємовних ієрогліфів у певній мірі 

полегшують вибір еквіваленту рідною 

мовою та скорочують час, відведений на 

здійснення означеного вибору; 

- аналітизм лексико-граматичних 

китайських конструкцій дозволяє 

прискорити темп перекладу. 

Професійно-мовленнєва підготовка 

майбутніх перекладачів у закладах освіти 

України ведеться державною мовою 

(українською), проте, ураховуючи 

властивості мовної картини деяких 

областей України (зокрема східних 

територій та Південного регіону), для 

певної кількості мешканців південних 

територій нашої країни російська мова є 

рідною, тому виникає попит у здійсненні 

двостороннього перекладу російською 

мовою / з російської мови. У цьому зв’язку 

у вишах означених територій 

практикується підготовка перекладачів у 

модусах: «перша іноземна мова ↔ 

державна мова», «перша іноземна мова ↔ 

російська мова», «друга іноземна мова ↔ 

державна мова», «друга іноземна мова ↔ 

російська мова».  

Спорідненість у багатьох 

лінгвістичних аспектах української та 

російської мов сприяє безперешкодному 

здійсненню переключення кодів у межах 

цих мов. Часто білінгвізм вітчизняних 

перекладачів (незалежно від території їх 

проживання) в плані української та 

російської мов досягає 100-відсоткового 

володіння двома мовами.  

Переклад з китайської мови 

рідною мовою. У перекладі з рідної мови 

іноземною мовою та, навпаки, з іноземної 

мови рідною значну роль відіграє темп 

мовлення оратора. З підвищенням темпу 

оратора, як відомо, ускладняється 

сприйняття вихідного тексту та, 

відповідно, його відтворення мовою 

перекладу. Розгляд екстремальних умов 

праці перекладача-синхроніста не входять 

у завдання започаткованого дослідження, 

тому проаналізуємо стандартні умови 

праці (нормальний темп мовлення оратора, 

обізнаність із ситуацією та тематикою 

заходу, стандартний режим 

функціонування апаратури і т. ін.): 

- текст перекладу будується із 

синтактико-семантичних блоків [3]; 

- аналітизм лексико-граматичних 

китайських конструкцій не дозволяє у 

повному обсязі «розгорнути» їх зміст 

українською / російською мовою в силу 

їхнього (зазначених слов’янських мов) 

синтетичного характеру; 

- переважання компресійно-

трансформаційного підходу в цілях 

узгодження темпу китайськомовного 

оратора з темпом мовлення перекладача. 

Практика показую, що у процесі 

перекладу переключення кодів з 

української мови на російську (для 

україномовних перекладачів) та з 

російської мови на українську (для 

російськомовних перекладачів) займає 

більшу тривалість, ніж при перекладі з 

китайської мови українською / російською 

мовою.  

Переклад у межах двох іноземних 

мов. Існують випадки, коли українському 

перекладачу доводиться перекладати 

китаємовний текст англійською мовою 

(другою іноземною мовою) та навпаки, в 

особливості в умовах міжнародних 

конференцій, офіційних зустрічей, 

симпозіумів і т. ін., де робочими мовами є 

китайська та англійська мови. 

Передбачається, що учені та інші діячи 

різних галузей в контексті Євроінтеграції 

володіють достатнім рівнем знань, умінь і 

навичок спілкування англійською 

(міжнародною) мовою. Крім 

вищезазначеного чинника, навчання 

англійської мови в Україні починається, в 

середньому, у віці п’яти років (у дитячому 

садочку), продовжується в середній школі 

як обов’язковий предмет та «шліфується» 
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у вищих навчальних закладах. Іншими 

словами, англійська мова посідає особливе 

місце в лінгвістичному досвіді будь-якого 

сучасного мешканця України: вона не 

сприймається як складна незрозуміла 

«іноземна» мова; англійська мова виконує 

функцію допоміжного необхідного в 

умовах розвитку сучасного суспільства 

засобу ознайомлення із світом, 

винаходами, інноваційними технологіями 

в різних галузях, налагодженні зав’язків з 

представниками інших культур тощо. 

Умовою для зарахування на філологічний 

факультет (відділення іноземних) є 

успішне проходження абітурієнтами 

зовнішнього незалежного тестування, де 

профілюючим предметом є англійська 

мова, тому студенти – майбутні філологи 

мають на цей момент достатній рівень 

поаспектної підготовки з англійської мови.  

Отже, при перекладі з (першої 

іноземної) китайської мови англійською 

(другою іноземною) мовою «працюють» 

такі правила: 

- текст перекладу будується із 

синтактико-семантичних блоків; 

- переважання проекційно-

конвертаційного підходу до реалізації 

перекладу в межах двох мов аналітичного 

характеру: трансформування китайських 

лексико-граматичних конструкції у 

відповідні англійські; 

- аналітизм лексико-граматичних 

китайських конструкцій дозволяє зберегти 

в перекладі завданий оратором темп 

мовлення. 

У перекладі з (другої іноземної) 

англійської мови (першою іноземною) 

китайською мовою механізм перекладу не 

відрізняється значною мірою, ніж при 

перекладі з першої іноземної мови другою 

іноземною мовою. Відтак, при перекладі з 

(другої іноземної) англійської мови 

(першою іноземною) китайською мовою 

спостерігаються такі закономірності: 
- текст перекладу будується із семантико-

комунікативних блоків; 

- використовується денотативно-прагматичний 

підхід до відтворення інформації мовою 

перекладу; 

- домінування проекційно-конвертаційного 

підходу до реалізації перекладу в межах двох 

мов аналітичного характеру: трансформування 

англійських лексико-граматичних конструкції 

у відповідні китайські; 

- аналітизм лексико-граматичних англійських 

конструкцій дозволяє зберегти в перекладі 

завданий оратором темп мовлення. 

Перекладач-білінгв, фахівець в 

галузі синології має універсальну 

професіограму та є 

конкурентоспроможним на сучасному 

ринку праці. 

З огляду на вищезазначене, 

пропонуєму узагальнену процесуальну 

структуру професійно-мовленнєвої 

діяльності перекладача китайської мови 
(див. схему 1). 

 
Схема 1. 

Процесуальна структура професійно-мовленнєвої 

діяльності перекладача китайської мови

 

Аналіз процесуальної структури 

професійно-мовленнєвої діяльності 

перекладача китайської мови свідчить 

про значущість внутрішнього мовлення 

– головного механізму мовленнєвої та 

розумової діяльності, завдяки якому 

здійснюється обробка вербальної та 

знакової систем, або будь-якої іншої 

інформації, що сприймається 

перекладачем-білінгвом через різні 

органи чуття. Психолінгвісти 

(Н. Жинкін та Щ. Залевська) вважають, 

що розуміння є результатом 

перетворення за допомогою 

універсального предметного коду 

(УПК) сприйнятої індивідом інформації 

на модель фрагмента реальності (згідно 

згаданої інформації), внаслідок чого 

виникає широкий спектр перцептивно-

когнітивних та емоційно-оцінювальних 
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характеристик згаданої моделі 

(денотат), який є актом розуміння [1, 

с. 92; 2, с. 47-48.]. Таким чином, 

завдяки внутрішньому мовленню 

перекладача забезпечується логічна 

переробка даних органів чуття, їх 

усвідомлення, розуміння та підготовка 

до практичного використання [4] у 

формі кінцевого завданого тексту 

мовою перекладу.  

Специфіка перекладацької 

діяльності перекладача китайської мови 

потребує реалізації дуже складного 

процесу дешифрування ієрогліфів 

засобами внутрішнього мовлення та 

передачі змісту думок мовою 

перекладу, що уможливлюється за 

умови здійснення перекладачем-

східнознавцем складної інтелектуальної 

діяльності. Іншими словами, результат 

передачі отриманої інформації 

перекладачем базується на логіко-

поступовій розумовій діяльності 

дуального характеру – дешифрування 

та шифрування сприйнятого 

повідомлення на рівні внутрішнього 

мовлення. 

З огляду на вищезазначене, 

виокремлюємо шість етапів реалізації 

процесу двостороннього перекладу 

китаємовних текстів мовою перекладу 

(українською, російською, 

англійською). 

Перший етап (чуттєво-

сприймальний) корелює з джерелом 

сприйняття інформації перекладачем – 

зорово, аудіально, комплексно 

(аудіально-зорово, зорово-аудіально) – 

та вибором тлумачем / перекладачем 

відповідних видів мовленнєвої 

діяльності для початку реалізації 

програми перекладу. Зорове сприйняття 

інформації кооперує такі види 

мовленнєвої діяльності – читання, 

говоріння і / або письмо; аудіальне 

сприйняття – аудіювання, говоріння і / 

або письмо; аудіально-зорово та 

зорово-аудіально аудіювання, читання, 

говоріння і / або письмо.  

Другий етап (розумово-

ідентифікаційний) передбачає 

розуміння загальної концептуальної 

програми автора теми тексту оригіналу 

(ТО), а саме теми ТО, ідентифікацію 

змісту ТО з урахуванням норм 

вербальної / невербальної поведінки, 

використання екстралінгвістичних 

знань для розуміння ТО, застосування 

контекстуальної та ситуативної інтуїції 

задля виявлення всіх експліцитних та 

імпліцитних випадків культурної 

інтертекстуальності [5, с. 261.], 

розуміння значення слів-ієрогліфів 

шляхом аналізу начертальних і / або 

звукових образів та розпізнання 

імпліцитних логіко-семантичних 

зв’язків у ТО.  

Третій етап (інтенційно-

формувальний) пов'язаний з 

формуванням інтенції / інтенцій 

перекладача відповідно до 

концептуальної програми автора ТО та 

комунікативної ситуації через розробку 

стратегії і тактик перекладу. 

Четвертий етап (структурно-

трансформаційний) ґрунтується на 

аналізі оригінальних структур, 

поетапному пошуку та підбору 

еквівалентно-адекватних і / або 

трансформаційних структур у мові 

перекладу в межах контексту в 

залежності від заданої повноти 

оформлення трансформованого тексту 

перекладу (повного / неповного). 

П’ятий етап (лінгвістично-

оформлювальний) вимагає коректного 

лінгвістичного оформлення повного / 

неповного тексту перекладу з 

урахуванням змісту вищезазначених 

етапів та його редагування (за умови 

наявності можливості). 

Шостий етап 

(репрезентативно-відтворювальний) 
потребує збереження «фрейму» під час 

репрезентації опрацьованої інформації 

(усний, письмовий, змішаний). Саме 

заданий формат передачі трансформованої 

інформації диктує вибір того чи того 

робочого режиму перекладача / тлумача, 

розподіл часу на виконання певної операції 
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та модус реалізації етапів процесу 

гетеровалентного перекладу.  

Наприклад, в усному перекладі 

розумово-ідентифікаційний дії на другому 

етапі відбуваються в умовах жорстких 

часових обмежень, а в усному 

послідовному та синхронному перекладі 

передбачається одночасне виконання ще 

одного виду діяльності – скороченого 

запису змісту ТО. На відміну від 

письмового перекладу, усний перекладач 

(тлумач) практично миттєво виконує 

інтенційно-формувальний, структурно-

трансформаційний та лінгвістично-

оформлювальний етапи процесу перекладу; 

часто стадія редагування упускається. У 

письмовому перекладі згадані операції 

виконуються послідовно з повним 

усвідомленням їх мети і змісту та кінцевою 

перевіркою ступеня різнорівневої реалізації 

концептуальної програми автора ТО і 

прийнятності тексту перекладу у цільовій 

культурі [5, с 261-262.].  

Висвітлена специфіка 

перекладацької діяльності українського 

перекладача китайської мови надає 

можливість констатувати: 

- сфера діяльності фахівця охоплює таки 

види перекладів: письмовий, усний та 

змішаний (письмово-усний та усно-

письмовий) з використанням зорового та 

аудіального каналів сприйняття інформації; 

- для здійснення кожного виду перекладу 

реалізується певна низка 

нейролінгвістичних та психолінгвістичних 

операцій за відповідним алгоритмом; 

- перекладацька діяльність безпосередньо 

пов’язана із мовленнєвою діяльністю 

(монолог, діалог, полілог, діамонолог) в 

плані сприймання вихідного тексту та 

форми його відтворення-конвертування 

мовою перекладу; 

- професія перекладача вимагає 

дотримання морально-етичних норм в 

межах культури КНР, України, США і 

Великої Британії, законів професійної 

поведінки перекладача / тлумача в 

кожній конкретно взятій ситуації та 

наявність певних особистісних якостей; 

- сучасний вітчизняний фахівець-

синолог (крім китайської мови) вільно 

володіє державною і російською 

мовою, має достатній рівень 

поаспектної обізнаності в галузі 

англійської мови.  
Означені переваги перекладача-

білінгва дозволяють йому «котируватися» в 

сфері надання перекладацьких послуг та 

мати високу заробітну платню за якісне 

виконання багатоспектрального кола 

професійних обов’язків у межах чотирьох 

мов.  
Рецензент 
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COMMUNICATIVE SKILLS WITHIN THE 

STRUCTURE OF THE COMMUNICATIVE 

PERSONALITY OF CHILDREN WITH 

VISUAL IMPAIRMENTS AND MENTAL 

DISORDERS 

 

Babich N.M. Communicative skills within the 

structure of the communicative personality of 

children with visual impairments and mental 

disorders.  

The scientific article is dedicated to the problem 

of the modern correctional pedagogy and 

psychology – to the creation of the 

communicative skills of older preschoolers with 

the visual impairments and mental disorders. It is 

a well-known fact that the violations in the work 

of visual analyzer can lead to sensor and cognitive 

deprivation, to the restraint of the visual 

information about the surrounding world that any 

way influences negatively the development of the 

higher mental processes and child’s activity.  

The formation of the communicative 

skills of such children is an extremely important 

question while the formation degrees of these 

skills influence not only the educational efficiency 

of children, but also the process of socialization in 

general.  

Key words: communicative personality, 

communicative skills, communicative activity, 

children with visual impairments and mental 

disorders. 

 

Бабич Н.М. Комунікативні навички в 

структурі комунікативної особистості дітей 

з порушеннями зору та інтелекту. 

Наукова стаття присвячена проблемі 

сучасної корекційної педагогіки та психології 

– формуванню комунікативних навичок у 

старших дошкільників з порушеннями зору та 

інтелекту. Відомо, що порушення функцій 

зорового аналізатора призводять до сенсорної 

та когнітивної депривації, обмеження 

візуальної інформації про навколишній світ, 

що в тій чи іншій мірі негативно впливає на 

розвиток вищих психічних процесів і 

діяльність дитини. 

Формування комунікативних навичок у 

дітей даної категорії – надзвичайно актуальна 

проблема, тому що ступінь сформованості 

даних навичок впливає не тільки на 

результативність навчання дітей, а й на процес 

їх соціалізації і розвитку особистості в цілому. 

Ключові слова: комунікативна особистість, 

комунікативні навички, комунікативна 

діяльність, діти з порушеннями зору та 

інтелекту. 

 

Бабич Н.Н. Коммуникативные навыки в 

структуре коммуникативной личности 

детей с нарушениями зрения и интеллекта.  

Научная статья посвящена проблеме 

современной коррекционной педагогики и 

психологии - формированию 

коммуникативных навыков у старших 

дошкольников с нарушениями зрения и 

интеллекта. Известно, что нарушение функций 

зрительного анализатора приводят к сенсорной 

и когнитивной депривации, ограничения 

визуальной информации об окружающем 

мире, в той или иной степени отрицательно 

влияет на развитие высших психических 

процессов и деятельность ребенка. 

Формирование коммуникативных 

навыков у детей данной категории - 

чрезвычайно актуальная проблема, потому что 

степень сформированности данных навыков 

влияет не только на результативность 

обучения, но и на процесс их социализации и 

развития личности в целом. 

Ключевые слова: коммуникативная личность, 

коммуникативные навыки, коммуникативная 

деятельность, дети с нарушениями зрения и 

интеллекта. 

 

The creation of proper conditions for 

developing and self-fulfillment of every 

personality is a priority issue for the modern 

system of correctional education, as it became 

clear in recent decades that the complete 

communication of a child with his/her social 

surrounding is not only the main factor of 

psychic and social development, but also a 

factor of preventing and overcoming of 

possible difficulties on the path of a personal 

development. 

That is the reason to put such aspects 

of communication as communicative 

behavior, culture of communication and 

understanding forward on the scene of 
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scientific investigation, alongside with range 

of theoretical and practical issues, which 

regard the communicative skills of a person a 

definite meaning in a structure of a 

communicative personality. In fact, the 

communicative skills are an integral 

component of the communicative process, 

which shape the preschooler’s personality that 

is its communicative sphere. The formedness 

itself gives a child an opportunity to build 

successful links with the society. 

Children with psychophysical 

disabilities are a specific category of children 

who need some special attention from the 

teachers, but more efforts need children with 

complex disorders because a combination of 

defects significantly distorts the development 

of such children, even more than other 

categories of children in general. In particular, 

in case when a visual defect is weighted with 

various supporting disorders and inadequate 

social and educational requirements from a 

child, then may occur the communicative 

tension which distorts interpersonal 

relationships, causing high anxiety, autism 

behavior and some kinds of behavioral 

disorders that negatively affect the personal 

development of children within this category. 

The urgency of shaping of 

communicative skills of older preschoolers 

with visual impairments and mental disorders 

on the pedagogical level is determined by 

social demands of society - socially adapted 

personality formation. This extremely updates 

the search of real sources of communicative 

skills of senior preschoolers with impaired 

vision and intelligence. And the leading role 

should be given to activities in which the 

child can fully release his/her potential and 

learn socio-cultural experience in the most 

effective way. 

Modern educators and psychologists 

recognize the urgency/topicality of the 

problems associated with the development of 

communicative activity of preschooler. 

Various aspects of the problem are 

highlighted in the works of many scholars 

who regard it in the overall context of 

socialization, taking into account the 

characteristics of building relationships with 

peers and adults [2; 5; 6; 7]. The 

communicative activities include a great 

number of different sides and aspects, so the 

psychological and pedagogical literature has 

no common approach, to the state of 

development of communication skills in 

particular. 

Various aspects of this problem 

concerning people with normal and impaired 

development, are covered in works of 

G. Andreeva, A. Bodaliov, L. Vygotsky, 

Zh. Hlozman, V. Kobylchenko, O. Leontyev, 

M. Lisina, B. Lomov, B. Paryhin, 

O. Slyepovych, O. Smirnova, O. Sokolov and 

others. Communicative sphere of a child is 

considered in the overall context to 

socialization with taking into consideration 

the construction of interpersonal relation ships 

with peers and adults (O. Dyachenko, 

O. Kravtsova, T. Pirozhenko, T. Ryepinand 

others). 

Communicative activity in terms of 

the general theory is not independent and can 

not be regarded as independent. As various 

factors, including cognitive, social, 

psychological and other essential features and 

status of communicants absolutely affect the 

course of a real communication of children 

and adults; as long as their changeable, 

variable in time conditions; specific 

conditions of communication (defined 

contexts and situations) and so on. Thus, the 

communicative activity should be considered 

at least alongside with social activity of a 

person [2]. 

An analysis of psychological and 

pedagogical literature shows, communicative 

activity is determined by visual analyzer’s 

state and intellectual development. In 

academic works of many visual impairment 

specialists (L. Vavina, G. Hryhoryeva, 

T. Holovina, I. Hudym, V. Kobylchenko, 

O. Lytvak, I. Morhulis, N. Morozova, 

L. Plaksina, S. Pokutnyeva, T. Svyrydyuk, 

Ye. Synova and others), who studied special 

features of the development children with 

visual impairments of different age groups, it 

is also noted that in case of visual 

impairments the willingness to inter 

subjective interaction is reduced, which is an 
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important precondition for the formation of 

communication skills. 

Development features of 

communicative activity of children with 

mental retardation are highlighted in the 

writings of O. Hrabarov, K. Hrachova, 

M. Hnyezdilov, H. Dulnev, M. Kuzmytska, 

L. Logvinova, V. Petrova, Ye. Sehen, 

H. Tsykoto, A. Yudylevych and others. They 

noticed that the speech of a child with mental 

deficiency is developing not only later than it 

is of children with preserved intellect but also 

with significant violations. The violations of 

all structural communication components also 

take place. 

But even still in corrective pedagogy 

the formation of communication skills of 

preschool children who have complex defects, 

such as blurred vision and mental disorders 

have not been investigated. To identify 

communicative features of children with 

visual impairments and mental disorders is 

extremely necessary because the deviation of 

the communication sector in the future will 

lead to a breach of socialization and 

adaptation of the child in society, which in 

turn is an important condition for the full 

development and opening opportunities for 

each individual. 

The study of the communicative 

personality is based on the definition of 

"person" as a psycho-pedagogical and 

sociological category. Based on the study of 

these subjects, this concept is regarded as an 

integral structure of social qualities that are 

important for it, and were acquired while a 

joint activity with other individuals during 

communicative activity. 

Communicative structure of a 

personality, its functioning and essential 

features are also considered by many 

scientists from different approaches and are 

covered in a large number of theories which 

are based mainly on understanding the role of 

the stages in the process of identity formation. 

Since the formation of cognitive skills - the 

theory of knowledge (Piaget); understanding 

the feelings of others, which is important in 

the communication –in the theory of moral 

development (L. Kolberh); overcoming the 

tension in the mind of its own "I" –in a 

psychoanalytic theories (Freud, E. Erickson); 

formation of personal content as conscious 

relation of the individual to the world in 

which activities take place - in theory the 

dynamic content of individual consciousness 

of the individual (L. Vygotsky).The basis of 

sociological concepts regarding 

communicative personality structure, is the 

concept of a large number of human 

interactions with the outside world and each 

other. 

Considering communication as the 

interaction of specific individuals who 

somehow perceive each other, treat each 

other, exchange information and influence 

each other, O. Kozlova identifies the 

following components of communicative 

personality structure [3]: 

communicative activities (interaction 

of two or more people aimed at the 

harmonization and unification in order to 

establish relations and achieve the common 

results); 

communicative motivation (motives, 

needs, objectives, intentions, aspirations, 

stimulating and supporting communication 

activities (educational, business, personal); 

communication skills (individual 

psychological characteristics of personality, 

manifested in communication, as well as the 

skills to communicate with people that affect 

his/her success (strategic and tactical skills); 

communicative properties of the 

individual (related to verbal and nonverbal 

interaction between people); 

communicative traits of character 

(individual unique combination of essential 

personality traits that reveal the attitude of a 

person to reality and is released in 

communication); 

communicative individual properties 

that depend on the will (primary and basic 

energy and perseverance, developing later in 

ontogeny - determination, courage, self-

control, confidence, commitment, 

responsibility, initiative, and the third group - 

responsibility, discipline, duty); 

communicative emotions (special class 

of subjective psychological states, which is 
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displayed in the form of immediate worries, 

pleasant or unpleasant feelings, human 

attitude to the world and to people, the 

process and the result of his/her practice). 

An important component of 

communicative process that shapes 

personality, namely its communicative side - 

is communication skills. It enables a child 

either with normal, or with impaired 

development, to build successful relationships 

with society. 

Typically, the issue of communication 

skills and their place in the structure of 

communicative person, is discussed either in 

the psychological literature [1], or in 

researches and methodological projects 

related to teacher education. In psychological 

and pedagogical literature is mainly used the 

term "communication skills". On the one 

hand, speaking about communication skills 

refers to the ability associated with the correct 

alignment of one’s behavior, understanding of 

human psychology: the ability to choose the 

right intonation, gestures, the ability to 

understand other people, the ability to 

sympathize other people, put yourself in his 

place, to foresee the reaction of a companion, 

to choose the most appropriate way to address 

each of the communicants[5]. 

Some authors refer to these 

communication skills also those ones that are 

necessary for adequate human expression or 

understanding of someone else’s thoughts. 

For example, the ability to follow the subject 

of the conversation, to disclose the basic idea, 

identify the subject and the basic idea of 

another's speech, pick up arguments to prove 

one’s own opinion [4]. 

For us the concept of "skills" is very 

important because the question of skills in the 

broadest sense is a matter of conscience and 

automatic correlation in human behavior - 

their polarity, relationship and mutual 

transitions. This issue covers all the activities 

of both adults and children. That unity of 

consciousness and automatism that are 

specific for skills, are associated with the 

unity of stability and variability, fixity and 

lability. There are different kinds of skills. 

Taking into consideration that the automation 

skills is notable for skills, which is based on 

their conscious choice, this concept can be 

extended not only to the movement but also to 

other activities or acts, including 

communication. 

Consequently, communication skills - 

are automated actions that contribute to the 

rapid display of conscious action in 

communicative situations, determine the 

success of perception, understanding of the 

objective world and the corresponding impact 

on it during communicative activity, or set of 

actions based on theoretical and practical 

training, allowing creative use of 

communication knowledge for displaying and 

transforming reality. 

Formation of communicative skills of 

children with visual impairments and mental 

disorders is an extremely urgent problem 

because the degree of formation of these skills 

affects not only the effectiveness of learning 

of children, but also the process of their 

socialization and personal development as a 

whole. Skills and abilities are formed in 

activity, and communication skills are formed 

and improved in the process of 

communication. 

Sherratt, M. Peter believe that the 

effectiveness of communication, namely the 

formation of communication skills of a child, 

is determined by a combination of the 

following parameters [8]: 

the ability to understand and use body 

movements in the communicative situation 

(body language, facial expressions, etc.); 

the ability to understand and ability to 

use gestures according to their importance 

and meanings; 

availability of communication aid, 

which includes objects which are discussed in 

question, photos, pictures of various objects, 

events, signs, etc; 

 the ability to listen to a interlocutor; 

the ability to use language and 

vocalizations to express different intentions in 

various communicative situations. 

Lack of one of these conditions leads 

to violations of ontogeny, no formation of 

communication skills, violation of order of 

their formation. 
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Development features of children with 

vision impairments and mental disorders 

cause difficulties in communication between 

adult-child, child-child, child-community, 

which often causes emotional stress, impaired 

communication activities, non-adaptation of 

children. 

For children with intellectual 

disabilities and impaired vision a diffuse 

underdevelopment of superficial layers of the 

cerebral cortex is a characteristic feature, 

which leads to specific violations of all the 

mental activity. This is also manifested in 

features of sensory acquaintance of the 

surrounding world. Complicated, complex 

developmental disorders can be caused by one 

or more reasons, of different or the same 

origin. 

In particular, the violation of a skill to 

look into the eyes of your interlocutor during 

the conversation is typical for children of this 

category. Without eye contact focusing is less 

likely. Eye contact let you learn how to pay 

attention to the subject and to the observation 

behavior model of an adult during the 

imitation and the mastery of communication 

skills. For children with visual impairments 

this skill is limited because of the impaired 

visual analyzer. Children with visual 

impairments and mental disorders can not 

draw the attention of a partner to themselves, 

often do not know how to ask the others for 

help. Their statements are often left 

unnoticed, since they were not addressed to 

anyone specifically. In addition to this, 

children have low activity when entering in 

contact and responses to treatment because of 

lack of skills for providing conversations, 

dialogues, that is, the means of 

communication. 

An important condition for the 

development of children with visual 

impairments and mental disorders is 

communicative activities and knowledge of 

the surrounding reality, which is directly 

dependent on the ability of a child to 

understand addressed speech and adequately 

use his/her own one. Deviations in the 

structure of communicative personality which 

are typical for children with complex 

disorders manifest themselves in different 

ways, and are not equally exposed to the 

pedagogical influence and have different 

importance for further development. 

Mastering of communication skills 

promotes the realization of socially significant 

functions both of the preschool and school 

education - the formation of ability to 

communicate in an active process of self-

employment. And that formation of 

communication skills is essential for their 

overall development. In fact, due to violations 

of generalizing function of speech and 

thinking of mentally retarded children in the 

absence of special education, the development 

of communicative side is slow and does not 

reach the proper level even in school. This 

greatly complicates the process of mastering 

the training material and their ability to 

actively communicate with others. 

The quality of communicative sphere 

of preschool children with complex defect 

structure largely depends on the conditions of 

physical, mental and social development of 

preschooler that were created by joint efforts 

of teachers and parents. Activation of 

communicative activity of children is 

challenging correctional influence. The 

purpose of correctional and pedagogical work 

is to promote the formation of communication 

areas of a child with a complex defect. It is to 

activate normal development of 

communication skills in the process of 

communicating and playing with the child. 

Children with visual impairments and 

mental disorders are categorized as children 

with complex (combined) disorders that 

significantly affect their mental development. 

Accordingly, correctional facilities impact on 

the identity of these children is to involve 

compensatory mechanisms through speech, 

hearing and touch, necessarily according to 

their intellectual capabilities. 

In this regard, the most important task 

of the teachers and parents is to provide 

meaningful impact on the communication 

skills of children with visual impairments and 

mental disorders as one of the conditions of 

formation of communicative competence of a 

preschooler, and by eliminating delays and 
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means of development and formation of the 

child in society. 

We concluded that in order to 

overcome difficulties and prevent their 

appearance with the formation of 

communication skills of mentally retarded 

children with visual impairments, the 

pedagogical active interference in their 

communication activities is extremely 

necessary. The correction should be based on 

the principles of differentiation and 

individualization of education, should be 

made the motivation of a productive 

communicative activities with the help of 

creating a motivating environment, ensured 

the unity of cognitive, emotional and 

behavioral components of personality while 

engaging a preschooler with impaired vision 

and mental disorders into communication 

activity - and all this should be based on 

gradual formation of communication skills of 

a preschooler and his/her attitude to 

him/herself as the subject of communication. 
Reviewer  

Dr hab.Vadim Kobylchenko 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З 

КОХЛЕАРНИМИ ІМПЛАНТАМИ 

 

WSPARCIE NAUKOWE I WSPARCIE 

METODOLOGICZNE PSYCHOLOGICZNĄ 

I PEDAGOGICZNĄ DLA DZIECI Z 

IMPLANTAMI ŚLIMAKOWYMI 

 

Вовченко О.А. Науково-методичне 

забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу дітей з кохлеарними імплантами 

У статті описано актуальну проблему сучасної 

спеціальної психології –психолого-

педагогічний супровід дітей з кохлеарними 

імплантами. Автором здійснено аналіз 

теоретико-методичних підходів до проблеми 

реабілітації та адаптації дітей з порушеннями 

слуху у світ чуючих однолітків, 

проаналізовано стан психолого-педагогічного 

супроводу дітей з кохлеарними імплантами в 

Україні та визначено організаційні, дидактико-

методичні, корекційно-реабілітаційні 

особливості такого супроводу.  

Ключові слова: дитина з порушеннями слуху, 

кохлеарний імплант, розвиток 

слухосприймання та мовлення, психолого-

педагогічний супровід. 

 

Вовченко О.А. Научно-методическое 

обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей с кохлеарными 

имплантами 

В статье описано актуальную проблему 

современной специальной психологии – 

психолого-педагогическое сопровождение 

детей с кохлеарными имплантами. Автором 

осуществлен анализ теоретико-методических 

подходов к проблеме реабилитации и 

адаптации детей с нарушениями слуха в мир 

слышащих сверстников, проанализировано 

состояние психолого-педагогического 

сопровождения детей с кохлеарными 

имплантами в Украине и определены 

организационные, дидактико-методические, 

коррекционно-реабилитационные особенности 

такого сопровождения. 
Ключевые слова: ребенок с нарушениями слуха, 

кохлеарный имплант, развитие слуховосприятия и 

речи, психолого-педагогическое сопровождение. 
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Vovchenko О.А. Мetodyck рrovision of 

psychological and pedagogical support of 

children with cochlear implants 

In the article the actual problem of psychological 

and pedagogical support of children with cochlear 

implants. The author analyzes the theoretical and 

methodological approaches to adaptation of 

children with hearing impairment in the world of 

hearing peers and presented the general 

characteristics disclosed specifics of cochlear 

implantation as a method of rehabilitation for 

children with severe hearing impairments, the 

state of psycho-pedagogical support of children 

with cochlear implants in Ukraine and defines 

organizational, didactic and methodical, 

correctional and rehabilitative features of such 

support. The author identified and written off 

provided that the full integration of the child with 

cochlear implants in the learning process 

described features training and support of the 

child servant for violations of the conditions of 

inclusive education. 

Keywords: child with hearing impairment, 

cochlear implants, and speech development 

sluhospryymannya, psychological and 

pedagogical support. 

 

За останні роки в Україні відбулися 
істотні зміни у питаннях демократизації і 

гуманізації освіти, яка дедалі більше 

орієнтується на створення необхідних 

умов, що забезпечують повноцінний 

розвиток особистості кожної дитини. На 

законодавчому рівні прийнято низку 

документів, які регламентують навчання 

дитини з особливими потребами спільно із 

однолітками без особливих потреб. Слід 

зазначити, що останнім часом можна 

спостерігати негативну тенденцію щодо 

погіршення не лише кількісних, а й 

якісних показників, зокрема загостренням 

проблем здоров'я, що спричиняє зростання 

чисельності дітей з особливими 

потребами. Лише за останні роки відчутно 

зросла захворюваність серед дітей, яка за 

різних обставин нерідко призводить до 

інвалідності. У структурі порушень 

розвитку дітей перші місця посідають 

хвороби нервової системи та органів чуття, 

психічні розлади, вроджені вади розвитку 

та мовлення. 

Основними причинами зростання 

кількості дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку є погіршення 

екологічної ситуації, несприятливі умови 

праці жінок, зростання травматизму, 

відсутність належних умов праці та 

культури здорового способу життя, 

високий рівень захворюваності серед 

батьків, особливо матерів, поширення 

наркоманії, алкоголізму серед молоді та ін. 

У структурі порушень розвитку все 

частіше зустрічаються діти зі складними та 

комбінованими порушеннями. Важливим у 

цьому контексті є ставлення держави до 

потреб таких дітей, посилення уваги 

громадськості до проблем дітей з 

особливими освітніми потребами і 

прагнення створити найсприятливіші 

умови їх інтеграції в систему сучасних 

суспільних відносин.  

Варто відмітити, що в Україні 

вживається всіх необхідних заходів по-

перше, для збереження набутого досвіду 

спеціальної освіти, по-друге, для 

збагачення сучасними технологіями 

корекційної роботи із дітьми з особливими 

потребами. Сучасна національна освітня 

парадигма вибудовується на засадах 

дитиноцентризму та гуманізації. 

Посилення уваги до індивідуального 

розвитку особистості, визнання 

гуманістичних засад освіти як найбільш 

відповідних принципам правової держави, 

є однією з передумов повноцінного 

залучення дітей з вадами психофізичного 

розвитку у систему суспільних відносин. 

Винятково важливого значення при цьому 

набуває навчання дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку в інтегрованому 

середовищі, зокрема і дітей з 

порушеннями слуху. 

Зважаючи на те, що за останні 

десять років в Україні зросла кількість 

дітей, що мали порушення слуху і яким 

було проведено операції з кохлеарної 

імплантації, виникає низка питань у 

спеціальній педагогіці, що потребують 

вирішення. Йдеться про особливості 

навчання такої дитини, її адаптації до 

навчального процесу, інтеграція у 
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колектив однолітків, психологічного 

супроводу, соціалізації у світ чучих та ін. 

Інтегроване навчання, яке нині широко 

впроваджується в Україні, має переважно 

стихійний характер і потребує розроблення 

науково-теоретичних засад його 

складових, зокрема психолого-

педагогічного супроводу, який є 

визначальною умовою успішності 

інтеграційних процесів дітей з 

порушеннями слуху. 

За результатами аналізу наукової 

літератури, визначено низку положень, що 

мають бути покладені в основу психолого-

педагогічного супроводу: 

– розвиток слухового сприймання як 

пріоритетний напрям корекційної роботи, 

особливо на початковому етапі; 

– використання слухового 

сприймання як опори для розвитку усного 

мовлення та мовної системи, зменшення 

використання зорових, тактильно-

вібраційних відчуттів [1, с. 106-107], [3, 

82-84]; 

– розвиток слухового сприймання та 

навчання мовлення переважно природним 

шляхом, у процесі спілкування з 

оточуючими дорослими, однолітками та на 

спеціальних заняттях; 

– диференційований підхід до 

індивідуальної програми психолого-

педагогічного супроводу та організації 

подальшої корекційної роботи, 

враховуючи вік втрати слуху та 

протезування системою кохлеарної 

імплантації [2, с. 71-73]. 

Кохлеарна імплантація є 

перспективним напрямом адаптації дітей з 

важкими порушеннями слуху до світу 

чуючих. Кохлеарний імплант за своєю 

функцією повністю замінює зруйновані 

або втрачені волоскові клітини і 

безпосередньо стимулює слуховий нерв, 

що значно розширює можливості нечуючої 

дитини, допомагає краще використовувати 

свій слуховий потенціал для вербального 

спілкування в світі чуючих однолітків, 

створює умови для навчання у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Зазначимо, що розвиток слухового 

сприйняття у імплантованої дитини 

відбувається на принципово іншій основі, 

від так всім категоріям дітей (з вродженою 

чи набутою глухотою) потрібен тривалий 

період адаптації до нового «звукового 

життя», що зумовлює необхідність 

розроблення спеціального психолого-

педагогічного супроводу таких дітей. 

Проаналізувавши інформацію про 

особливості розвитку дітей прооперованих 

у різному віці, вчені одностайно 

наголошують, що основними критеріями 

ефективного психолого-педагогічного 

супроводу дітей з кохлеарними 

імплантами є: вік на момент імплантації; 

наявність та тривалість слухового досвіду 

(в тому числі – набутого за допомогою 

слухових апаратів); рівень мовленнєвого 

розвитку на момент операції; рівень 

розвитку пам’яті, уваги, емоційно-волевої 

сфери до імплантації; наявність супутніх 

психофізичних порушень розвитку чи 

психофізичного стану дитини; організація 

та планування процесу реабілітації; 

ставлення батьків до процесу реабілітації 

[5], [6]. 

Головною особливістю кохлеарної 

імплантації є відновлення сприйняття 

мовлення як засобу спілкування глухої 

дитини. Саме тому означити провідні 

організаційно-методичні умови, які 

необхідні для досягнення мети кохлеарної 

імплантації:  

якісна система кохлеарної 

імплантації, організація її технічного 

обслуговування, що забезпечує 

функціонування упродовж життя людини; 

належний супровід фахівців 

(хірурга, сурдолога, аудіолога, 

сурдопедагога, психолога), їх взаємодія на 

різних етапах кохлеарної імплантації 

(відбір, хірургічна операція, адаптація); 

організація системного 

довготривалого слухомовленнєвого 

супроводу дитини з кохлеарними 

імплантами відповідними сучасними 

методами, забезпечення перебування 

дитини у мовленнєвому середовищі; 
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активна участь в адаптації членів 

сімї дитини, надання їм професійної 

підтримки; 

психологічна та соціальна 

підтримка дитини, що забезпечить 

успішну соціалізацію прооперованої 

дитини. 

У такому контексті слід 

підкреслити суттєві можливості для 

розвитку і реабілітації та адаптації дітей з 

кохлеарними імплантами у світ чуючих, 

що надає інклюзивна освіта. Організація 

інклюзивного навчання для дітей з 

порушеннями слуху, зокрема, дітей з 

кохлеарними імплантами, є досить 

перспективним напрямом, адже спільне 

навчання стимулює до мовленнєвої 

активності, сприяє розширенню їх 

кругозору, поглибленню чуттєвої сфери, а 

отже забезпечує повноцінний розвиток 

особистості дитини, підготовку її до 

самостійного життя. На сучасному етапі 

розвитку освіти в Україні, різні аспекти 

реалізації інклюзивної форми навчання 

представлено у наукових працях 

В. Засенка, А. Колупаєвої, Е. Леонгард, 

М. Малофеєва та ін [4, с. 27], [1], [2], [3]. 

Інклюзивне навчання дітей з кохлеарними 

імплантами створює важливе для розвитку 

мовлення середовище, сприяє соціалізації 

дітей, і може розглядатися як умова 

успішної слухомовленнєвого відновлення. 

Водночас, реалізація інклюзивного 

навчання дітей з кохлеарними імплантами 

вимагає певних зміни штатного розпису 

освітніх установ, підготовки відповідних 

фахівців, реорганізації роботи персоналу і 

вихователів, навчання стилю відповідного 

мовленнєвого спілкування з дітьми тощо. 

Такі зміни орієнтовані на створення 

необхідних умов для спонтанного 

розвитку слуху і мовлення у дітей з 

кохлеарними імплантами, а саме: 

можливості слухати різні немовленнєві і 

мовленнєві звуки; розвивати мовленнєві 

комунікаційні навички у різних ситуаціях 

– дорослий з дитиною, дитина з дитиною, 

дорослий з групою дітей; збирати 

позитивний досвід щодо розвитку навичок 

слухання, говоріння і спілкування; 

залучати до процесу реабілітації всіх 

людей, які піклуються про дитину [1, с. 

211]. 

Практичний досвід свідчить, що 

важливою умовою ефективності 

психолого-педагогічного супроводу є 

злагоджена командна робота психологів, 

педагогічних, медичних працівників та 

батьків. Системний та комплексний підхід, 

консультації різногалузевих спеціалістів 

необхідно для розкриття особистісних рис 

дитини та її потенційних навчальних 

можливостей [2, с. 134-137]. 

На початковому етапі інклюзивного 

(дошкільного та шкільного) навчання 

необхідно створити умови для формування 

у дитини таких навичок: сприймати звуки 

в різних акустичних умовах, розуміти 

звернене мовлення і точно оцінювати дії 

співрозмовника, вміти встановлювати 

дружні стосунки з однолітками, набувати 

власного досвіду спілкування і активно 

застосовувати його у процесі навчання.  

На сучасному етапі також 

актуалізується питання навчально-

консультативної допомоги батьків дітей з 

особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчального закладу. Як 

свідчить аналіз педагогічної теорії та 

практики, залучення дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку до масових 

навчальних закладів передбачає 

позитивний вплив на батьків, інших членів 

родини. Входження дитини в коло своїх 

однолітків сприяє поступовій зміні 

психічного стану батьків – послаблюється 

напруженість, покращується емоційний 

стан, підвищується ефективність 

навчально-виховної, корекційної роботи в 

умовах сімї. Активна, вмотивована, 

ціннісно зорієнтована і педагогічно 

керована участь батьків у навчально-

виховному процесі сприяє зменшенню їх 

тривожності, мотивує та мобілізує сили на 

щоденну розвиткову роботу з дитиною [6]. 

Таким чином можна зробити 

висновок, що для дітей з порушеннями 

слуху, зокрема з кохлеарними імплантами 

спеціально організоване навчання має 

велике значення. Компенсація порушення 
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слухового сприймання у процесі 

спеціального навчання і виховання 

дозволяє досягти високого загального 

рівня розвитку дитини, сформувати її 

мовлення, забезпечити набуття дитиною 

соціального досвіду та сформувати 

розвиток психологічно зрілої особистості.  
Рецензент 

д. психол. н., професор Ю.О.Бистрова 

 

Список використаних джерел 

1. Данілавічютє Е., Литовченко С. 
Стратегії викладання в інклюзивному навчальному 

закладі: навчально-методичний посібник / [за гол. 

ред. А. Колупаєвої]. – К . : Видавнича група 

«А.С.К.», 2012. – 360 с. 2. Колупаєва А. 

Професійне співробітництво в інклюзивному 

навчальному закладі: навчально-методичний 

посібник / А. Колупаєва, Е. Данілавічютє 

С. Литовченко. – К. : Видавнича група «А.С.К.», 

2012. – 235 с. 2. 3. Лорман Т., Деплер Дж., Харві 

Д. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: 

практ. посіб. / [пер. з англ. О. Мухіна]. – К. : СПД – 

ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с. 4. Мороз Б. Сучасні 

технології реабілітації і навчання дітей з вадами слуху 

та мовлення: наук.-мет. збірник / Б. Мороз, К. Луцько. – 

К. : Вид.”А&Р”, 2003 – 130 с. 5. Королева И. 

Реабилитация детей с кохлеарными имплантами / 

И. Королева. – СПБ. : Речь, 2004 – 144 с. 6. Wilson B., 

Finley C., Lawson D. et all. Better speech recognition 

with cochlear implants // Nature. – 2000. – N 352. – p. 

 

References 

1. Danilavichyutye E., Lytovchenko S. 
Stratehiyi vykladannya v inklyuzyvnomu navchalnomu 

zakladi: navchalno-metodychnyj posibnyk / [za hol. 

red. A. Kolupayevoyi]. – K . : Vydavnycha grupa 

«A.S.K.», 2012. – 360 s. 2. Kolupayeva A. Profesiyne 

spivrobitnytstvo v inklyuzyvnomu navchalnomu 

zakladi: navchalno-metodychnyy posibnyk / 

A. Kolupayeva, E. Danilavichyutye S. Lytovchenko. – 

K. : Vydavnycha grupa «A.S.K.», 2012. – 235 s. 3. 

Lorman T., Depler Dzh., Kharvi D. Inklyuzyvna 

osvita. Pidtrymka rozmayittya u klasi: prakt. posib. / 

[per. z angl. O. Mukhina]. – K. : SPD – FO Parashyn 

I.S., 2010. – 296 s. 4. Moroz B. Suchasni tekhnolohiyi 

reabilitatsiyi i navchannya ditey z vadamy slukhu ta 

movlennya: nauk.-met. zbirnyk / B. Moroz, K. Lutsko. 

– K. : Vyd.”A&R”, 2003 – 130 s. 5. Koroleva I. 

Reabilitatsiya detej s kokhlearnymi implantami / 

I. Koroleva. – SPB. : Rech, 2004 – 144 s. 6. Wilson B., 

Finley C., Lawson D. et all. Better speech recognition 

with cochlear implants // Nature. – 2000. – N 352. – p. 

 

 

 

к.п.н., доцент Ляшенко О.М. 

+ 7978 733 94 17 

another_13@mail.ru 

к.п.н., доцент Ляшенко О.О. 

+ 7978 733 94 16 

another_13@mail.ru 

 

FEATURES HELTH OLIGOPHRENICS 

CHILDREN IN TASKS AS A FACTOR IN 

IMPROVING ITS PRODUKTIVITY 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

ДІТЕЙ-ОЛІГОФРЕНІВ ПРИ 

ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

 

Ляшенко О.Н., Ляшенко О.О. Особливості 

працездатності дітей-олігофренів при 

виконанні завдань як фактор підвищення її 

продуктивності 

Статтю присвячено питанню працездатності 

розумово відсталих школярів на протязі всієї 

самопідготовки та визначенню раціональної 

структури таких занять. 

Ключові слова: розумово відсталі школярі, 

самопідготовка, працездатність. 

 

Ляшенко А.Н., Ляшенко А.А. Особености 

работоспособности детей-олигофренов при 

выполнении заданий как фактор 

повышения ее продуктивности 

Статья посвящена вопросу 

работоспособности умственно отсталых 

учащихся на протяжении всей 

самоподготовки и определению 

рациональной структуры таких занятий. 

Ключевые слова: умственно отсталые 

школьники, самоподготовка, 

работоспособность. 

 

Lyashenko A.N., Lyashenko A.A. Features 

helth oligophrenics children in tasks as a factor 

in improving its produktivity 

The article focuses on performance of mentally 

retarded pupils throughout and self-

determination of the rational structure of such 

employment. The article set themselves the task 

of studying some aspects of capacity 

characteristics of mentally retarded children in 

the preparation of homework. In particular, we 

are interested in the efficiency of schoolchildren 

throughout the self. This method allows you to 

identify productivity based on consideration of 

qualitative and quantitative indicators of 
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efficiency, dosage over time to determine the 

nature of the changes and efficiency of each 

student in the self. 

Keywords: mentally retarded students, self-

study, operability. 

 

Ефективність процесу навчання 

учнів допоміжної школи в значній мірі 

обумовлена раціональною організацією 

розумової діяльності на основі урахування 

динаміки їх працездатності. 

Особливу значущість набуває 

урахування динаміки працездатності при 

організації навчальної діяльності дітей з 

ослабленою нервовою системою, зокрема, 

розумово відсталих учнів, характерною 

особливістю вищої нервової діяльності 

яких є слабкість замикаючої функції кори 

головного мозку, недостатня 

диференційованість умовнорефлекторних 

зв’язків, послаблення процесів збудження 

та гальмування, та порушення рівноваги 

між ними (І.Г. Еременко, В.І. Лубовський, 

М.С. Певзнер, В.М. Синьов та ін.). 

Експериментальні дослідження та 

спостереження за діяльністю школярів 

показали, що тривала участь розумово 

відсталих дітей у навчальній роботі веде 

до зниження їх функціональних 

можливостей, що однією з характерних 

рис учнів допоміжної школи є швидка 

втомлюваність, уповільнене входження в 

роботу, низький рівень працездатності (І.Г. 

Еременко, В.О. Липа, М.С. Певзнер, Б.І. 

Пінський, В.М. Синьов та ін.). 

І.Г. Еременко вказував, що постійна 

перевтома розумово відсталого учня 

призводить до двох крайностей: гіпо- або 

гіперстенічного стану. І в першому і в 

другом випадку це призводить до втрати 

інтересу до праці, невпевненості в своїх 

діях, виникає бажання покинути роботу. 

Урахування особливостей 

працездатності дітей-олігофренів є 

важливою умовою підвищення її 

продуктивності. Дослідники прийшли до 

висновку, що на основі урахування 

динаміки працездатності учнів можлива 

більш раціональна побудова структури 

навчальної діяльності, що сприяє 

підвищенню якості засвоєння ними 

навчального матеріалу (Г.І. 

Плешканівська, І.Г. Еременко та ін.). 

Ми поставили перед собою 

завдання вивчення деяких аспектів 

особливостей працездатності розумово 

відсталих дітей в процесі підготовки 

домашніх завдань. Зокрема, нас цікавило 

питання працездатності школярів на 

протязі всієї самопідготовки. В 

експерименті прийняло участь понад 400 

учнів 2-9 класів допоміжної школи. Для 

цього був застосований метод корекційної 

проби за таблицями В.Я. Анфімова. Вибір 

цього методу дозволяє одночасно охопити 

учнів усього класу і проводити в умовах 

природного експерименту. Зрізи 

проводилися на початку заняття, а потім 

через кожні 30 хвилин протягом всієї 

самопідготовки. 

Цей метод дозволив виявити 

продуктивність праці на основі урахування 

якісних і кількісних показників 

працездатності, дозованих у часі і 

визначити характер змін працездатності 

кожного учня в процесі самопідготовки. 

Коефіцієнт продуктивності праці розумово 

відсталих учнів у процесі занять з 

підготовки домашніх завдань 

обчислювався за формулою: 

Q = 
     

 
      

 Де:  Q – коефіцієнт 

продуктивності, 

Мф – середня кількість 

переглянутих знаків, 

Іф – середня кількість помило, 

N – кількість запропонованих 

знаків. 

Аналіз отриманих результатів з 

визначаємого питання показав, що між 

учнями різних років навчання існує значна 

різниця у збереженні оптимального рівня 

працездатності протягом занять з 

підготовки домашніх занять. 

Для отримання ідентичних даних 

тривалість кожної проби дорівнювала 3 

хвилинам. Учням було запропоновано 

протягом цього часу закреслити окрему 

букву, потім визначалась загальна 

кількість знаків, які пропонувались учням і 
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кількість помилок, що характеризує  

кількісні показники робіт. 

Розумово відсталі учні перед 

проведенням експерименту були 

ознайомлені з таблицями, розглянули 

рядки букв, прочитали їх, проінформовані 

про роботу, яку їм потрібно виконати. За 

командою «приступити до завдання» 

включався секундомір. По закінченні 

контрольного часу учні ставили крапку на 

місці закінчення роботи. 

При індивідуальній обробці 

коректурних таблиць підрахувалась 

кількість букв, яку переглянула дитина і 

кількість допущенних помилок. 

Аналіз результатів вивчення 

динаміки працездатності учнів у процесі 

підготовки домашніх завдань дозволила 

виявити деякі її особливості. Так, зокрема, 

у другокласників продуктивність праці 

порівняно з серединою занять її (31-33хв.) 

значно знизилась. Якщо середня величина 

коефіцієнта продуктивності у другому 

класі на 1-3хвилинах занять з 

самопідготовки складала 14,6%, на 31-33 

хвилинах зросла до 28,3%, то на 61-63 

хвилинах вона знизилась аж до 17,5%, а у 

третьому класі відповідно: 22,9%, 32,0%, 

та 29,9%. 

Це говорить про те, що 

максимальна довготривалість занять з 

підготовки домашніх завдань у другому і 

третьому класах повинна знаходитись у 

межах однієї години. 

У учнів четвертих, п’ятих, шостих 

класів відповідні показники коефіцієнта 

продуктивності виражаються в наступних 

цифрах: на 1-3 хвилинах – 26,9%, на 31-33 

хвилинах – 33,7%, на 60-63 хвилинах – 

37,9%, на 91-93 хвилині – 31,4%; у п’ятому 

класі відповідно: 29,1%, 34,6%, 44,6%, 

42,7%. У шостому класі на 1-3 хвилині – 

38,0%, на 31-33 хвилині – 41,6%, на 60-61 

хвилині – 52,6%, на 91-93 хвилині – 51,9%. 

Аналіз даних дозволяє 

стверджувати, що для учнів четвертих – 

шостих класів максимальна 

довготривалість занять з самопідготовки 

складає 1,5 години. 

У старших класах середній 

коефіцієнт продуктивності праці учнів 

складав: у сьомому класі на 1-3 хвилинах – 

41,7%, на 31-33 хвилинах – 48,7%, на 61-63 

хвилинах – 55,6%, на 91-93 хвилинах – 

66,8%, а на 121-123 хвилинах знизилась до 

61,3%. 

У восьмому класі ці показники 

склали відповідно: 57,7%, 65,1%, 80,0%, 

88,2% , 80,0%; у дев’ятому: 60,0%, 70,7%, 

90,0%, 96,3%, 92,7%. 

Як бачимо, у учнів старших класів 

не відмічається вираженої тенденції до 

зниження продуктивності розумової праці 

і навіть після півторагодинної роботи, що 

дозволяє збільшити час занять з 

підготовки домашніх завдань до 2 годин. 

Урахування динаміки 

працездатності учнів допоміжної школи в 

процесі занять з самопідготовки дозволили 

визначити раціональну структуру таких 

занять. Так, у зв’язку з тим, що на початку 

занять працездатність учнів не досягає 

свого оптимального рівня, оскільки у них 

достатньо довготривалою за часом є фаза 

входження у роботу, в структуру занять з 

самопідготовки треба включати підготовчу 

частину, до складу якої входять: 

організаційна підготовка учнів до роботи 

та спеціальна психологічна підготовка їх 

до виконання домашніх завдань і виділяти 

для цього  5-6 хвилин в молодших та 3-4 

хвилини в середніх та старших класах. 

В основній частині занять, 

враховуючи, що час входження в роботу у 

учнів ще продовжується, вихователі 

повинні  організувати роботу дітей так, 

щоб вони починали самопідготовку не з 

самих складних і тяжких, а з більш легких 

для себе завдань, що дасть можливість 

поступово підвести учнів до 

функціонування їх пізнавальної діяльності 

на достатньо високому рівні. 

В основній частині занять з 

підготовки домашніх завдань з двох 

предметів (приміром за півгодини до 

закінчення занять) коли працездатність 

виявляє тенденцію до зниження, треба 

проводити з учнями фізкультхвилинку.  
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У заключній частині занять 

здійснюється підведення підсумків роботи, 

приведення в порядок робочі місця. 
Рецензент 

д. психол. н., професор Ю.О.Бистрова 
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ОСОБЕННОСТИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

PECULIARITIES OF FORMATION OF 

UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS AT 

PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE 

SPEECH DISORDERS 

 

Овчинникова Т. С. Особенности 

сформированности универсальных учебных 

действий у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

Статья посвящена проблеме подготовке 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

к обучению в школе.  Структура 

универсальных учебных действий (УУД) 

включает регулятивные, коммуникативные, 

интеллектуальные и личностные  компоненты, 

сформированность которых  определяет 

умение учиться. У детей с тяжелыми 

нарушениями речи УУД к началу обучения в 

школе развиты не достаточно, поэтому одной 

из существенных проблем дошкольного 

образования является их формирование. 

Ключевые слова: универсальные учебные 

действия, дети с тяжелыми нарушениями речи, 

дошкольная образовательная организация, 

готовность к обучению. 

 

Ovchinnikova T. S. Peculiarities of formation 

of universal educational actions at preschool 

children with severe speech disorders 

The article is sanctified to the problem to 

preparation of preschool children with heavy 

allolalias to educating at school.  The structure of 

universal educational actions includes 

регулятивные, communicative, intellectual and 

personality  components the formed of that  

determines ability to study. For children with the 

heavy allolalias of universal educational actions to 

beginning of educating at school developed not 

sufficiently, therefore one of substantial problems 

of preschool education is their forming. 

Keywords: universal educational actions, children 

with heavy allolalias, preschool educational 

organization, readiness to educating. 
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Постановка проблемы. Подготовка 

дошкольников к школьному обучению — 

одна из важнейших проблем дошкольного 

образования в свете новых тенденций 

непрерывного образования. В широком 

значении термин «универсальные учебные 

действия» (УУД) означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Ориентация на 

ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — 

формирование умения учиться становится 

основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы . УУД 

учащихся начальных классов 

закладываются еще в дошкольном 

возрасте. Все это предъявляет 

повышенные требования к предшкольной 

подготовке первоклассника, актуализирует 

проблемы школьной зрелости, подготовки 

детей к переходу в школу, их готовности к 

систематическому обучению. 

В более узком значении этот термин 

можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

представляют собой целостную систему 

навыков, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития [2] 

Под готовностью к школьному 

обучению в самом общем смысле 

большинство авторов  понимают 

достижение  ребенком такого уровня 

развития, при котором он становится 

способным участвовать в систематическом 

школьном обучении. Традиционно 

готовность дошкольников к обучению 

оценивали по степени знаний, умений и 

навыков, полученных в дошкольной 

образовательной организации (ДОО). 

Согласно требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации (ФГОС ДО РФ) 

школьная готовность воспитанников 

оценивается по степени сформированности 

основных компонентов универсальных 

учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных. В первом классе при 

выполнении учебных заданий ребенок 

сталкивается с необходимостью работать 

по правилам, выполнять предложенные 

учителем требования и условия, 

ориентироваться на предложенный 

образец действий. Именно эти умения 

относятся к так называемым регулятивным 

УУД, которые еще не являются в полной 

мере учебными действиями, но 

необходимы для начала ее усвоения. К 

познавательным учебным действиям 

относятся компетенции, сформирванность 

которых является базовыми для обучения 

в школе: математические, лингвистические 

и представления об окружающем. 

К детям с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с алалией, дизартрией, 

ринолалией, которые испытывают 

трудности в обучении и не могут 

своевременно освоить образовательную 

программу дошкольного образования, 

согласно требованиям ФГОС ДО РФ. Для 

успешной подготовки старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи к школе, необходима организованная, 

планомерная работа по формированию 

регулятивных и познавательных УУД.[3]  

Недостаточность изученности УУД у 

дошкольников с ТНР и определила цель 

исследования, которое осуществлялось на 

базе дошкольных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга.  

Гипотеза исследования заключалась 

в предположении о том, что у  детей с 

речевыми расстройствами регулятивные 

УУД не сформированы и значительно 

отличаются качественно и количественно 

от УУД нормально развивающихся 

воспитанников. 
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В эксперименте принимали участие 

120 детей подготовительных групп из них: 

60 детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) и 60 детей с нормальным речевым 

развитием.  

Исследование регулятивных УУД 

дошкольников оценивалось с помощью 

скрининг-диагностики «Методика оценки 

школьных навыков и учебных действий» 

(ШНУД) последующим параметрам[1]: 

1.Школьные навыки:  

а) выполнение задания по образцу, 

б) выполнение задания по простой 

одноступенчатой инструкции; 

 в) выполнение задания по сложной 

многоступенчатой инструкции); 

Школьные компетенции, соответствующие 

Программе ДОО: 

А) элементарные математические 

представления (размер, форма, цвет, 

время); 

Б) арифметические представления (о 

цифре, числе, количестве, арифметических 

действиях); 

В) Фонетико-фонематические 

представления (о звуке, букве, слоге, 

слове); 

Г) лексико-грамматические (обобщения, 

классификация) 

Обследование детей проводилось в 

групповой форме. Выполнение заданий 

оценивается по единой 100 бальной шкале, 

что сделало возможным сопоставление 

результатов детей с ТНР и нормальным 

развитием. 

Результаты оценки УУД 

дошкольников  с ТНР представлены в 

рис.1. Для детей с ТНР общее ее 

недоразвитие первично и вторично 

недостаточность  произвольного 

внимания, памяти, восприятия, словесно-

логического мышления, неустойчивость 

эмоционально-волевой сферы, неумение 

подчинять свои действия правилу 

(Н.В.Новоторцева, Л.И.Переслени, 

Л.А.Рожкова, И.В.Прищепова, 

Т.А.Фотекова, О.Н.Усанова). Все это 

затрудняет усвоение основ наук, несмотря 

на первичную сохранность умственного 

развития.  

 

 
Рис. 1 Результаты оценки УУД дошкольников  с ТНР 

 

Оценка волевых процессов 

показала, что по среднему показателю 

УУД у детей с ТНРР в 1,3 раза ниже, чем у 

нормально развивающихся детей. Средний 

показатель у детей с ТНР -58,2 балла, 

тогда как у здоровых детей 75,4. 

Это можно объяснить тем, что 

детям с ТНР свойственна общая 

пассивность восприятия, что проявляется в 

попытках подменить сложную задачу 

более легкой, в желании побыстрее 

«отделаться» от педагога. При 

срисовывании отмечаются выраженные 

пространственные нарушения в 

расположении объектов на листе бумаги, 

диспропорциональность отдельных 

составных частей, неправильное 

соединение отдельных частей объекта 

между собой. 

Необходимо отметить, что иерархия 

регулятивных УУД по степени 

сформированности выполнения 

инструкций различна. Если у здоровых 

детей, согласно возрастным нормам на 

первом месте - срисовывание (94,4 балла), 

на втором - выполнение простой 

инструкции (74,4 балла) и на третьем-  

сложной (57,3 балла), то у детей с ТНР 

иерархия иная. На первом месте 

срисовывание (89,9) , на втором 

выполнение сложной инструкции (47,4), на 

третьем  -простой (37,4). Это может быть 

связано с тем, что чем сложнее задание, 

тем у ребенка с ТНР мобилизуются 

процессы регуляции и концентрируется 

внимание. 
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Необходимо отметить, что у детей с 

ТНР страдает понимание, как простой 

инструкции, так и сложной. Это связано с 

тем, что у детей с ТНР понимание 

нарушено, что обусловлено грубым 

нарушении фонетической стороны речи и 

в недостаточном понимании обращенной 

речи, сниженном слуховом внимании. У 

детей затруднено и задержано в развитии 

соотнесение между предметом и словом: 

они не понимают речь окружающих, в 

силу чего и экспрессивная речь крайне 

ограничена. 

В рисунке 2 представлены 

результаты  оценки уровня 

сформированности познавательных 

компетенций:  

А)математических представлений о 

размере, форме, цвете, времени; 

Б) арифметические представления о 

числе, цифре, арифметических действиях; 

в)лингвистических представлений о 

звуке, букве и слове; 

г)металингвистических -

представлений об окружающем мире.  

Оценка познавательных 

компетенций показала, что по среднему 

показателю УУД у детей с ТНР в 1,03 раза 

ниже, чем у нормально развивающихся 

детей. Средний показатель у детей с ТНР -

40,6 балла, тогда как у здоровых детей 42,2 

балла. (рис.2) 

 
Рис.2 Уровень сформированности школьных 

компетенций 

 

У детей с нормальным  развитием 

математические представления 

(45,8баллов), арифметические -(6,6 

баллов), лингвистические (70 баллов), 

металингвистические (46,7 баллов). У 

детей с ТНР математические -(40 баллов), 

арифметические представление - (20,9 

баллов), лингвистические-(83,3 баллов), 

металингвистические (18,3 баллов). 

Полученные данные показывают, 

что у детей с ТНР  представления а) и б) 

сформированы  лучше, чем у детей с 

нормальным развитием на 13,8 баллов. 

Полученные данные показывают, 

что у детей с нормальным развитием 

математические представления размер, 

форма, цвет, время; мыслительные 

операции (обобщения, классификация) 

выше, чем у детей задержкой 

психического развития на 17,1 баллов. 

Это можно объяснить, что в 

группах для детей с ТНР  занимаются 

дефектологи, логопеды и воспитатели 

более активно и системно, в отличие от 

образования в дошкольных учреждениях 

для здоровых детей.  

Анализ сформированности 

познавательных УУД у детей с ТНР 

показал, что у дошкольников не развиты 

представления (математические и 

металингвистические), что обусловлено 

низким уровнем развития словесно-

логического мышления, тогда как 

отмечаются значительно более высокие 

показатели по арифметическим и 

фонетико-фонематическим компетенциям. 

Вывод. По средним величинам 

уровня сформированноси познавательных 

УУД в обеих группах достоверные 

различия не получены. Для осуществления 

дифференцированного обучения 

необходимо детей с ТНР распределить по 

трем подгруппам для обучения. С 

помощью дисперсионного анализа были 

получены  средние показатели  

выполнения всех заданий детьми и 

определены группы детей в соответствии с 

уровнями выполнения заданий. 
Рецензент 

д. п. н., професор Ю.О.Бистрова 
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CORRECTION OF THE SPATIAL 

PERCEPTION OF PRESCHOOLCHILDREN 

WITH INTELLECTUAL DISABILITIES BY 

MEANS OF GRAPHIC ACTIVITY 

 

КОРЕКЦІЯ ПРОСТОРОВОГО 

СПРИЙНЯТТЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З 

ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ 

ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Омельченко М.С. Корекція просторового 

сприйняття дошкільників з порушеннями 

інтелекту засобами образотворчої 

діяльності. 

Образотворча діяльність – процес, що тісно 

пов'язаний з просторовим сприйняттям 

дитини. У статті здійснено теоретичний аналіз 

проблеми формування просторових уявлень 

дошкільників з порушеннями інтелекту на 

заняттях з образотворчої діяльності, а також 

представлено розроблені методичні 

рекомендації за даним напрямком корекційно-

розвивальної роботи. 

Ключові слова: дошкільники з порушеннями 

інтелекту; образотворча діяльність; просторове 

сприйняття. 

 

Омельченко М.С. Коррекция 

пространственного восприятия 

дошкольников с нарушениями интеллекта 

средствами изобразительной деятельности. 

Изобразительная деятельность – 

процесс, который тесно связан с 

пространственным восприятием ребёнка. В 

статье осуществлён теоретический анализ 

проблемы формирования пространственных 

представлений дошкольников с нарушениями 

интеллекта на занятиях изобразительной 

деятельностью, а также представлены 

методические рекомендации по данному 

направлению коррекционно-развивающей 

работы. 

Ключевые слова: дошкольники с нарушениями 

интеллекта, изобразительная деятельность, 

пространственное восприятие. 

 

Omelchenko M.S. Correction of spatial 

perception of preschool children with 

intellectual disabilities by means of graphic 

activity. 

Formation of spatial perception - one of the main 

directions of work with preschool children with 

intellectual disabilities. This process is associated 

with the ability to perceive the shape, size, color, 

position in space, and other special items, and 

represents an important prerequisite for mastering 

the educational activities of children. Graphic 

work - a process closely related to the spatial 

perception of the child. The article is a theoretical 

analysis of the problem of formation of spatial 

representations of preschool children with 

intellectual disabilities in the classroom for 

graphic activity, as well as provides guidelines 

developed in this area of correctional-developing 

work. The author suggested the implementation of 

the correction of the spatial perception of 

preschool children by means of graphic activity in 

two blocks: the correction of ideas about the shape 

and size of objects and correction ideas about the 

location of objects in space. 

Keywords: preschool children with intellectual 

disabilities, representational activities, spatial 

perception. 
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Формування просторового 

сприйняття – один з головних напрямків 

роботи з дошкільниками з порушеннями 

інтелекту. Цей процес пов'язаний з 

можливістю сприймати форми, розміри, 

кольори, розташування у просторі та інші 

особливості предметів, і являє собою 

важливу передумову оволодіння 

навчальною діяльністю дітьми [4]. 

Проблему просторового сприйняття 

дітей з порушеннями інтелекту було 

висвітлено у працях вчених Л.В. Занкова, 

В.І. Лубовського, В.Г. Петрової, 

С.Я. Рубінштейн та ін. 

Сприйняття простору 

дошкільниками з порушеннями інтелекту 

має свої специфічні особливості. Діти не 

можуть відрізнити близькі за спектром 

кольори та кольорові відтінки, виділити 

частини, частки, пропорції та інші 

своєрідності будови певних об'єктів. Часто 

спостерігається явище ототожнення 

схожих предметів. Дошкільники з 

порушеннями інтелекту не вміють 

пристосовувати своє зорове сприйняття до 

умов, що змінюються, не впізнають 

перевернуті об'єкти, не виділяють їх 

суттєві деталі. Просторове сприйняття 

характеризується відставанням у термінах 

та темпах розвитку, неповноцінністю 

поєднання зі словом, що, в свою чергу, 

значно утруднює у таких дітей 

формування навчально-пізнавальної 

діяльності в цілому [1; 3, 53-54]. 

При вступі до школи діти 

виявляються не підготовленими до 

засвоєння розділів програми, що 

вимагають уміння орієнтуватися у 

просторі [2, 4]. 

Образотворча діяльність – процес, 

що тісно пов'язаний із просторовим 

сприйняттям дитини. Цей зв'язок є 

взаємообумовленим. З одного боку, 

створення малюнку, виробу або аплікації 

потребує певного рівня сформованості 

просторових уявлень дитини, з іншого, 

образотворча діяльність створює 

сприятливі умови  для розвитку 

просторового сприйняття, що є одним із 

провідних її завдань. 

Значний позитивний вплив занять з 

образотворчої діяльності на формування 

просторових уявлень дітей з порушеннями 

інтелекту зазначили Т.М. Головіна, 

І.О. Грошенков, О.П. Єкжанова, 

Н.П. Павлова та ін. Автори вказували, що 

саме на цих заняттях у дітей формуються  

уявлення про форму і розмір навколишніх 

предметів та взаємозв'язки між ними у 

просторі, а також закріплюються навички 

просторового орієнтування. 

Відповідно до класифікації 

просторового сприйняття на сприйняття 

віддалення, сприйняття відстані між 

об'єктами, сприйняття напрямку, 

сприйняття розміру об'єктів, сприйняття 

форми об'єктів [4, 44], було розроблено 

методичні рекомендації щодо корекції 

просторового сприйняття дошкільників з 

порушеннями інтелекту засобами 

образотворчої діяльності. 

Даний напрямок корекційної роботи 

має включати в себе два блоки:  

корекція уявлень про форму та 

розмір предметів; 

корекція уявлень про розташування 

об'єктів у просторі. 

До того як діти починають 

знайомитися з образотворчою діяльністю, 

у них необхідно сформувати перші 

просторові уявлення, що, зазвичай, 

пов’язані  з оволодінням предметно-

практичною діяльністю, розвитком зорово-

рухової координації, формуванням 

орієнтування у власному тілі та рухах. 

У цей період «дообразотворчої» 

діяльності необхідно проводити 

корекційну роботу з дитиною за 

наступними напрямками: 

розвиток м’язових відчуттів дитини 

(масаж, кінезіологічні, фізичні вправи); 

 розвиток відчуттів, пов’язаних із 

взаємодією тіла дитини з навколишнім 

оточенням (знайомство дитини з різними 

типами відчуттів організму – ситості, 

прохолоди, сирості, спраги та ін.); 

формування уявлень про 

місцезнаходження тіла відносно інших 

об'єктів у просторі (ознайомлення з 
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поняттями «зверху», «знизу», «збоку», 

«позаду» та ін.); 

формування уявлень про дальність 

знаходження об'єктів («далеко», 

«близько», «поруч» та ін.); 

формування уявлень про 

відношення між об'єктами у просторі 

(«поруч із», «збоку від» та ін.); 

збагачення словнику дитини 

прислівниками (верх, низ, близько, далеко 

та ін.), а потім прийменниками (в, над, під, 

поза, перед та ін.), що вказують на 

розташування об'єктів у просторі. 

Такі первинні просторові уявлення 

є необхідною базою для початку 

корекційної роботи з розвитку 

просторового орієнтування дітей з 

порушеннями інтелекту засобами 

образотворчої діяльності. 

І Блок. Корекція уявлень про форму 

та розмір предметів. 

Робота за цим блоком складається з 

двох етапів. 

Корекція уявлень про розмір; 

Корекція уявлень про форму. 

Робота з корекції уявлень про 

розмір має наступні напрямки: 

диференціація однорідних 

предметів за розміром; 

ознайомлення з поняттям про 

відносність розмірів предметів у просторі; 

ознайомлення з трьохмірними 

зображеннями; 

закріплення у словнику дитини 

понять про розмір «великий», «середній», 

«маленький», «більший», «менший» та ін. 

Робота з  корекції уявлень про 

форму полягає у наступному: 

виділення форми предметів у 

зображенні (будиночок квадратний, луна 

кругла, кузов прямокутний тощо); 

закріплення у словнику дитини 

позначень форми предметів; 

узагальнення та групування 

зображень предметів за формою; 

виготовлення узорів з геометричних 

фігур. 

Якщо на початку занять з 

образотворчої діяльності у дитини ще не 

склалися уявлення про форму предметів, 

то роботу слід починати з виконання 

нескладних завдань, наприклад, ліплення 

кульок, малювання кола та розрізнення 

їхніх розмірів (великий та маленький). Такі 

завдання мають пропонуватися дітям в 

ігровій формі: намалювати яблука для 

великого їжака і для маленького, зліпити 

м’ячики для великого ведмедя і 

маленького ведмедика тощо. Також на 

заняттях дитині можна пропонувати вже 

вирізані деталі аплікації або зображення, 

на яке слід приклеїти заготовки. Завдання 

також може бути наступним: 

дошкільникам показують дві зображені 

ниточки (коротку та довгу) і заготовки для 

аплікації у вигляді кульок (великих та 

маленьких); діти повинні визначити, яку 

кульку слід приклеїти до короткої 

ниточки, а яку до довгої тощо. 

Далі дітям пропонують інші форми 

– квадрат і коло, куб і куля. На заняттях з 

образотворчої діяльності можна проводити 

наступні види робіт: складання узорів з 

квадратиків та кружечків на заняттях з 

аплікації, розфарбовування квадратних та 

круглих килимків для ляльок та ін. Дітям 

слід пропонувати завдання, мета яких 

полягає в заповненні (фарбою, олівцями чи 

аплікацією) вже окресленої фігури на листі 

паперу. Такі види робіт сприяють 

формуванню у дошкільників з 

порушеннями інтелекту сенсорних 

еталонів, навичок диференціювання форм 

у просторі, а також вміння зображувати їх 

засобами образотворчої діяльності.  

Корекція понять «великий», 

«маленький», «середній» проводиться у 

різних ігрових завданнях з образотворчої 

діяльності: ліплення великого та 

маленького сніговиків, домальовування 

коліс до великої машини та іграшкової 

машинки, аплікація «Знайди грибочки для 

білки та білченя» та ін.  

За мірою засвоєння дітьми 

матеріалу, кількість форм збільшується 

(трикутник, овал, еліпс, призма та ін.). 

Дошкільники з порушеннями інтелекту 

навчаються розрізняти поняття, що 

відображають  висоту предметів (високий, 
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низький), довжину (довгий, короткий), 

об’ємність.  

На заняттях з образотворчої 

діяльності у дітей повинні формуватися 

конкретні уявлення про форму та розмір 

предметів, розширюватися можливості 

просторового сприйняття. Ці процеси 

відбуваються водночас з навчанням 

дошкільників цілеспрямовано діяти та 

наслідувати педагогу. 

Дорослому слід враховувати, що 

коли дитина не може впоратися з певним 

завданням, слід кілька разів повторити 

його. Необхідно поставити перед 

дошкільником цікаву ігрову задачу, 

впевнитися, що вона зрозуміла йому, 

пояснити хід її виконання. Педагог має 

організувати та спрямувати самостійну 

роботу дитини, однак при цьому 

контролювати і, у разі необхідності, 

корегувати її.  

Приклад  завдання з образотворчої 

діяльності, спрямованого на корекцію 

уявлень про форму та розмір. 

Заняття з аплікації «Обід для 

родини їжачків». 

Мета: закріпити уявлення про 

форму «круглий»; навчити групувати 

однорідні предмети за  розміром. 

Матеріал: два площинні зображення 

їжачків: маленького і великого; заготовки 

для аплікації: яблука великого та 

маленького розмірів. 

Хід роботи: 

На столі два їжачки: великий та 

маленький, і перемішані між собою великі 

та маленькі яблука. Перед дітьми 

ставиться ігрова задача: нагодувати 

їжачків яблукам. При цьому звертається, 

що один їжачок великий, а інший 

маленький, а також на те, що яблука є 

також великі та маленькі. Дітям 

пропонують по черзі вибирати яблука, 

називати, якої вони форми (круглі) розміру 

(великі та маленькі) і приклеювати їх до 

гілочок їжачків.  

ІІ Блок. Корекція уявлень про 

розташування об'єктів у просторі 

здійснюється за наступними напрямками: 

орієнтування у власному тілі; 

орієнтування у просторовому 

оточенні від інших об'єктів; 

орієнтування за основними 

напрямками (направо-наліво, догори-вниз, 

вперед-назад); 

орієнтування на листі паперу; 

наслідування діям педагога. 

Розглянемо кожен з напрямків 

докладніше. 

1) Орієнтування у власному тілі. 

Дошкільники з порушеннями 

інтелекту відчувають значні труднощі, 

пов’язані з орієнтування у власному тілі, 

зокрема, забувають назви частин тіла, 

постійно плутають де права рука, а де ліва, 

не можуть виконати інструкції типу 

«поверни праворуч», «підійми ліву руку», 

«відхили тулуб назад» та ін. 

Ці проблеми, пов’язані з 

недорозвиненістю інтелектуальної сфери 

даної категорії дітей, у свою чергу, значно 

утруднюють хід розумового розвитку. 

Здійснюючи корекцію орієнтування 

дитини у власному тілі на заняттях 

образотворчою діяльністю, педагог 

повинен постійно нагадувати, що пензлик 

(олівець, фломастер, ножиці) тримаємо у 

правій руці (у лівій для лівши), якщо хтось 

з дітей бажає щось запитати – має підняти 

праву руку, під час створення малюнку 

коментувати, наприклад, що будиночок 

намалюємо ліворуч, а кицю праворуч 

тощо. Також можна запропонувати дитині 

назвати руку та прикласти до обведеного 

контуру долоні. Під час роботи бажано 

використовувати веселі віршики або пісні, 

грати у пальчикові ігри. Наприклад: 
Я втомився малювати – буду ручки розминати. 

Праву ручку підійму – нею трішечки тряхну, 

Потім ліву догори – стану хлопати тоді! 

Стане весело у нас. Все, тепер робити час! 

У дошкільників з порушеннями 

інтелекту спостерігається конкретність 

мислення, тому навчаючи їх орієнтуватися 

у власному тілі, слід водночас формувати 

стійкі асоціації. Наприклад: «Ми завжди 

малюємо (намазуємо клей, вирізаємо) 

правою рукою (лівою для лівши)» та ін. 

2. Орієнтування у просторовому 

оточенні від інших об'єктів. 
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Дошкільник має вміти 

орієнтуватися у просторовому оточенні від 

іншої людини або об'єкту. З цією метою на 

заняттях з образотворчої діяльності 

доцільно навчати дітей визначати 

просторові відношення між 2-3 

предметами або зображеннями. 

Наприклад, під час ліплення педагог 

повинен звертати увагу дітей на 

просторові відношення виліплених об'єктів 

на дошці: «Деревце буде в центрі, ліворуч 

від нього – квіточка, позаду від деревця 

собачка сидить» тощо. 

Орієнтування з позиції іншої люди 

досить утруднене для дитини з 

порушеннями інтелекту. Робота за даним 

напрямком здійснюється виключно 

практичними методами. Формуванню 

вмінню орієнтуватися від інших об'єктів 

сприяють наступні завдання з 

образотворчої діяльності: дитина виліплює 

з пластиліну певну тварину (ведмедика, 

зайчика, кицю) і виконує з нею низку 

вправ: 

посадити тваринку спиною до 

дитини, визначити де у неї права лапка, 

позначити її червоним пластиліном (на 

праву руку дитини прив’язати червону 

стрічку); 

розвернути тварину обличчям до 

дитини, звернути увагу на те, що 

змінилося; 

розвернути тварину боком до 

дитини, знову простежити зміни. 

Важливо, щоб дитина змогла 

розібратися з тим, що відбувається, і 

зрозуміти, що не зважаючи на зміну 

положення тварини, права лапка 

залишається правою. Так і права рука 

дитини, не зважаючи на різні положення 

тіла у просторі, залишається правою, а ліва 

- лівою. 

3. Орієнтування за основними 

напрямками. 

На заняттях образотворчою 

діяльністю слід проводити систематичну 

роботу з формування орієнтування дитини 

за основними напрямками простору. 

Педагог весь час звертає увагу на 

напрямок рухів дитини: «Проведи лінію 

зліва-направо», «Ми намалюємо одну 

квіточку перед джерельцем, а іншу – поза 

ним. Як ви вважаєте, яка квіточка буде 

здаватися більшою: та що за джерельцем, 

або та що поза ним? Чому?» та ін. 

Засвоюючи напрямки у просторі, 

діти також навчаються визначати своє 

місцезнаходження відносно себе та інших 

об'єктів, використовувати прийменники, 

орієнтуватися у поняття «далеко-близько», 

«дальший-ближчий» та ін. 

4. Орієнтування на листі паперу.  

Під час образотворчої діяльності, 

важливо звертати увагу дитини на 

розташування об'єктів на листі паперу. 

Наприклад: «Дівчинку намалюємо 

посередині, а сонечко – у лівому 

верхньому куті», «Собачку наклеїмо 

ліворуч, а будку – праворуч» тощо. 

5. Наслідування діям педагога. 

Спостерігаючи за рухами педагога 

на заняттях образотворчою діяльністю, 

дошкільники з порушеннями інтелекту 

копіюють та проговорюють дії, поступово 

навчаючись виконувати їх за словесною 

інструкцією. 

Дітям можна запропонувати 

наступні завдання з орієнтування у 

просторі: педагог малює простим олівцем 

на великому листі паперу лінії, дитина 

слідом за ним наводить ці лінії яскравим 

олівцем або фарбою; дитина за 

наслідуванням виліплює з пластиліну або 

глини виріб. Пізніше, коли дитина 

оволодіває образотворчими діями за 

наслідуванням, вона переходить до 

виконання дії за зразком, і, нарешті, 

самостійно по пам'яті.  

Корекція просторового сприйняття 

дошкільників з порушеннями інтелекту – 

процес, що вимагає від педагогів та дітей 

систематичної і тривалої роботи. Заняття з 

образотворчої діяльності надають значні 

можливості для цього, однак їхня 

ефективність у процесі розвитку 

просторового орієнтування має 

забезпечуватися не лише використанням 

запропонованих методичних 

рекомендацій, але й високим професійним 

рівнем педагога, який би міг втілити їх у 
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практику спеціальних дошкільних 

закладів.  

Розроблені методичні рекомендації 

з корекції просторового сприйняття 

дошкільників з порушеннями інтелекту 

засобами образотворчої діяльності можуть 

бути застосовані у корекційно-

навчальному процесі спеціальних 

дошкільних закладів дефектологами, 

вихователями, а також батьками. 

Проблема корекції просторового 

сприйняття потребує подальшого 

розроблення, зокрема, на матеріалі занять з 

формування елементарних математичних 

уявлень, формування ігрової діяльності, 

розвитку мовлення та ін.  
Рецензент 

д. п. н., професор К.Баранович 
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COMPARATIVE AFNALYSIS OF THE 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION 

AND SPEAKING ACTIVITY IN 

ONTOGENESIS AND MENTAL 

DYSONTOGENESIS 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

РОЗВИТКУ КОММУНІКАТИВНО-

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ОНТОГЕНЕЗІ ТА ПРИ РОЗУМОВОМУ 

ДИЗОНТОГЕНЕЗІ 

 

Проскурняк О.І. Порівняльний аналіз 

розвитку комунікативно-мовленнєвої 

діяльності в онтогенезі та при розумовому 

дизонтогенезі. 

Розглянуто особливості розвитку 

комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей та 

підлітків, здійснено порівняльний аналіз 

динаміки комунікативно-мовленнєвої 

діяльності при онтогенезі та розумовому 

дизонтогенезі. Доведено, що у своєму 

розвиткові комунікативно-мовленнєва 

діяльність дітей з порушеннями інтелекту 

проходить також самі етапи, як і  дитина без 

порушень інтелекту, однак має певні 

особливості: повільний темп розвитку, 

граматичні неточності, огріхи, спотворене 

вимовляння окремих звуків, збіднений 

словниковий запас, не повне розуміння 

окремих слів. Визначено, що у підлітків з 

інтелектуальними порушеннями  означені 

особливості при корекційному впливі певною 

мірою нівелюються, мовленнєві кліше 

стимулюють розвиток комунікативної 

діяльності, розширюється коло спілкування. 

Перспективою подальшого дослідження 

окреслено створення концепції діагностики і 

корекції комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дітей та підлітків з розумовим 

дизонтогенезом.  

Ключові слова: розвиток, комунікативно-

мовленнєва діяльність, онтогенез, розумовий 

дизонтогенез, діти, підлітки. 

 

Проскурняк Е.И. Сравнительный анализ 

развития коммуникативно-речевой 

деятельности в онтогенезе и при 

умственном дизонтогенезе. 

В статье рассматриваются особенности 

развития коммуникативно-речевой 
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деятельности детей и подростков, осуществлен 

сравнительный анализ динамики 

коммуникативно-речевой деятельности при 

онтогенезе и умственном дизонтогенезе. 

Доказано, что в своем развитии 

коммуникативно-речевая деятельность детей с 

нарушениями интеллекта проходит те же 

этапы, что и ребенок без нарушений 

интеллекта, однако имеет определенные 

особенности: замедленный темп развития, 

грамматические неточности, ошибки, 

искаженное произношение отдельних звуков, 

бедный словарный запас, не полное понимание 

отдельных слов. Определено, что у подростков 

с интеллектуальными нарушениями эти 

особенности определенной степенью 

нивелируются, речевые клише стимулируют 

развитие коммуникативной деятельности, 

расширяется круг общения. Перспективой 

дальнейшего исследования определено 

создание концепции диагностики и коррекции 

коммуникативно-речевой деятельности детей 

и подростков с умственным дизонтогенезом.  

Ключевые слова: развитие, коммуникативно-

речевая деятельность, онтогенез, умственный 

дизонтогенез, дети, подростки.  

 

Proskurnyak O.I. Comparative Analysis of the 

Development of Communication and Speaking 

Activity in Ontogenesis and Mental 

Dysontogenesis. 

The peculiarities of the development of 

communication and speaking activity among 

children and teenagers are examined in the article. 

The comparative analysis of the dynamics of 

communication and speaking activity in 

ontogenesis and mental disontogenesis is made. 

Data on results of researches of scientists on 

influence personal features, a level of 

development of emotional, strong-willed 

processes on formation of communicative activity 

are analysed. It is proved that communicative 

activity results from interaction of children and 

adults. Communicative activity regulates behavior 

of children. Features of communicative activity of 

preschool children, younger school students and 

teenagers in dynamics are analyzed: a lexicon, a 

circle of contacts, priorities in communication. In 

article researches of scientists about 

communicative activity of children with the 

normal and broken intelligence are analyzed. It 

was proved that in the course of its development 

communication and speaking actualized by 

children with mental disorder goes through the 

same phases as those actualized by children 

without mental disorder, but they have their own 

peculiarities: slow development, grammatical 

inaccuracy, mistakes, blurred pronunciation of 

some sounds, poor vocabulary, partial 

comprehension of some words. It was defined that 

these peculiarities seen among teenagers with 

mental disorder are smoothed in some degree. 

Speech patterns stimulate the development of 

communication. The circle of contacts is getting 

broader. The creation of the concept aimed at 

diagnostics and correction of communication and 

speaking actualized by children and teenagers 

with mental disontogenesis is seen as a prospect 

for further research. 

Key words: development, communication and 

speaking activity, ontogenesis, mental 

disontogenesis, children, teenagers. 

 

У контексті глобалізації і 

інформатизації суспільства цікавими є 

психологічні характеристики вікових та 

індивідуальних досягнень дітей різних 

вікових груп в онтогенезі та при 

розумовому дизонтогенезі стосовно 

комунікативно-мовленнєвої діяльності, 

зокрема, відомості про результати 

вивчення дослідниками впливу 

особистісних особливостей, якостей, рівня 

розвитку емоційних, когнітивних, 

вольових процесів на формування 

комунікативної діяльності.  

Метою статті є поглибленнення 

вивчення комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дітей та підлітків в онтогенезі та 

при розумовому дизонтогенезі, 

узагальнення її основних характеристик. 

Вивчення комунікативної 

діяльності зосереджувалось, перш за все, 

на характеристиці вікових періодів. Так, 

вивченню комунікативно-мовленнєвої 

діяльності дошкільників присвячені 

дослідження О. Дмитрієвої [1], М. Лісіної 

[3], Т. Пироженко [6] та ін. В умовах 

норми інтелектуального розвитку, як 

зауважують Д. Ельконін, Т. Пироженко, у 

дітей старшого дошкільного віку розвиток 

комунікативно-мовленнєвої діяльності 

досягає достатнього рівня для 

забезпечення повноцінної комунікативної 

діяльності. Зафіксовано, що в процесі 

мовлення дитина починає вживати більшу 
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кількість складних речень, критичніше 

оцінювати та контролювати свої 

висловлювання, аналізує граматичні 

помилки. Діти дошкільного віку з 

розумовим дизонтогенезом мають, як 

відомо, збіднений словниковий запас, не 

завжди дають адекватні відповіді на 

запитання, при описанні обмежуються 

лише назвою предмета.  

Тобто, мовленнєвий розвиток 

здатен забезпечувати у дошкільному віці 

комунікативну діяльність, але мотиви, 

мета, повноцінна діяльність проходять 

стадію інтенсивного формування, як і 

взаємовідносини, чим, переважно, і 

пояснюються труднощі дитини даної 

вікової групи у комунікативній взаємодії 

дитини з оточуючими. 

У наступному віковому періоді – у 

молодшому шкільному віці потреба 

дитини у комунікативно-мовленнєвій 

діяльності зумовлюється відповідними 

мотивами і навчальними завданнями, 

орієнтованими на опанування школярами 

«комунікативною функцією мови». У 

школі, як у навчальному закладі, в 

соціальних ситуаціях, мовлення виступає 

провідним засобом передачі інформації у 

комунікативній діяльності. Так, у 

навчальній діяльності здійснюється 

зовнішньо організована вчителем 

комунікативна мовленнєва взаємодія між 

учнями та учителями, яка, з одного боку, 

виступає умовою засвоєння учнями 

навчального матеріалу, з іншого – сприяє 

набуттю ними комунікативних знань, 

умінь, навичок. Учні в таких випадках 

виступають суб’єктами навчально-

мовленнєвої комунікації, що активно 

впливає на набуття ними комунікативного 

досвіду. Завдяки зразкам використання 

мовлення в комунікації виникають уміння 

адекватно взаємодіяти з оточуючими, 

тобто, мовленнєві кліше стимулюють 

розвиток комунікативної діяльності. 

Окрім того, через навчально-

пізнавальну діяльність, яка домінує в 

даний віковий період, діти розширюють 

форми міжособистісного спілкування.  У 

молодшому шкільному віці учні 

опановують навички коректного ведення 

розмови, у них активно формується 

культура мовлення, а мовленнєва 

активність свідчить про засвоєння знань та 

вмінь. Учні засвоюють правила ведення 

розмови, постановки питань, що, в свою 

чергу, стимулює розвиток психологічного 

аспекту мовлення як засобу 

комунікативної діяльності. У процесі 

навчального спілкування в учнів 

молодших класів розвиваються також 

нахили до реалізації комунікативної 

діяльності. 

Отже, комунікативно-мовленнєва 

діяльність молодших школярів стає 

результативною за умови, коли учні 

опанували уміннями: формулювати думки 

через механізм мовленнєвого мислення; 

розуміти мовлення, спираючись на знання 

з вербальної та невербальної взаємодії; 

переносити засвоєні мовленнєві зразки на 

інші комунікативні ситуації; оформляти 

власні думки у правильні конкретні 

вербальні тексти; логічно і зв’язано 

висловлювати свої думки, мотивувати і 

зацікавлювати співрозмовника; активно 

слухати учасника комунікативної 

діяльності, аналізувати та узагальнювати 

інформацію, ставити запитання, робити 

висновки; варіювати мовленнєвими 

засобами відповідно індивідуальним 

особливостям інших учасників діалогу. 

Окрім того, молодші школярі вміють 

визначати та формулювати головну думку 

з того, що вони почули або висловили. 

У початковій школі діти 

удосконалюють уміння підтримувати 

розмову, набувають знань з 

комунікативної культури, правил діалогу, 

розширюють свій словниковий запас. 

Мовлення у молодших школярів виступає 

як основний засіб комунікативної 

діяльності. Важливим для молодших 

школярів є також опанування умінням 

слухати: не перериваючи співрозмовника, 

не відволікаючись, зосереджуючись на 

змісті діалогу. 

В свою чергу, через різні ситуації 

комунікативної взаємодії молодші школярі 

набувають комунікативної тактовності, яка 
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полягає у вмінні дотримуватися норм і 

правил, що існують в комунікативній 

діяльності. 

На період закінчення початкової 

школи у комунікативних взаєминах учнів 

починає переважати спілкування з 

однолітками. Комунікативні потреби 

розширюються, актуалізуються потреби в 

емоційному контакті та отриманні 

задоволення від комунікативної взаємодії. 

Отже, наприкінці навчання у початковій 

школі в учнів підвищується контактність, 

комунікабельність, розширюється коло 

міжособистісного спілкування, 

з’являються друзі поза межами школи.  

З кожним роком навчання в учнів 

вже у молодших школярів норми 

онтогенезу збільшується словниковий 

запас, вони вживають мовно-лексичні 

засоби, що були засвоєні у школі. При 

розумовому дизонтогенезі діти не завжди 

адекватно використовують певні слова, 

іноді не повністю розуміючи їх значення. 

Порівняно з дошкільним періодом, 

у молодших школярів норми розвитку 

самоконтроль розвивається, перш за все, у 

процесі комунікативної діяльності, тому 

висловлювання стають все більш 

виваженими та обміркованими. 

Мовленнєві засоби молодші школярі 

контролюють краще, намагаються 

контролювати емоції у висловлюваннях. 

Однак такі уміння не забезпечуються у 

розумово відсталих підлітків, тому що 

комунікативна поведінка залишається не 

зовсім врівноваженою.  

В нормі розвитку молодший 

шкільний вік є сенситивним періодом 

розвитку самосвідомості, формуються нові 

компоненти структури самосвідомості 

особистості, що пов’язано з розвитком 

здатності до спілкування, яке визначає 

взаємостосунки в дитячому колективі. 

Недостатній рівень розвитку вказаних 

характеристик у розумово відсталих дітей 

ставить завдання цілеспрямованого 

формування у них здібностей до 

спілкування, потребує забезпечення 

певних психологічних умов і вимагає 

спеціального керівництва процесом з боку 

дорослих (О. Інденбаум [2], В. Петрова [4], 

В. Печерський  [5]). 

Комунікативна діяльність пов’язана 

з емоційним станом суб’єкта. Для 

розумово відсталих дітей, як правило, 

прояви емпатії  майже не характерні, так 

як розрізнення емоційних станів вимагає 

високого рівня інтелектуального розвитку, 

що невластиве розумово відсталим 

підліткам. Емоційна відчуженість є 

наслідком емоційної ригідності розумово 

відсталих дітей та підлітків. Проте, 

емоційне диссоніювання є 

демонстративним виключенням 

особистості з емоційної складової 

комунікативної діяльності або виявлення 

емоцій, що є протилежними сенсу ситуації. 

Тому порівняння розвитку розумово 

відсталих підлітків та дітей норми 

онтогенезу свідчить про те, що у розумово 

відсталих підлітків порушено вказані 

складники. 

Формування і розвиток 

комунікативної діяльності розумово 

відсталих дітей може здійснюватися 

шляхом розвитку у них здатності до 

комунікації в процесі спеціально 

організованих занять, включаючи прийоми 

і методи активної психологічної дії. 

Закінчуючи початкову школу, учні 

вступають у нову фазу свого розвитку – 

підлітковий вік. Окрім того, що у них 

відбуваються зміни у психофізіологічному 

розвитку, здійснюється зміна пріоритетів: 

перше місце займають міжособистісні 

стосунки з однолітками, в яких 

реалізується комунікативна діяльність. 

Тобто, комунікативний розвиток 

характеризується набуттям дитиною 

нового змісту.  

В нормі онтогенезу діти 

підліткового періоду характеризуються 

тим, що в повному обсязі розуміють зміст 

текстових висловлювань, тому такі вміння 

у комунікацій забезпечують розуміння 

висловлювань великого обсягу, в процесі 

реальної комунікативної діяльності дитина 

отримує досвід у побудові вербальних 

повідомлень.  Показники комунікативної 

активності, які сформовані на основі 
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знання правил і закономірностей 

комунікативної діяльності, 

комунікативних вмінь, ґрунтуються на 

здатності логічно мислити та 

висловлюватися, оперувати вербальним 

матеріалом та структурувати. 

Корекційні впливи з метою 

формування комунікативної діяльності у 

розумово відсталих підлітків можуть 

базуватись на висновках О. Божович, Л. 

Виготського, Г. Костюка, які 

підкреслювали роль соціального оточення 

та виховного впливу на комунікативний 

розвиток підлітків. 

У комунікативній діяльності, у 

міжособистісних стосунках підліткам 

важливо не лише знаходитись серед 

однолітків, але й мати соціальну роль, яка 

його задовольняє. У комунікативних 

стосунках для одних дітей на перший план 

висувається бажання бути лідером в групі, 

для інших – бути авторитетом у певній 

діяльності або бути тими, кого просто 

люблять оточуючі. Зайняти певну бажану 

позицію серед однолітків виступає як 

мотив у комунікативній діяльності та 

поведінці підлітка. У розумово відсталих 

підлітків бажання зайняти лідерські 

позиції не є на першому місці, 

комунікативна взаємодія мотивується, 

перш за все, вітальними потребами.                 

У комунікативній взаємодії в 

ієрархії партнерів по комунікаціям перше 

місце посідають товариші по двору, потім 

старші за віком підлітки, надалі молодші 

та випадкові дорослі. У розумово 

відсталих підлітків ієрархія 

комунікативної взаємодії з партнерами 

дещо інша: на першому місті 

однокласники, на другому – учителі і 

вихователі, потім батьки і однолітки за 

місцем проживання. Така специфічна 

ієрархія пов’язана з тим, що більшість часу 

вони проводять у школі.  

У розумово відсталих підлітків коло 

комунікативної взаємодії часто є 

обмеженим, що пов’язано з їх 

перебуванням в спеціальних навчальних 

школах-інтернатах. Найбільш важливим 

стає для них спілкування з однолітками, 

яке перетворюється на самостійну і дуже 

важливу для підлітка сферу життя.  

Кардинальні зміни відбуваються і в 

мотиваційній складовій комунікативної 

діяльності підлітків. У підлітковому віці 

актуалізуються мотиви аффіліації, які 

позначаються у потребі контактувати з 

оточуючими, бути членом референтної 

групи, взаємодіяти з іншими. В цей час 

підвищується очікування взаєморозуміння 

від спілкування з однолітками. У 

мотиваційній складовій комунікативної 

діяльності здійснюється переорієнтація 

спілкування з батьками та вчителями на 

однолітків. Тобто, стосунки з дорослими 

втрачають актуальність, на перший план 

виходять стосунки з однолітками [5]. Зміна 

пріоритетів у спілкуванні характерна й для 

розумово відсталих підлітків. 

На фоні розвитку дітей підліткового 

віку здійснюються якісні трансформації у 

змістовій сфері комунікації, що 

визначається їхньою соціалізацією на 

новому рівні, формуванням «Я-концепції», 

самопізнанням. Внутрішній світ та 

індивідуально-смислові орієнтації в нормі 

розвитку набувають самодостатності, що 

не спостерігається у підлітків з розумовою 

відсталістю (О. Інденбаум [2],  В. 

Печерський [5], В. Синьов [7]). 

Когнітивні показники норми 

онтогенезу в підлітковому віці 

характеризуються удосконаленням 

абстрактного мислення, пам’яті, логіки, що 

сприяє активізації інтелектуальної 

діяльності, розширенню кола знань, 

формуванню творчого мислення, тобто тих 

якостей, які сприяють ефективності 

комунікативної діяльності. Саме вказані 

ознаки є основними показниками у 

розумово відсталих. 

Слід зауважити на те положення у 

дослідженнях, відповідно якому взірцем 

комунікативної культури у молодшому 

шкільному віці слугують вчителі, батьки, а 

у підлітковому віці активно копіюються 

комунікативні дії значимих ровесників. 

Саме тому середовище, у якому 

спілкуються підлітки набуває особливого 

значення. Така тенденція спостерігається й 



 
137 NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE 

підлітків з порушеннями розумового 

розвитку (О. Інденбаум [2], В. Петрова [4], 

В. Печерський [5] та ін.).  

Висновки. Підсумовуючи 

вищевикладене, слід зазначити, що 

складники комунікативної діяльності у 

дітей в нормі онтогенезу та у розумово 

відсталих підлітків мають суттєві 

відмінності. Встановлені закономірності 

дозволяють припустити, що для 

діагностики, формування, корекції 

стосовно дітей та підлітків з розумовим 

дизонтогенезом слід розробляти нові 

теоретичні підходи та психологічні 

технології її реалізації. Саме вирішення 

даної мети є перспективою подальшого 

дослідження, яке передбачає створення 

концепції діагностики та корекції 

комунікативно-мовленнєвої діяльності 

дітей та підлітків з інтелектуальними 

порушеннями. 
Рецензент 
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In article on the basis of the analysis of scientific 

works of domestic and foreign researchers the 

problem of an individualization of training of 

children with a Down syndrome is considered; 

also data of rather profile of children with genetic 

pathology are analyzed; features of anatomic and 

biological components of mental development of 

children with a Down syndrome are investigated; 
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features of primary visual and spatial information 

processing are defined; psychophysical 

justification of use of the individualized training 

in development of children with a Down 

syndrome becomes; physiological bases of mental 

development of such children come to light and 

are studied strong and weaknesses of educational 

activity of children with this genetic pathology. 

Analysis of different approaches to the 

organisation of individualized and differentiated 

studying in the class showed that there is not a 

common terminology that allows to build a 

theoretical system of work within a class with 

individualized and differentiated teaching. There 

are differences in key concepts of 

individualization and differentiation and in the 

understanding of the forms of organization of 

teaching in destination of individualized and 

differentiated tasks. 

The analysis does not cover all aspects of 

this multifaceted problems. The prospect of its 

further research consist of the detailed studing and 

analysis of best practices of individualization and 

differentiation of teaching of primary school 

children with Down syndrome in Ukraine, 

influence of the foreign psycho-pedagogical 

concepts on the development of ideas based on 

individual-typological peculiarities of students 

with psychomotor features of development in 

native theory and practice of correctional 

education. 

Keywords: children with a Down syndrome, an 

individualization, individual approach, a training 

individualization, a psychomotor profile. 

 

Савицький А.М. Індивідуальні 

психофізичні особливості розвитку дітей з 

синдромом Дауна як провідний фактор в 

організації індивідуалізованого навчання  

У статті на основі аналізу наукових праць 

вітчизняних та зарубіжних дослідників 

розглядається проблема організації 

індивідуалізованого навчання дітей з 

синдромом Дауна; аналізуються дані 

психофізичних порушень дитини з даною 

генетичною патологією при індивідуальному 

підході у навчанні, здійснюється дослідження 

анатомічних та біологічних складових 

розвитку психічних процесів дітей з 

синдромом Дауна;  виявляються  специфічні 

особливості обробки інформації та відповідних 

можливостей експресивного мовлення; 

робиться  обґрунтування індивідуального 

підходу при виявлені типологічних 

особливостей  дітей з синдромом Дауна;  

виявляються фізіологічні основи розвитку 

психіки цих дітей та вивчаються слабкі і 

сильні сторони навчальної діяльності дітей з 

даною генетичною патологією. 

Ключові слова: діти з синдромом Дауна, 

індивідуальний підхід,  індивідуалізація, 

індивідуалізоване навчання, психомоторний 

профіль. 

 

Савицкий А.Н. Индивидуальные 

психофизические особенности развития 

детей с синдромом Дауна как ключевой 

фактор в организации 

индивидуализированного обучения  

В статье на основе анализа научных работ 

отечественных и зарубежных исследователей 

рассматривается проблема  индивидуализации 

обучения детей с синдромом Дауна; также 

анализируются данные особенностей 

психофизического профиля детей с 

генетической патологией;  определяются 

особенности  обработки информации; дается 

обоснование индивидуального подхода  в 

процессе обучения  детей с синдромом Дауна; 

выявляются физиологические основы 

психического развития  таких детей и 

изучаются сильные и слабые стороны учебной 

деятельности детей с данной генетической 

патологией.   

Ключевые слова: дети с синдромом Дауна, 

индивидуализация, индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, психомоторный 

профиль. 

 

При застосуванні індивідуального 

підходу при організації навчання дітей 

молодшого шкільного віку з синдромом 

Дауна нами було виявлено характерні для 

цієї категорії дітей психофізичні 

особливості. 

Як вже неодноразово зазначалось 

вивчення осіб з синдромом Дауна 

тривалий час було прерогативою медичної 

науки, в якій важливе місце надавалось 

біологічним факторам, як провідним в 

оцінці інтелектуальних здібностей  дітей 

даної категорії. Підставою для 

виокремлення дітей з СД та їх соціальна 

ізоляція пояснюється, швидше за все, 

стереотипністю медичної практики, ніж 

об’єктивністю психолого-педагогічної 

оцінки їхнього інтелектуального розвитку. 



 
139 NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE 

Погляди на природу синдрому 

Дауна, в свою чергу, вплинули на уявлення 

багатьох авторів щодо того, що саме треба 

вивчати в цьому синдромі. Так в 

подальшому дослідники від простого 

вимірювання рівня інтелектуального 

розвитку перейшли до перевірки впливу на 

дитину з СД виховання в сім’ї і в 

спеціальних закладах, до напрацювання і 

ефективності програм ранньої психолого-

педагогічної стимуляції. 

В сучасній вітчизняній науці 

питанням виховання і навчання даної 

категорії дітей тривалий час не надавалось 

достатньої уваги, тому їх психолого-

педагогічні особливості майже не 

вивчались. Рання смертність дітей з СД, 

обумовлена недостатньою роботою 

імунної системи, важкий стан 

інтелектуальної сфери, чисельні соматичні 

та фізичні порушення тощо, не надавали 

впевненості у тому, чи потрібно взагалі 

вести педагогічну роботу з даною 

категорією дітей.  

Успіхи медицини поступово 

призвели до покращення життя осіб з 

синдромом Дауна і починається вивчення 

пізнавальних можливостей дітей з даною 

генетичною патологією. Більшість 

дослідників відмічають, що діти з даною 

генетичною патологією мають схожість не 

тільки в зовнішньому вигляді та фізичному 

розвитку, спільні риси виявляються і в 

їхньому психічному та емоційному стані. 

Констатувальним експериментом 

було охоплено 286 дітей віком від 6 до 9 

років, у яких було виявлено каріотип 

47XY+21. Залежно від структури 

генетичного порушення трисомна форма  

синдрому Дауна була зафіксована у 251 

дитини, мозаїчна – у 27 осіб і 

транслокаційний тип у 8 дітей з даною 

патологією розвитку.  

Також важливим фактором для 

проведення психолого-педагогічного 

дослідження були умови соціального 

розвитку цих дітей з СД у дошкільному 

віці. Тому окрема група була представлена 

вихованцями будинків-інтернатів – 62 

дитини, друга група складалася з 197  

дітей, що від народження виховувались у 

сім'ях і третя – 27 дітей, яких забрали із 

дитячих будинків в родину у віці до 2-х 

років. 

Вивчаючи вихованців будинків-

інтернатів і дітей з синдромом Дауна, що 

виховувались у своїх родинах ми 

передбачали, що специфіка і 

нерівномірність психомоторного розвитку  

будуть обумовлені не тільки 

феноменологією самого генетичного 

порушення, але й умовами їхнього 

соціального розвитку. Також,  враховуючи 

певну особливість розвитку осіб  з СД з 

урахуванням статевих відмінностей, ми 

відмітили, що хлопчиків було майже у 

двічі більше ніж дівчат і їхня кількість 

складала – 178.  

Зовнішня стигматизація була 

патогномонічною для всіх дітей з даним 

генетичним порушенням: пласке широке 

обличчя, монголоїдний розріз очей, 

короткий сідлоподібний ніс, характерний 

вигляд потилиці, диспластичні вушні 

раковини, коротка широка шия, 

клинодактилія, брахімезофалангія, 

«готичне» піднебіння, мегаглосія, сандале 

подібна стопа тощо.  

У всіх обстежуваних дітей мали 

місце наявні ознаки антропометричного 

недорозвинення, що виявлялось у 

показниках зросту, ваги, об’ємах голови і 

грудної клітини. 

При вивчені медичних карт дітей 

часто мали місце лише відмітки про 

діагноз, без зазначення характеристик 

статичних і локомоторних функцій, 

строків їх появи тощо ( «олігофренія в 

ступені дебільності у дитини з синдромом 

Дауна»).  

Психічна картина дітей з 

синдромом Дауна обтяженого розумовою 

відсталістю різного ступеню складності 

мала характерні прояви порушення: 

звуження і низька концентрація уваги, 

висока відволікаємість та вкрай низький 

рівень посидючості.  

Аналіз попередньо проведених 

психологічних обстежень рівня 

розумового розвитку у дітей до 7-ми років 



 
140 EDUKACJA SPECJALNA 

дозволив зробити порівняння між 

хронологічним і психічним розвитком 

дітей з СД. Відмічаємо значну затримку 

розвитку психіки в порівнянні з 

показниками у дітей умовної норми. Так у 

віці одного року рівень розвитку психіки у 

дітей з СД відповідав 4-м місяцям, у віці 2 

років – 8-ми місяцям, у 3 роки розвиток ще 

уповільнювався і орієнтовно відповідав 1-

му року внаслідок повільного дозрівання 

структур головного мозку. В подальшому 

у більшості дітей, незалежно від 

антропометричних даних, темп психічного 

розвитку повільно наближається у 6 років 

до рівня розвитку дитини у 2 роки і у 8 

років відповідає за багатьма показниками 

функціональному розвитку дитини 4-х 

років при нормі. 

Близько у 30% дітей досліджуваної 

групи наявні недорозвинення ЦНС, 

обумовлені не тільки хромосомною 

патологією, а й асфіксією, перинатально 

інфекцією головного мозку і іншими 

порушеннями гемодинаміки (вроджені 

пороки серцево-судинної системи). 

Вивчення неврологічного статусу і 

вікових рухових навичок у дітей з СД, 

показало, що у 100% досліджуваних осіб 

наявні патологічні зміни зі сторони 

нервової системи і уповільнений моторний 

розвиток. Це пов’язано з характерною для 

даного синдрому патологією ЦНС, а саме з 

процесом мієлінізації нервових волокон, 

порушенням нейрональної міграції, 

нейрональної аномалії, зменшених 

розмірів мозочка. 

 За даними медичних обстежень, 

при дослідженні черепно-мозкової 

іннервації у всіх дітей даної нозологічної 

групи відмічено зниження піднебінного і 

глоткового рефлексу. Наявне зниження 

об’єму рухів язика, що в більшості 

випадків корелює з проявами дисфагії у 

181 дитини з СД (63%). Зниження гостроти 

зору різного ступеню відмічено у 211 дітей 

(74%), що часто обумовлено косоокістю та 

ністагмом. Зниження рівню слухової 

функції було виявлено у 180 дітей (63%). 

На руховий розвиток дітей даної 

категоріальної групи негативно вплинув 

постуральний мязовий тонус, недостатня 

стабілізація положення в суглобах за 

рахунок неадекватного взаємного 

скорочення мязів (коконтракція), 

зниженого рівня підкріплення пози і рухів 

(пропріоцепція), неадекватні реакції 

рівноваги та підвищена мобільність 

суглобів. 

В руховій сфері дітей з даним 

генетичним порушенням були відмічена 

дифузна м’язова гіпотонія у 89% (254 

дитини),  яка характеризувалась 

зниженням сили верхніх і нижніх кінцівок, 

інколи з дистонічним м’язовим тонусом (у 

24 дітей). На цьому фоні у 223 дітей (78%) 

було виявлено порушення утримання пози, 

вертикалізації на фоні рухового 

недорозвинення. 

Дані про дослідження функції 

кистей рук вказували на слабкість хапання 

і труднощі у розведенні пальців, 

недостатність опозиції першого пальця до 

інших,зниження і недостатність тонкої 

моторики (237 дітей). Дослідження 

координації рухів виявило ознаки 

статичної і динамічної атаксії у 56% дітей 

(160 дітей). 

З бесід із батьками та наявних 

анамнестичних даних з’ясовано, що темпи 

розвитку обстежуваних дітей значно 

відставали віз загальноприйнятої норми: 

утримування голови – після 4-х місяців 

(52% випадків); самостійне сидіння – після 

9-ти місяців (65%); самостійна хода – після 

2-х років (47%). У всіх дітей виявлялось 

різке недорозвинення всіх етапів 

мовлення: поява перших слів у 2 роки 

(72% дітей); елементарні граматичні 

конструкції у 4-5 років (67%). 

Логопедичний висновок підтверджував 

наявність загального недорозвинення 

мовлення І-ІІ рівня. 

Відмічаємо про недостатній 

словарний запас в експресивному мовленні 

дітей з СД, в якому речення були 

побудовані лише з допомогою іменників. 

В мовленні дітей не зустрічались 

прикметники, і майже були відсутні 

дієслова. Наявні порушення 

фонематичного слуху констатувались у 
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90% дітей. Деякі діти володіли 

розгорнутим мовленням, використовували 

прості фразеологічні звороти, але часто 

використовували невірно підібрані 

мовленнєві форми, мовленнєві стереотипи, 

штампи, слова паразити. 

На етапі первинного вивчення 

обстежуваних дітей нами було проведено 

бесіди з дітьми із СД та їхніми батьками. 

Метод бесіди широко використовується у 

практиці психолого-педагогічних 

досліджень (Т. Власова, К. Лебединська, В. 

Мачихіна, С. Забрамна та ін). 

Попередня бесіда дозволила нам 

встановлювати контакт з дитиною, 

виявляти реакцію дитини на спілкування з 

незнайомою людиною, оцінювати її 

поведінку у змодельованих ситуаціях. 

Бесіди з дітьми давали можливість виявити 

характерні риси їхньої комунікації, при 

якій, головним чином, важливим був 

рівень їх мовленнєвого розвитку. 

Враховуючи, що одним з показників 

недорозвинення психіки є порушення у 

формуванні мовлення та способів прийому 

і передачі інформації, ми намагались 

вивчити у досліджуваних дітей з СД стан 

комунікативних форм мовлення, зокрема 

розуміння мовлення дорослого, а також 

застосування власних вербальних і 

невербальних способів комунікації (В. 

Лубовський, В. Петрова, Т. Розанова, Ж. 

Шиф та ін.). 

Таким чином, аналіз 

комунікативних умінь дітей даної 

нозологічної групи стосувався наступних 

показників: можливість розуміння 

інформації при опитуванні, сформованість 

засобів спілкування і їх застосування у 

вербальній і невербальній формі, рівень 

мотивації в сфері комунікативної взаємодії 

та особливості емоційних реакцій при 

комунікативній взаємодії. 

При організації  бесід ми 

намагались виявити інформаційно-

змістовний компонент запасу 

елементарних уявлень у дітей про себе і їх 

оточення (Л. Виготський, С. Домишкевич). 

На наступному діагностичному  

етапі дослідження дітей з синдромом 

Дауна ми провели експериментальне 

вивчення особливостей психічного 

розвитку дітей даної категорії, з 

урахуванням віку та динаміки 

психомоторного розвитку на різних етапах 

онтогенезу.  

Для розробки психологічного 

обстеження дітей з СД, оцінки ступеню і 

характеру порушень розумового розвитку, 

а також психофізичних, вікових і 

інтелектуальних особливостей дітей з 

даним генетичним порушенням нами були 

використані методики, описані в працях Г. 

Дульнєва, Т. Єгорової, Л. Занкова, Е. 

Давиденкової, А. Лурія, Т. Розанової, Г. 

Сухарєвої, Г. Цикото та ін. 

Методика експериментального 

дослідження була розділена на дві серії 

завдань. Так до першої серії увійшли 

тести, спрямовані на вивчення сенсорно-

перцептивних процесів: зорове 

сприймання форми, розрізнення кольорів, 

конструктивний праксис і графічне 

моделювання. Виконання другого блоку 

завдань дало можливість з’ясувати 

особливості функціонування у дітей з СД 

процесів пам’яті, мислення, уваги, 

сприймання. Кожне, з запропонованих 

завдань, диференціювалось відповідно до 

рівня актуального розвитку кожної дитини 

і ускладнювалось за ступенем 

функціональних можливостей дітей (П. 

Гальперін, Л. Виготський). 

При вивченні особливостей 

розумового розвитку дітей ми враховували 

існуючу науковий дані про сформований  

рівень мовленнєвого  розвитку, що впливає 

на якість виконання мисленнєвих завдань. 

В дослідженнях Л. Виготського, А. 

Запорожця, С. Рубінштейна та ін., 

визначено, що відповідно до розвитку 

мовлення об’єкти мислення, а також 

операції і дії з ними все більше 

вербалізуються. Так, при виконанні 

наочно-практичних завдань за допомогою 

мовлення аналізується його умова, 

складається план вирішення та 

відбувається контроль результатів. При 

вирішенні невербальних завдань 

досліджувані користуються внутрішнім 
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мовленням. Мовлення грає провідну роль 

у розвитку логічного мислення (А. 

Соколов). 

Враховуючи специфічне 

недорозвинення мовлення у дітей даної 

нозологічної групи, значна частина 

діагностичних завдань носила 

невербальний характер, які не вимагали від 

дітей розгорнутої словесної відповіді щодо 

виконаних дій, але передбачали розуміння 

вербальної інструкції до їх виконання. 

Вербальні ж завдання дозволяли виявляти 

рівень розвитку усного мовлення у дітей 

даної категоріальної групи. 

В ході виконання завдань кожної 

серії тестів ми спостерігали за умінням 

дітей самостійно долати труднощі, 

реєстрували емоційні прояви на 

успішність (неуспішність) у виконанні 

завдань, контролювали стійкість уваги та 

динаміку працездатності. Вивчаючи 

психічні процеси, ми намагались бачити їх 

не ізольовано, розглядаючи взаємозв’язок 

інтелекту і афекту, що супроводжують усі 

види людської діяльності (Л. Виготський, 

А. Н. Леонтьєв, А. Лурія, Л. Цвєткова та 

ін). 

При обстеженні дітей даної 

нозологічної групи нами 

використовувались елементи навчання, 

які, з однієї сторони, відображали 

специфіку психічного недорозвинення 

дітей з синдромом Дауна, дозволяючи 

більш адекватно оцінювати актуальні і 

потенційні можливості когнітивної 

діяльності дітей, з іншої – педагогічна 

допомога і орієнтація дитини на неї 

дозволять сформувати можливі шляхи 

корекційно-педагогічної роботи з дітьми із 

різними формами розумового 

недорозвинення при СД. 

Успішність виконання завдання 

оцінювалась відповідно до тієї кількості 

сторонньої допомоги, якої потребувала 

дитина для її виконання. Таким чином, 

використання дитиною допомоги стало 

одним з головних критеріїв оцінки 

результатів при виконанні запропонованих 

завдань. 

Способи самостійного вирішення 

завдань різного ступеню складності і 

ефективність їх результатів дозволяли не 

тільки провести аналіз особливостей 

психічного розвитку дітей з СД, але й 

сформувати можливі способи розвитку їх 

пізнавальної діяльності в умовах 

корекційного навчання і виховання.   

Крім фенотипічних проявів 

синдрому Дауна, дані неврологічних 

досліджень підтверджують наявність у 

дітей порушень рефлекторної діяльності  

та м’язового тонусу, про що ми вже 

зазначали вище. Так ми вказували, 

помітною специфічною ознакою  

синдрому Дауна є дифузна м’язова 

гіпотонія, що виявляється в підвищеній 

рухливості суглобів та їх слабкій протидії. 

(Р. Бабєнкова, С. Хацкель)  [3, с.57] 

В подальшому у дітей з СД 

спостерігається значна затримка розвитку 

статичних і локомоторних функцій: 

утримання голови, сидіння, стояння, 

статичної координації (Н. Вайзман, Е. 

Давиденкова, Е. Самодумська та ін.) В 

дослідженнях Р. Бабенкової відмічається, 

що чим є складнішою функція, тим значно 

віддаленими  будуть строки оволодіння 

нею. [5, с.113] 

Моторна недостатність дітей з 

даним генетичним порушенням, за думкою 

дослідників, є не вторинним, а первинним 

симптомом на рівні з недорозвитком 

інтелектуальної сфери. В основі порушень 

моторики є структурний недорозвиток 

специфічних відділів ЦНС, що 

забезпечують координацію, планування і 

контроль за діяльністю моторної сфери. 

Так Е. Давиденкова відмічає 

взаємообумовленість між затримкою 

фізичного і психічного розвитку дітей з 

СД. За її спостереженнями, діти у яких 

раніше розвиваються рухові функції, 

мають  кращий розвиток і в психічній 

сфері. [1, с.78] 

Як вже зазначалось вище, у дітей з 

даною генетичною патологією 

констатується органічне ураження 

аналізаторів, що призводить до порушення 

роботи слухової та зорової функції. Але ці 
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недоліки можуть бути вчасно кореговані 

слухопротезуванням і підбором окулярів, 

що не повинно стати перешкодою для 

отримання достатньої інформації зовні і не 

стане перешкодою у загальному розвитку 

сенсорних аналізаторів. Проблема є не 

стільки в розвитку самих аналізаторів, 

скільки в неадекватності стратегії 

отримання потрібної інформації, тобто 

здатності повноцінно використовувати 

аналізатори. Це означає, що діти з СД на 

когнітивному рівні не здатні аналізувати 

запропонований матеріал і, як наслідок, 

для них характерне поверхове, глобальне 

сприймання предмету, різкий контраст між  

сприйняттям простого і ускладненого 

матеріалу (Г. Цикото). [3, с.135] 

Разом з тим звичні для дитини 

предмети сприймаються і розрізнюються 

достатньо правильно. В ситуаціях коли 

дитини пропонується аналізувати новий 

предмет, що має невідомі властивості,  їй 

складно здійснити орієнтовану діяльність. 

За даними Е. Давиденкової та Е. 

Самодумської деякі помилки у відновленні 

сприйнятих зорових форм можуть бути 

пов’язані з особливостями уваги дітей з 

СД, рівень якої є значно зниженим. 

За спостереженнями діти даної 

категорії не здатні до психічного 

напруження, швидко виснажуються, не 

доводять справу до кінця і, в підсумку, 

вони або стають розгальмованим, або ще 

більш млявими(В. Орлова, Г. Цикото). [3, 

с.63] 

Ці дані мають певні розбіжності з 

спостереженнями, що отримали Н. Лурьє 

та С. Забрамна. Так вони вказують на те, 

що у відмінності від інших груп розумово 

відсталих, діти з синдромом Дауна мають 

достатній рівень уваги і працездатності. 

Якісні особливості розумової 

відсталості, характерні дітям даної 

категорії, найбільш яскраво виявляються у 

недорозвиненні вищих психічних функцій. 

Так Г. Сухарєва відмічає, що мислення 

дітей даної клінічної групи вирізняється: 

«тугоподвижностью, косностью, резко 

нарушены функции второй сигнальной 

системы». Діти даної категорії, за думкою 

автора, здатні до елементарних 

узагальнень, можуть встановити різницю 

між предметами, при навчанні здатні 

обєднати предмети в класифікаційні групи. 

Однак різниця між окремими предметами і 

явищами встановлюється лише в межах 

конкретного, у випадках відволікання від 

завданої ситуації вони інтелектуально 

немічні. Порушення абстрактного 

мислення знаходять своє підтвердження у 

складнощах рахунку та вирішення 

арифметичних задач. [5, с.59] 

Аналіз результатів проведених 

досліджень з групою учнів з синдромом 

Дауна 1-5 класів за допомогою 

патопсихологічного та фізіологічного 

методів дослідження дозволили А.Шило з 

соавт., встановити, що провідною 

особливістю психічної діяльності при 

синдромі Дауна є значна уповільненість та 

інертність психічних процесів. Темп 

виконання всіх запропонованих завдань 

вирізнявся своєю надмірною 

уповільненістю і низькою продуктивністю. 

Мовлення дітей з даної клінічної 

групи вирізняється нечіткістю вимовляння, 

відсутністю плавності та значними 

порушеннями в артикуляції. Характерною 

особливістю дітей грубий, хриплий, 

«гнусавий» відтінок голосу. Ці особливості 

пояснюються аномаліями артикуляційного 

апарату, а часті респіраторні захворювання 

та легенева гіпертензія впливають на 

основну частоту вібрації голосових зв'язок, 

рухи рота, язика та губ. Потовщений язик, 

«готичне» піднебіння, прогнатія чи 

прогенія, нерівні зуби – необхідно 

враховувати при оцінці мовленнєвої 

продукції. 

При вивченні мовлення дітей з СД 

необхідно враховувати наявні порушення 

слуху. Дитина з незначним порушенням 

слухової функції може мати ускладнення у 

розрізненні фонем, що часто є причиною 

зниження якості сприйнятого на слух 

мовлення. 

Е. Самодумська вказує на те, що 

діти з СД недостатньо  піддаються 

логопедичному впливу і не можуть 

отриманні знання використовувати 
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самостійно. У інших авторів прогноз щодо 

мовленнєвого розвитку дітей з СД більш 

оптимістичний. Так  дослідження Н. 

Камеристової дозволило зробити висновок 

про те, що систематичні логопедичні 

заняття покращують мовлення дітей і 

роблять його більш нормативним. [1, с.39] 

Автори вказують, що навіть при 

значному зниженні розумових здібностей, 

діти з СД, в ряді випадків, виявляють 

адекватні емоційні реакції. Так в ситуаціях 

побутового спілкування виявляють 

позитивні і негативні реакції до 

оточуючих. В залежності від того, про кого 

ведеться мовлення, у них помітно 

змінюються вирази обличчя, міміка, 

модуляція голосу (С. Забрана, Н. Лур’є). 

[3, с.137] 

За спостереженнями Ю. Демідова 

здатність до наслідування у дітей з СД 

була різною за ступенем прояву: у одних 

вона була епізодичною і виявлялась у 

спробах копіювати поведінку дорослих, у 

інших, мала складну імітаційну структуру. 

Так діти були здатні копіювати цілі 

епізоди з сімейного життя, наслідувати не 

тільки міміку і рухи дорослих, а й 

демонструвати деякі риси їх характеру. [1, 

с.92] 

Властива таким дітям особливість 

наслідування і копіювання відноситься до 

якісних проявів в роботі емоційно-

вольової сфери і дозволяє дітям з СД, 

навіть при вираженому ступені 

інтелектуального дефекту, краще 

оволодівати простими соціальними 

навичками ніж іншим категоріям глибоко 

розумово відсталих дітей. 

Не зважаючи на спільний 

психомоторний профіль дітей з синдромом 

Дауна вони різняться між собою за 

ступенем недорозвинення пізнавальної 

діяльності, мовлення,  моторики та стану 

недорозвинення сенсорних систем. Тому, 

відповідно,  вони є різними і за способами 

навчання. Але до цього висновку фахівці в 

галузі корекційної педагогіки та психології 

прийшли не відразу. Отже залишається 

актуальним питання навчання і виховання 

дітей даної нозологічної групи та подальші 

пошуки оптимальних умов для розвитку 

цих дітей. 

Аналіз спеціальної психолого-

педагогічної літератури і власний 

педагогічний досвід дозволяє зробити 

висновки: 

- індивідуальний підхід, орієнтований на 

індивідуально-психологічні особливості 

учнів з порушеннями розумового 

розвитку, є дидактичним положенням, 

складовою педагогічного принципу 

єдності колективного характеру навчання і 

врахування індивідуальних особливостей 

учнів; 

- під індивідуалізацією потрібно розуміти 

реалізацію даного дидактичного 

положення, а саме, взаємопов’язаний 

комплекс організаційно-педагогічних і 

методичних заходів, спрямованих на 

створення оптимальних умов для розвитку 

кожного школяра, формування його 

індивідуальності; 

- диференціація навчання є окремою 

складовою індивідуалізації, такою її 

формою, коли врахування індивідуальних 

особливостей учнів здійснюється як аналіз 

загальних, типологічних особливостей 

дітей, що навчаються у гомогенних групах 

(клас корекційно-розвивального навчання 

– форма диференціації навчання дітей з 

синдромом Дауна); 

- під індивідуалізацією навчання дітей 

молодшого шкільного віку з синдромом 

Дауна в дослідженні мається на увазі 

надання допомоги таким дітям в реалізації 

їх права на отримання повноцінної освіти, 

що передбачає вплив на особистість в 

цілому, вдосконалення навчальної 

діяльності, корекцію індивідуальних 

порушень психофізичного розвитку; 

- структурно індивідуалізація навчання 

дітей з синдромом Дауна з труднощами у 

навчально-пізнавальній діяльності може 

бути представлена як проекція структури 

навчальної діяльності, у вигляді 

сукупності мотиваційного і операційного 

компоненту; 

- діти молодшого шкільного віку із 

синдромом Дауна характеризуються 

зниженою научуваністю,  передумовою 
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якої є не сформованість інтелектуальних 

умінь, низький рівень шкільної мотивації, 

недостатній рівень пізнавальних інтересів, 

низький соціометричний статус, що в свою 

чергу визначає стратегію їх навчання як 

типологічної групи; 

- з позицій розвивального навчання можна 

зазначити, що індивідуалізація навчання 

розумово відсталих дітей з синдромом 

Дауна в класах вирівнювання повинна 

бути спрямована на формування у учнів 

зазначених умінь і навичок навальної 

діяльності. 
Рецензент 

д. п. н., професор Ю.О.Бистрова 
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VALUE OF VOCATIONAL GUIDANCE IN 

THE COURSE OF FORMATION OF 

PROFESSIONAL AND LABOUR 

COMPETENCE OF GRADUATES SPECIAL 

SCHOOLS 

 

ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ 

 
Товстоган В.С. Значення професійної 

орієнтації в процесі формування 

професійно-трудової компетентності 

випускників спеціальних шкіл. 

В роботі на основі аналізу катамнестичних 

даних випускників з психофізичними 

порушеннями дається оцінка ефективності 

проведення профорієнтаційної роботи в 

спеціальній школі, як засобу та важливій умові 

формування професійно-трудової 

компетентності школярів. Узагальнено 

науковий досвід з проблеми дослідження. На 

основі даних наукових досліджень вказано на 

особливості здійснення професійної орієнтації 

в спеціальних закладах освіти. Визначені 

психолого-педагогічні умови її ефективного 

здійснення.  

Ключові слова: професійна орієнтація, 

професійно-трудова компетентність, особи з 

психофізичними порушеннями. 

 

Товстоган В.С. Значение профессиональной 

ориентации в процессе формирования 

профессионально-трудовой компетентности 

выпускников специальных школ. 

В работе представлены и проанализированы 

данные обследования выпускников 

коррекционных школ на предмет их 

трудоустройства, затребованости полученных 

компетенций на рынке труда. Поученные 

результаты рассматриваются, как критерий 

эффективности профориентационной работы 

учителей-дефектологов, и как условие 

формирования профессионально-трудовой 

компетентности учащихся. Определены 

педагогические условия улучшения 

профориентационной работы. 

Ключевые слова: профессиональная 

ориентация, профессионально-трудовая 
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компетентность, лица с психофизическими 

нарушениями. 

 

Tovstogan V.S. Formation of professional and 

labour competence of graduates special 

schools. 

In article process of vocational guidance as 

criterion of overall performance of staff of special 

schools for children with psychophysical 

narusheny, and also as an important condition and 

means for formation of professional and labor 

competence of pupils is considered. The short 

interval of time which is taken away for labor 

training forces special school to unite the general 

labor preparation in elementary grades with 

vocational training which begins in the senior 

classes. Features of intellectual development, the 

available violations of physical development in 

pupils of special schools, don't allow the pupil to 

choose independently to themselves a profession 

owing to not ability to define requirements of a 

profession to the candidate, lack of ability 

critically to estimate the abilities, to correlate 

them with trebovany professions, to execute 

monitoring of a profession in labor market. These 

problems have to be solved in the course of 

vocational guidance at special school which 

includes such stages of work as professional 

education, professional promotion, professional 

consultation, professional diagnostics, 

professional selection by an exception improper to 

the pupil of professions.  

The scientific research of the author 

conducted in some cities of Ukraine showed that 

professional orientation work at special schools is 

carried out formally, limited to not numerous 

classes in labor training, vospitatlny actions, 

registration of stands on which information for 

pupils and their parents about professional schools 

or lyceums of the city is placed. Questioning of 

graduates of special schools, conversations with 

their parents, studying of school documentation 

allowed to draw a conclusion that most of pupils 

after leaving school experience considerable 

difficulties at employment, a further vocational 

education. Results of research showed that 14% of 

total number of the surveyed increased the 

vocational training in schools, and work at a 

factory by the received profession. 22% of 

respondents it was employed by general workers, 

that is not in the specialty, other graduates of 

schools remained not employed. With one of the 

reasons of such situation it is covered in 

underestimation of its role by heads of special 

educational institutions. Are developed for 

improvement of career guidance by the author the 

program for vocational guidance for seniors of 

special schools, and also for students of the 

specialty «korektsiony education» – the program 

to the course «Formation of Components of 

Professional and Labour Competence of Pupils 

with Psychophysical Violations». 

Keywords: vocational guidance, professional and 

labor competence, persons with psychophysical 

violations 

 

Сучасні соціально-економічні 

зміни в Україні актуалізували проблему 

професійно-трудової соціалізації осіб з 

вадами психофізичного розвитку. Зміни в 

інформаційному полі, технологіях, 

постійне оновлення нових засобів 

виробництва, матеріалів зумовлюють 

виникнення нових професій, 

спеціальностей, що потребує 

кваліфікованих кадрів, здатних до 

самонавчання, самовдосконалення. Ці 

обставини з одного боку ставлять високі 

вимоги до компетентності фахівців, з 

іншого – ускладнюють соціально-трудову 

адаптацію випускників не тільки 

загальноосвітніх, але й спеціальних шкіл.  

В сучасному мінливому світі вибір 

професії перестає бути одноразовим, що 

здійснюється на певному етапі 

професійного становлення, а 

перетворюється в бесперервний процес, 

що здійснюється протягом життя. 

Метою нашої статті є дослідження 

сутності та стану профорієнтаційної 

роботи в спеціальних навчальних закладах 

для дітей з вадами психофізичного 

розвитку, як важливої умови і засобу 

формування професійно-трудової 

компетентності школярів. На основі 

аналізу становлення професійної орієнтації 

в корекційній педагогіці та результатів 

дослідження професійного шляху 

вихованців школи нами проаналізовано 

стан профорієнтації в цих закладах та 

можливі шляхи її покращення в аспекті 

сучасного компетентнісного підходу. 

Оскільки об’єктом нашого 

дослідження виступає процес професійної 

орієнтації, зупинимось на особливостях 

його здійснення в спеціальній школі у 
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порівнянні з загальноосвітньою (масовою) 

школою.  

Розробкою теоретичних і 

практичних методів профорієнтації молоді 

в різний час займалися багато вчених 

(Божович Л.Й., Гінзбург М.Р., 

ДубровінаІ.В., Климов Є.О., Леонтьєв 

Д.О., Махаєва О.А., Мітіна Л.М., 

Пряжников М.С., Резапкіна Г.В., Решетова 

З.А., Савченко М.Ю., Сафін Д.А., Тюшев 

Ю.В., Чернявська А.П., Чистякова С.М. та 

ін).  

Різні аспекти професійної орієнтації 

досліджували вчені-дефектологи: О.К. 

Агавелян, Ю.О. Бистрова, В.І. Бондар, 

А.М. Висоцька, В.В. Засенко, 

В.Ю.Карвяліс, Г.М. Мерсіянова, А.І. Раку, 

В.С. Товстоган, І.В. Татьянчикова, К.М. 

Турчинська та ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Ретроспективний аналіз поглядів учених-

дефектологів доводить, що проблемі 

трудого виховання, зокрема, професійній 

орієнтації школярів з вадами 

психофізичного розвитку, надавалась і 

продовжує приділятися належна увага на 

практиці та в теорії корекційної 

психопедагогіки. Підкреслимо, що процес 

професійної орієнтації в спеціальних 

навчальних закладах має певну специфіку. 

Відомо, що спеціальна школа є 

спеціальним навчальним закладом для 

навчання і виховання дітей з вадами 

фізичного або (та) психічного розвитку, в 

якому поряд із загальноосвітнім навчанням 

здійснюється їхня професійна підготовка. 

Тобто, в умовах школи відбувається 

професійне визначення розумово відсталих 

школярів.  

На думку вчених-дефектологів 

Г.М.Дульнєва, І.Г.Єременка, 

С.Л.Мирського, К.М.Турчинської та 

інших, своєрідність розумового розвитку, а 

іноді й порушення фізичного розвитку в 

учнів спеціальної школи не дозволяють 

ставити питання щодо вільного вибору 

професії самим учнем, як це відбувається в 

загальноосвітній (масовій) школі. 

Спеціальні (допоміжні) школи, вважає 

Г.М.Дульнєв, стоять перед необхідністю 

ретельного відбору найбільш доступних 

для учнів спеціальностей.  

Провідна й визначальна роль 

педагогічного колективу спеціальної 

школи в професійному визначенні 

розумово відсталих школярів, наголошує 

К.М. Турчинська, розглядається не як 

обмеження їхньої волі щодо вибору 

професії, а як найбільш раціональна форма 

поєднання бажаного й можливого з 

урахуванням особливостей їхнього 

інтелектуального розвитку [6, с.27]. 

Вибір професії в цих школах 

вирішується з урахуванням основних 

положень, зазначених у працях з 

олігофренопедагогіки та методики 

трудового навчання: 1) професія повинна 

бути доступною психофізіологічним 

можливостям учнів; 2) обрана 

спеціальність має відповідати рівню 

загальноосвітньої підготовки учнів; 3) 

обраним професіям повинно відповідати 

виробниче оточення школи.  

К.М. Турчинська, досліджуючи 

проблему професійного визначення 

школярів у спеціальній школі, 

запропонувала включити в практику 

роботи вчителів-дефектологів проведення 

пролонгованих досліджень в 4-х класах 

для вивчення основних показників, які 

засвідчили б придатність особистості учня 

до певної професійної діяльності. Вчена 

ставить перед спеціальною педагогікою та 

психологією завдання розробки доступних, 

компактних, економічних в плані затрат 

часу методик з профвідбору [6, с.23].  

Розширюючи коло завдань перед 

вченими-дефектологами для вирішення 

проблеми соціалізації дітей, В.І. Бондарем 

і К.В.Рейдою (2010 р.) були розроблені 

методики, критерії та рівні сформованості 

готовності до самостійної професійної 

праці учнів спеціальних навчальних 

закладів [2, с.98]. 

В основу оновленого змісту 

української спеціальної освіти (2013 р.) 

для дітей з вадами психофізичного 

розвитку покладено особистісно 

зорієнтований і компетентнісний підходи. 

Тому формування професійно-трудової 
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компетентності в зазначеної категорії дітей 

на сьогодні є актуальним. Важливою 

умовою і засобом формування 

компетентності є процес професійної 

орієнтації, який має здійснюватись 

системно на всіх вікових етапах 

перебування дитини в спеціальному 

закладі, комплексно – із залученням 

відповідних педагогічних, психологічних, 

медичних, соціальних фахівців. 

З точки зору вікової психології в 

молодшому шкільному віці фахівцям із 

профорієнтації слід актуалізувати 

проблему позитивного ставлення до праці, 

розуміння її ролі в житті суспільства, 

розвивати зацікавлене ставлення до 

професійної діяльності батьків, знайомих, 

залучати дітей у різні види пізнавальної, 

ігрової, трудової діяльності. У школярів 5-

7-х класів (для яких характерними є 

відчуття дорослості, прагнення до 

самостійності), не зважаючи на мінливість 

їх інтересів, важливо викликати прагнення 

до усвідомлення своїх інтересів, 

здібностей, цінностей (зокрема, праці, 

знань), пов’язаних з усвідомленням себе в 

майбутньому дорослому житті. 

У підлітків 8-9-х класів у період 

розвитку їх особистої свідомості важливо 

зосередити увагу на формуванні вміння 

співвідносити свої ідеали (життєві, 

моральні, професійні) з їхніми реальними 

можливостями, запитами ринку праці, 

вимогами професій. Для цього школярам 

потрібні знання, ключові компетентності з 

теоретичних і практичних основ 

професійного самовизначення. Учні 10-х 

класів уточнюють свій соціально-

професійний статус, пов'язаний з 

остаточним вибором професії. 

Вказані завдання (формування 

професійної, профорієнтаційної 

компетентностей) вимагають від учителів 

по-новому вирішувати завдання 

формування соціальної зрілості учнів 

відповідно до суспільного (включаючи 

батьківський) запиту. 

Метою професійної орієнтації є 

надання допомоги учням в усвідомленому 

виборі майбутньої професії, створення 

комплексу умов щодо здійснення власних 

життєвих планів; формування ставлення до 

професійної діяльності як можливості 

прийняти участь у вирішенні особистісних 

і суспільних проблем. До складових 

професійної орієнтації відносимо 

професійну просвіту, професійну 

діагностику, професійну консультацію, 

професійний відбір (підбір), професійну 

адаптацію. 

Зупинимось на результатах 

катамнестичного вивчення випускників 

спеціальних навчальних закладів, що 

проводилося нами в різних регіонах 

України (Київ, Миколаїв, Сумщина, 

Херсонщина) упродовж п’яти років (2009-

2014 р.р.).  

Дослідженням були охоплені 150 

вихованців цих шкіл. Нас цікавило, яким 

чином включаються у професійну 

діяльність вихованці спеціальних шкіл, 

наскільки затребованою є професія, 

отримані знання, вміння, які вони здобули 

в процесі навчання в школі або СПТУ, чи 

задоволені вони роботою, з’ясувати роль 

сім’ї, школи, технічного училища в 

їхньому працевлаштуванні, з’ясувати 

труднощі, з якими вони зустрічаються 

тощо. 

Аналіз отриманих даних 

продемонстрував, що такий показник, як 

прагнення продовжити навчання за 

професією, отриманою в школі 

(професійна сталість), різниться залежно 

від регіону: 15% - в Херсонському регіоні, 

30% - в Києві і Сумах, 45% - в Миколаєві, 

що визначається рядом факторів, зокрема 

потребами регіону в робітничих 

спеціальностях, якістю профорієнтаційної 

і професійно-трудової роботи в школі, 

роботою з батьками тощо. 

Результати дослідження показали, 

що лише 21 чоловік (14%) від загальної 

кількості обстежених, які закінчили СПТУ 

(за професією, якій навчалися у школі), 

змогли продовжити трудову діяльність на 

виробництві до 2015 року. Цю групу осіб 

склала група підлітків з неускладненою 

формою олігофренії (18 осіб) і три особи – 

з порушенням нейродинаміки. Успішність 
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зазначених учнів у школі корелює з 

успішністю їх на виробництві (19 з них 

мали відмінні оцінки, двоє – оцінку 

«добре»). Соціальні умови, в яких 

виховувалися ці підлітки, 

характеризуються як задовільні. Зразком 

для наслідування соціальної поведінки для 

них слугував один із близьких: матір, 

батько, брат, сестра, рідше – опікун. 

Проте значно більша частина 

випускників, а це – 22% респондентів, 

була працевлаштована не за отриманою 

спеціальністю, решта - з різних причин не 

були працевлаштовані. Усі вони не тільки 

не використали спеціальні знання, уміння, 

отримані в школі чи середньому 

технічному закладі, але й не мають 

перспективи отримати іншу спеціальність 

у майбутньому через те, що не мають 

цензової освіти. 

Не покращує суттєво ситуацію 

працевлаштування і закінчення розумово 

відсталими професійних училищ (ліцеїв). 

Аналіз даних обстеження показав, що 

близько 36% їхніх випускників не 

закінчують училища (відраховуються), 

10% - змінюють спеціальність на суміжну, 

не можуть працевлаштуватися – в 

середньому кожний третій випускник 

СПТУ: лише 22.7% випускників училищ 

були працевлаштовані. 

Аналіз відповідей 

працевлаштованих випускників стосовно 

якості адаптації в робочому колективі 

показав низькі соціальні претензії, 

невибагливість їх: 30% опитаних 

задоволені ставленням до них у колективі і 

стільки ж - умовами праці.  

В той же час молоді робітники в 

приватній бесіді скаржилися на те, що 

досвіду спілкування в колективі у них 

бракує, коли трапляються непорозуміння, 

часто не розуміють, чого їх сварили. 

Найбільшу групу обстежених склали 

юнаки, що знаходяться на утримані батьків 

чи опікунів – 48%. Отримані 

випускниками трудові компетенції 

виявилися незатребуваними на ринку 

праці. 

Бесіди з класними керівниками 

обстежених учнів продемонстрували, що 

профорієнтаційну роботу, на їх думку, має 

проводити вчитель трудового навчання. 

Тоді як останні дотримуються в навчанні 

програмних вимог, згідно яких в 

програмах з трудового навчання 

профорієнтаційний компонент 

представлений, переважно, загальними 

відомостями про професію, 

характеристикою обладнання робочого 

місця фахівця. Такої профорієнтаційної 

інформації, зрозуміло, недостатньо, щоб 

учень зміг спланувати свою професійну 

траекторію, адекватно оцінити схильності, 

здібності, власні якості щодо обраної 

професії. 

Важливими формами і засобами 

здійснення професійної орієнтації 

школярів ми вважаємо включення в 

навчально-виховний процес програм з 

професійної орієнтації (з обов’язковим 

залученням психолога школи, медичних 

фахівців різного профілю, соціального 

педагога та ін.), використання блоку 

діагностичних методик шкільною комісією 

в процесі професійного визначення учнів 

4-го класу [5, с.12], використання в 

раннього підлітковому віці відомих 

тестових методик (ДДО Є. Клімова, карта 

інтересів, КОС-1, схильність до трудової 

діяльності, тест мотивації досягнень і 

виявлення мотивів поведінки школярів 

Мехрабіана тощо); складання 

індивідуальної карти професійного 

визначення учня [1, с.31], щорічне 

виконання професійних проб; накопичення 

власного портфоліо з трудового навчання; 

налагодження контактів адміністрації 

зазначених шкіл із підприємствами, де 

учні зможуть закріпити отримані знання, 

здобути практичний досвід, екскурсії на 

виробництво; співпраця з Державною 

службою зайнятості для вивчення потреб 

регіону у робітничих професіях 

(спеціальностях) з метою змістової 

перебудови професійно-трудової 

підготовки в школі; виховні заходи, 

присв’ячені робітничим професіям; 

запрошення випускників школи, які 
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успішно працевлаштовані, для зустрічі з 

учнями; систематична співпраця з 

батьками учнів з метою своєчасного 

вивчення уподобань батьків, їхніх планів 

стосовно професійного майбутнього 

дитини тощо.  

Для вирішення організаційних та 

методичних завдань з професійної 

орієнтації нами була розроблена 

відповідна програма для школярів з 

вадами психофізичного розвитку. З метою 

підвищення компетентності дефектологів 

впровадждується в навчально-виховний 

процес Херсонського державного 

університета для студенів спеціальності 

«корекційна освіта» програма курсу 

«Формування складових професійно-

трудової компетентності в учнів із 

психофізичними порушеннями», зокрема, 

профорієнтаційної, конструкторсько-

технологічної, соціальної, комунікаційної, 

економічної, інформаційної, особистісної. 
Рецензент 

д. п. н., професор Т.С.Овчиннікова 
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ЗМІНА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Яковлева С.Д. Зміна працездатності учнів 

молодшого шкільного віку з вадами інтелекту в 

процесі навчальної діяльності. 

В статті представлено зміни стану розумової 

працездатності учнів молодших класів з 

порушеннями розумового розвитку, які були 

розподілені на групи згідно стану нервових 

процесів. Відображено збереження стану рівноваги 

психічних процесів при підвищенні рівня розумової 

працездатності в процесі навальної діяльності, що 

свідчить про методично правильно та чітко 

організований навчальний процес. 

Ключові слова: розумова працездатність, діти з 

порушеннями розумового розвитку, вищі психічні 

функції, психофізіологічні процеси, навчальна 

діяльність. 

 

Яковлева С.Д. Изменение работоспособности 

учащихся младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта в процессе учебной 

деятельности. 

В статье представлены изменения состояния 

умственной работоспособности учащихся младших 

классов с нарушениями умственного развития, 

которые были разделены на группы согласно 

состояния нервных процессов. Отражено 

сохранение состояния равновесия психических 

процессов при повышении уровня умственной 

работоспособности в процессе учебной 

деятельности, что свидетельствует о методически 

правильно и четко организованном учебном 

процессе. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, 

дети с нарушениями умственного развития, высшие 

психические функции, психофизиологические 

процессы, учебная деятельность. 
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Yakovleva S.D. Changing of mental capacity of 

primary schoolchildren with intelligence 

disorders during educational activities. 
Support of schoolchildren’s high mental capacity is one 

of the main tasks of pedagogy. Mental capacity is 

particularly important for children with intellectual 

disabilities, when higher mental processes and 

physiological functions are lowered. Activities of brain 

structures depend on strength, functional mobility, 

switching and balance of nerve processes. Productive 

development of mental processes and brain functions, 

their interactions underlie formation of abilities. 

Abnormalities in activity organization are related with 

immaturity of the regulatory systems of the brain, i.e., 

the ability to perform certain activities. Relations of 

strength, mobility and balance of nerve processes and 

personality traits determine types of higher nervous 

activity. Educational activities shall be aimed at 

support of person’s physiological functions in a 

balanced state that prevents fatigue and supports a 

mental capacity state at a sufficient level. The article 

puts forward arguments for the balance of nerve 

processes and presents the experimental data revealing 

changes in mental capacity of primary schoolchildren’s 

with intellectual disabilities during their learning 

process according to the states of their nervous 

systems. It is shown that properly planned teaching 

workload contributes to increasing of mental capacity 

and does not cause fatigue, as it is confirmed by a 

stable fatigue coefficient determined by two different 

methods.  

Key word: mental capacity, children with intellectual 

disabilities, higher mental functions, psycho-

physiological processes, learning activities. 

 

Забезпечення високої розумової 

працездатності учнів при збереженні їх 

психофізичного здоров’я протягом всього 

періоду навчальної діяльності є однією з 

найголовніших задач педагогіки та 

психології. Враховуючи інклюзивний 

напрямок спеціальної освіти це стосується 

і дітей з вадами  психофізичного розвитку. 

Дослідження психічної діяльності 

школярів відображає реальні можливості 

особистості лише за умови комплексного 

підходу. Застосування методологічних 

підходів до визначення стану 

психофізичного розвитку і можливостей 

дитини щодо оволодіння навчальною 

діяльністю дає можливість з’ясувати 

потенційні реалії кожної дитини. 

Мета статті полягає у з’ясуванні 

змін стану працездатності в учнів 

молодшого шкільного віку з порушенням 

інтелекту під час навчальної діяльності. 

Для вирішення  поставленої мети 

завданнями дослідження було здійснено 

визначення стану розумової 

працездатності та стану стомлення в 

процесі навчальної діяльності дітей 

молодшого шкільного віку з порушеннями 

розумового розвитку. 

Працездатність, яка визначає стан і 

можливості оволодіння навчанням, за 

визначенням філософського словника – це 

здатність людини якісно і ефективно 

виконувати роботу при збереженні стану 

здоров’я.  Розумова працездатність 

школяра залежить від стійкості організму, 

а саме – від його психофізіологічних 

функцій. Напружена робота призводить до 

стану стомлення, а відтак – до зниження 

працездатності. 

Швидкість настання втоми 

залежить від стану нервової системи та 

напруження, в якому виконується та чи 

інша робота. Навіть цікава для дитини 

діяльність через певний час викликає 

стомлення, яке відображається на 

показниках психофізіологічних функцій. 

За психофізіологічні процеси 

відповідає мозкова організація, яку 

неможливо змінити. Можна лише шляхом 

різних методів виховання активізувати 

різні  зони мозку, які на кожному віковому 

етапі утворюють індивідуальний, 

міжфакторний, функціональний ансамбль 

для опосередкованого визначення 

психічного процесу або шляхом 

корекційних впливів активізувати ті чи 

інші зони головного мозку, заставити їх 

включитися в забезпечення психічних 

параметрів, сформувати нові міжфакторні 

та міжфункціональні зв’язки. Спеціалізація 

проекційних, задньо-асоціативних та 

передньо-асоціативних областей у 

здійсненні операцій сенсорного аналізу, 

запам’ятовування,   розпізнавання, 

класифікації забезпечує високу здатність 

перцептивних функцій, можливості 

сприйняття нових складних об’єктів  та 

вироблення нових еталонів, що сприяє 
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значному збагаченню індивідуального 

досвіду. 

Аналіз взаємовідносин функцій 

призводить до заключення про 

продуктивний розвиток та ефективність 

його за рахунок взаємодії психічних 

процесів та мозкових функцій як по 

горизонталі (між правою та лівою 

півкулями мозку), так і по вертикалі або 

знизу вгору (від підкіркових утворів до 

кори головного мозку), зберігаючи при 

цьому системно-ієрархічну будову. 

 Така динаміка створює узагальнену 

модель внутрішньо мозкового 

забезпечення обох півкуль та системно-

динамічного забезпечення будь-якого 

поведінкового акту, ще раз підкреслюючи 

взаємодію психофізіологічних складових 

та складових ВНД, які відповідають за 

формування здібностей. 

Питання формування здібностей  та 

фізіологічні дослідження вищої нервової 

діяльності, започатковані І.П. Павловим, 

знайшли своє продовження в наукових 

працях М.П. Денисової, Л.А. Орбелі, Н.І. 

Касаткіна, В.Д.Небиліцина,  Б.М. Теплова, 

О.М. Леонтьєва та інших вчених   [4,7]. 

Основними психофізіологічними 

реакціями організму є процеси 

збудливості, гальмування, їх 

збалансованість, функціональна 

рухливість та сила нервових процесів, які 

набувають змін у різні періоди онтогенезу.  

Аналіз функціонального стану кори 

та підкіркових структур показав, що 

порушення в організації діяльності 

пов’язані з незрілістю регуляторних 

структур мозку, які проявляються як 

функціональна незрілість системи, що 

забезпечує самостійну діяльність дитини, 

тобто здатність сприймати інструкцію, 

планувати і виконувати роботу без 

відволікання.  

Недорозвинення лобних долів 

головного мозку призводить до порушення 

інтелектуальної діяльності, що 

проявляється у труднощах утворення та 

реалізації програм, а також порушень 

щодо контролю за кінцевими результатами 

діяльності [1]. 

Важливе значення має питання 

співвідношення між собою сили, 

рухомості та врівноваженості нервових 

процесів і тих комплексів властивостей, 

які створюють типи  вищої нервової 

діяльності людини [5]. 

У дітей з порушеннями інтелекту 

виявляються порушення функцій ЦНС. 

Розумова відсталість, зазначає Л.В.Занков, 

охоплює всю психіку в цілому. Ця 

своєрідність проявляється вже на ранніх 

етапах розвитку. В першу чергу 

страждають вищі психічні функції. 

Розвиток відчуттів в розумово відсталих 

дітей не має дуже грубих відхилень від 

норми, хоча аномалії зустрічаються 

частіше, ніж при нормальному психічному 

розвитку[3]. 

В  процесах сприймання розумово 

відсталими дітьми спостерігається 

порушення концентрації нервових 

процесів та широка їх іррадіація. Процеси 

збудження не концентруються в місці 

виникнення, а розповсюджуються по всій 

корі великих півкуль, захоплюючи інші 

області, далекі від джерела виникнення, 

розповсюджуючись за межі одного 

аналізатора. 

Вироблення складних 

диференціацій утруднене в дітей з 

порушеннями розумового розвитку   за 

рахунок ослаблення активного 

внутрішнього гальмування. Патологічна 

інертність нервових процесів проявляється 

і в рухових персевераціях, в труднощах 

переключення різних рухових реакцій. 

Інертність нервових процесів гальмує 

утворення нових зв'язків. 

Властивості мозкових структур 

відображають індивідуальні форми 

організації психічних функцій залежно від 

особливостей нервової системи. ФРНП є 

основним інтегрованим показником вищих 

нервових процесів. Рівень стану вищих 

психічних функцій, стан функціональної 

рухливості та сили нервових процесів 

визначають функціональні можливості 

кожної дитини, а відтак  і її здатність до 

навчальної діяльності. 
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 Діти з процесами відставання у 

розвитку відчувають труднощі у навчанні. 

Наслідком такого недорозвинення є 

нестабільність показників функціонування 

кори великих півкуль. У деякої частини 

дітей зі вступом до школи та початком 

навчання здійснюється стабілізація 

функціонального стану кори великих 

півкуль і створюються передумови для 

переходу системи сприйняття на новий 

функціональний рівень. Це, як правило, 

пов’язано з вибірковим збільшенням зони  

сприйняття у скронево-тім’яно-потиличній 

долі. Такий розвиток викликає складні 

операції, які відбуваються у головному 

мозку і включають сліди пам’яті [8]. 

Організація навчального процесу 

має бути побудована  відповідно до 

психофізіологічних особливостей дітей. 

Нейропсихологічні дослідження 

дозволяють виділити в кожної дитини її 

сильні та слабкі компоненти вищих 

психічних функцій, тобто принцип Л.С. 

Виготського про «зону найближчого 

розвитку» доповнюється принципом 

урахування слабкої ланки [2]. Вищі 

психічні функції були тим головним типом 

психічних явищ, дослідження яких 

дозволило О.Р. Лурія суттєвим чином 

вивчити проблему мозкових основ 

психіки. Первинний дефект та його 

вторинні наслідки лежать в основі 

порушення вищих психічних функцій, 

призводячи до виникнення  не одного 

ізольованого симптому, а цілої низки 

порушень.  

Згідно концепції О.Р.Лурія, кожна 

психічна функція «спирається» на декілька 

різних факторів і залежить від його 

ураження [6]. 

Патологічний вплив на незрілий 

мозок може призвести до відхилень 

психічного розвитку, прояви якого будуть 

різними в залежності від етіології, 

локалізації, ступеня поширення і 

тривалості впливу, а також соціальних 

умов, в яких знаходиться дитина. Причини 

виникнення уражень нервової системи 

різноманітні. Несприятливий вплив на 

внутрішньоутробний розвиток, 

постнатальний період, недостатнє 

харчування у перші роки життя 

призводить до порушення психофізичного 

розвитку дитини. 

Недорозвинення лобних долів 

головного мозку призводить до порушення 

інтелектуальної діяльності, що 

проявляється у труднощах утворення та 

реалізації програм, а також порушень 

щодо контролю за кінцевими результатами 

діяльності.  

 

Важливе значення має питання 

співвідношення між собою сили, 

рухомості та врівноваженості нервових 

процесів і тих комплексів властивостей, 

які створюють типи вищої нервової  

діяльності людини, що залежить від 

зрілості організації функціональних 

систем, тобто здатність сприймати 

інструкцію, планувати і виконувати роботу 

без відволікання. 

Показники працездатності в 

школярів змінюються протягом 

навчального дня. У поведінці дітей у 

другій половині навчального процесу 

спостерігається розсіяність, неможливість 

зосередитись, в’ялість, непосидючість. 
З метою вивчення зміни працездатності 

було проведено коректурну пробу та 

визначено коефіцієнти стомленості за 

Є.Крепеліним та за психофізіологічною 

методикою М.В.Макаренка. В експерименті 

приймали участь школярі початкових класів 

спеціальної школи № 1 і № 2 м. Херсона, які 

були розподілені за силою, перемиканням та 

врівноваженням нервових процесів на групи: 

сильний, середній та слабкий типи. 

Враховуючи, що під час дослідження не було 

визначено в групі дітей з порушеннями 

розумового розвитку дітей з сильним типом 

нервової системи, вони були розподілені на дві 

підгрупи: діти з середнім  (24 особи) та з 

слабким  (23 особи) типом нервових процесів. 

Завдання, які надавалися учням, 

відповідали їх психофізіологічним 

можливостям та чергувалися з активним 

відпочинком на свіжому повітрі. 

Коректурна проба показала в процесі 

навчальної діяльності підвищення показників 

розумової працездатності в учнів з середнім 

типом нервових процесів на 9,8 %, тоді як в 
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групі дітей з слабким типом нервових процесів 

підвищення склало лише 5,2 %. (табл.). 

 
Коефіцієнт стомлення як за методикою 

М.В.Макаренка, так і за методикою 

Є.Крепеліна практично не змінився в процесі 

навчального навантаження, що свідчить про 

незначне напруження коркових структур, яке 

викликали навчальні завдання. Стабільність 

показників за двома різними методиками 

свідчать про якісний аналіз обробки даних.  

Покращення показників 

працездатності та врівноваження нервових 

процесів під час навчальної діяльності, про 

що констатує незмінний коефіцієнт 

стомлення, свідчать про правильно 

організований навчальний процес та 

правильно сплановані заняття і 

навантаження, які чергувалися з активним 

фізичним навантаженням та відпочинком 

дітей на свіжому повітрі, що відповідають 

стану психофізіологічних систем учнів 

спеціальної школи. Психофізіологічні 

функції зумовлюються та узгоджуються 

переключенням, збудженням і 

гальмуванням нервових процесів, силою та 

слабкістю нервової системи і визначають 

коефіцієнт стомлення учнів, який впливає 

на результат і процес виконання 

навчального завдання. Вищі показники 

стомленості мають діти з слабким типом 

нервових процесів, і як результат, вищу 

працездатність виявлено в дітей з середнім 

типом нервових процесів та меншим 

ураженням мозкових структур. 
Рецензент 
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Таблиця 1.  

Показники розумової працездатності та стан стомлюваності дітей  

молодшого шкільного віку з порушеннями розумового розвитку 
 

Методики  визначення розумової    

працезданості 

Час втручання Стан сили нервових процесів 

Середній тип НП 

n= 24 

Слабкий тип НП  n = 

23 

Коефіцієнт стомлення 

 за методикою М.В.Макаренка 

До навчання 21,75 ± 0,29 19,3 ± 0,39 

Після навчання 22,58 ± 0,36 19,5 ± 0,63 

Коефіцієнт стомлення за 

 методикою Є. Крепеліна 

До навчання 0,57 ± 0,04 0,39 ± 0,05 

Після навчання 0,56 ± 0,05 0,43 ± 0,05 

Коректурна проба До навчання 62,85 ± 2,43 43,74 ± 2,04 

Після навчання 69,55 ± 3,83 46 ± 2,63 
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NOT IMITATIONAL METHOD OF 

"COMPETING GROUPS" IN THE 

POSTGRADUATE EDUCATION OF 

DENTISTS 
 

НЕІМІТАЦІЙНИЙ МЕТОД 

«КОНКУРЕНТНИХ ГРУП» У 

ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ЛІКАРІВ-

СТОМАТОЛОГІВ 

 

Антоненко М.Ю., Зелінська Н.А., Значкова 

О.А., Мельничук Т.А., Саяпіна Л.М. 

Неімітаційний метод «конкурентних груп» у 

післядипломній освіті лікарів-стоматологів 

Важливість післядипломної освіти лікарів-

стоматологів та необхідність суспільства в 

висококваліфікованих фахівцях потребує 

адекватно підібраного методологічного 

підходу до викладання, що визначає успішний 

кінцевий результат навчання. Досліджено 

можливість застосування не імітаційного 

методу навчання «конкурентних груп» у 

післядипломній освіті лікарів стоматологів на 

прикладі оцінки ролі і місця теорій карієсу 

зубів для первинної та вторинної профілактики 

каріозної хвороби. Метод показав високу 

педагогічну ефективність, дозволяє розширити 

діапазон клінічного мислення, мотивує на 

необхідності об'єднання зусиль для 

співробітництва для досягнення поставленої 

мети. 

Ключові слова: післядипломна освіта лікарів-

стоматологів, метод «конкурентних груп», 

теорії карієсу зубів 

 

Антоненко М.Ю., Зелинская Н.А., Значкова 

Е.А., Мельничук Т.А., Саяпина Л.М. 

Неимитацийний метод «конкурентных 

групп» в последипломном образовании 

врачей-стоматологов 
Важность последипломного образования 

врачей-стоматологов и необходимость 

общественности в высококвалифицированных 

специалистах нуждается в адекватно 

подобранном методологическом подходе к 

преподаванию, что определяет успешный 

конечный результат обучения. Исследована 

возможность использования не имитационного 

метода обучения «конкурентных групп» в 

последипломном образовании врачей 

стоматологов на примере оценки роли и места 

теорий кариеса зубов для первичной и 

вторичной профилактики кариозной болезни. 

Метод показал высокую педагогическую 

эффективность, позволяет расширить диапазон 

клинического мышления, мотивирует 

необходимость объединения усилий для 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели. 
Ключевые слова: последипломное образование 

врачей-стоматологов, метод «конкурентных 

групп», теории кариеса зубов 

 

Antonenko M.U., Zelinskaya NA, OA 

Znachkova, Melnichuk TA, LM Sayapina Not 

imitational method of "competing groups" in 

the postgraduate education of dentists 
Postgraduate education is one of the important 

components in high dental school. The importance 

of postgraduate education of dentists in society and 

the need for highly qualified specialists needs 

adequately chosen methodological approach to 

teaching. Methods of study at the postgraduate stage 

of education have different goals and objectives than 

during undergraduate education. It was researched 

the possibility of using the not imitational teaching 

method "competing groups" in the postgraduate 

education of dentists as an example to study the role 

and place of basic theories of dental caries for 

primary and secondary prevention of carious 

disease. The method showed high educational 

efficiency, can extend the range of clinical thinking, 

motivates the need for cooperation to achieve this 

goal. While working in a competitive group medical 

interns gain experience teamwork, constructive 

discussions, culture of communication and 

collegiality 

Key words: postgraduate education of dentists, the 

method of "competing groups" theory of dental 

caries 
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Реформування національної 

системи освіти України, сучасні тенденції 

світової інтеграції зводять проблему 

розвитку особистості в ранг пріоритетних 

завдань [3, с. 5-7; 8, с. 149-152]. 

Відповідність системи медичної освіти в 

Україні вимогам практичної сфери 

охорони здоров'я населення, а також 

підвищення якості підготовки медичних 

кадрів шляхом введення ефективної 

системи організації навчального процесу 

спрямовано на гармонізацію вітчизняної 

медичної освіти відповідно до вимог 

Євросоюзу [1, с. 89-93].  

Післядипломна освіта представляє 

одну з важливих складових у системі 

вищої стоматологічної школи. Будучи 

другим етапом навчання, вона, 

безсумнівно, має стати пріоритетним 

напрямком для формування 

висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних, самодостатніх, 

креативних і гуманних фахівців-

стоматологів, які повинні витримувати 

виклики сучасного міжнародного фахового 

простору.  

Розуміючи важливість 

післядипломної освіти, з одного боку, і 

незважаючи на складну економічну 

ситуацію в Україні, з іншого, вища 

стоматологічна школа почала виділяти 

великі матеріальні і технічні ресурси для 

розвитку цього напрямку навчання, 

відкриваючи кафедри та інститути 

післядипломної освіти. Акцентує на собі 

увагу необхідність залучення 

висококваліфікованих і ерудованих 

викладачів, які мають не тільки великий 

клінічний і науково-дослідницький досвід, 

але й мають високий рівень педагогічної 

майстерності. Останній аспект є особливо 

важливим у післядипломній освіті лікарів-

стоматологів, тому що адекватно 

підібраний методологічний підхід до 

викладання визначає успішний кінцевий 

результат навчання. Очевидно, що 

тривіальний академічний стереотип 

мислення у викладанні на етапі 

післядипломної освіти, повинен піти у 

минуле. При цьому дуже важливо 

розуміти, що методики навчання на 

післядипломному етапі освіти мають інші 

цілі і завдання, ніж у період додипломної 

освіти. 

 Основним завданням в 

переддипломному навчанні є накопичення 

первинних знань про роль і місце 

фундаментальних наук у виникненні та 

розвитку захворювань, навчання загальним 

уявленням лікування різних патологічних 

станів і формування гуманізаційних 

уявлень. На етапі післядипломної освіти, 

зокрема, лікарів-стоматологів, основною 

метою є підвищення зацікавленості 

лікарів-інтернів до власних самостійних 

досліджень, у розумінні необхідності 

постійного творчого пошуку, аналізі даних 

літератури в порівнянні із науковими 

дослідженнями кафедр, у мотивуванні 

лікарів-інтернів до необхідності 

розширення клінічного світогляду, 

клінічного мислення, розвитку не тільки 

лідерських якостей, а й почуття 

необхідності колективної співпраці та 

відповідальності при лікуванні пацієнтів. 

Безсумнівно, що одним з важливих 

завдань на етапі післядипломної освіти 

лікарів-стоматологів має стати 

інтерактивне навчання в його різних 

проявах. Вважаємо, що такий шлях 

спонукає лікарів-інтернів міркувати, 

творити, робити мікровідкриття, 

висловлювати, часом, несподівані думки, 

що нерідко не співпадають із 

загальноприйнятими концепціями, ідеями, 

теоріями, винаходами. Такий підхід може 

мотивувати лікарів-інтернів не лишатися 

тільки «статистом», а сумніватися, 

руйнувати стереотипи мислення, 

розвивати допитливість і здорові амбіції. 

Тільки розуміючи основні цілі та 

завдання післядипломної освіти, можна 

запропонувати такі методологічні 

педагогічні прийоми, які повинні 

ґрунтуватися на діяльнісному і 

системному підході до педагогічного 

процесу, що допомагає і полегшує свідоме 

засвоєння професійної інформації [2, с.5-7; 

4, 360 с.; 5 с. 125-128]. Однак, аналізуючи 

дані літератури відносно різних методик 
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навчання, неважко помітити, що вони не 

адаптовані та індивідуалізовані для 

викладання на етапі післядипломної 

освіти. Можна відзначити лише невелику 

кількість привабливих педагогічних робіт, 

які розкривали вузлові, нерідко досить 

важкі проблеми викладання для лікарів-

інтернів [8, с.149-152; 9, с. 198-202]. Ці 

роботи підіймають інтерес до адаптування 

багаторічного досвіду експериментального 

викладання до пошуку методичної 

творчості для системного використання 

інноваційних активних методів навчання в 

післядипломній освіті стоматологів. 

Вважаємо, що конструювання і адаптація 

методів активного навчання, 

індивідуалізованість, персоніфікований  

підхід, що дають неімітаційні методи 

навчання, є основним шляхом для 

досягнення мети післядипломного 

навчання. 

Серед неімітаційних методів можна 

відзначити: активні (проблемні) лекції, 

дискусія, «круглий стіл», прес-

конференція, виїзні заняття в державні 

поліклінічні заклади охорони здоров'я, 

«мозковий штурм», «конкурентні групи» 

тощо [6, с. 54-58]. 

Одним з методів, який втілює в собі 

можливість скористатись своїми 

теоретичними знаннями, шансом творчого 

пошуку та продуктивного мислення є 

метод "конкурентних груп". Він дозволяє 

розвинути творче мислення, провести 

взаємонавчання та взаємовдосконалення 

шляхом багатосторонньої комунікації, 

залучити всіх учасників у процес 

обговорення та обґрунтування власної 

думки, розвинути вміння вести професійну 

дискусію, виховати повагу до колег та 

альтернативних ідей і пропозицій [7, с. 

456-459]. 

 Метою нашого дослідження було 

вивчити можливість застосування та 

адаптування методу «конкурентних груп» 

у післядипломній освіті лікарів 

стоматологів для вивчення ролі й місця 

базисних теорій карієсу зубів для 

первинної та вторинної профілактики 

каріозної хвороби. Вибір цієї методики був 

невипадковим. Адже  розуміли, що вона 

може допомогти активізувати клінічне 

мислення, залишаючи його активним 

надовго за умови перманентної мотивації в 

різних щоденних лікарських ситуаціях та 

необхідності самостійного прийняття 

рішень.  

Однією з важливих складових, на 

наш погляд, виявилася можливість 

застосування цієї методики для розвитку 

партнерських відносин з іншими групами 

лікарів-інтернів. Саме цей метод дозволяє 

збільшити швидкість і глибину обробки 

інформації і таким чином підвищити 

результат навчання. Лікарі-інтерни, 

працюючи між собою в міні-групах, 

вирішують комплекс завдань та, 

застосовуючи методи діалогу, полілогу, 

взаємонавчання та дискусії, формують 

колективне рішення. Подальше кожна 

конкурентна група оголошує свої варіанти 

вирішення заданої проблеми. 

Визначаються спірні питання та 

розгортається дискусія між конкурентними 

групами для визначення та прийняття 

найбільш вірного колективного вирішення 

проблеми. Активація та удосконалення 

методу конкурентних груп нами було 

опрацьовано на прикладі вивчення різних 

аспектів  каріозної хвороби – від базисних 

теорій карієсу до сучасних, науково-

обґрунтованих стратегій профілактики.  

Всі лікарі-інтерни були розділені на 

2 конкурентні групи. Основними 

завданнями для них було: 

1. Висловити власні судження про 

роль і місце основних базисних теорій 

карієсу, досліджуваних на етапі 

додипломної освіти з урахуванням знань 

анатомії, гістології, патоморфології, 

патофізіології, біохімічних та 

імунологічних характеристик змішаної 

слини, генетичної детермінованості, 

мікробного пейзажу порожнини рота. 

2. Сформулювати власні уявлення 

про можливі шляхи використання цих 

знань для первинної та вторинної 

профілактики каріозної хвороби. 

3.Запропонувати і відстояти 

найбільш раціональні, адекватні та 
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прогнозовані, на їх погляд, методи 

профілактики карієсу у працездатного 

населення. 

4. Оцінити роботу «конкуруючої 

групи». 

Зауважимо, що роль викладача не 

була пасивною. У той же час він не 

намагався перервати роздуми студентів, 

нав'язати їм свою точку зору, критикувати 

висловлені ідеї, думки, теорії, змінити, 

часом, емоційно забарвлені висновки. 

В результаті застосування методу 

«конкурентних груп» було відкрито зовсім 

нові якості лікарів-інтернів. Відзначимо, 

що обидві групи показали відмінні базисні 

знання теорій карієсу зубів, що 

спираються на фундаментальні науки, 

отримані на етапі додипломної освіти. У 

той же час обидві «конкуруючі групи» 

утруднялися сформувати власні судження 

про шляхи практичної реалізації наявних 

знань про причинно-наслідкові зв'язки 

каріозної хвороби і теорій карієсу при 

плануванні первинної та вторинної 

профілактики його. Однак, за допомогою 

викладача, вони змогли подолати 

стереотип мислення і спробували спочатку 

несміливо, невпевнено, потім більш 

активно і впевнено розвивати свої 

роздуми, судження про можливі шляхи 

первинної та вторинної профілактики 

карієсу з урахуванням базисних теорій. 

При цьому лікарі-інтерни коректно 

відстоювали свою точку зору перед 

«конкуруючої групою». Відрадно 

зауважити, що кожен з учасників міг 

висловити, відстояти свою точку зору. При 

цьому слухачі були досить терплячі, 

толерантні, були готові погодитися з 

раціональним висловлюванням опонента. 

Ми відзначили, що одна група наполягала і 

відстоювала життєздатність теорії Міллера 

і протеолізно-хелаційну теорію карієсу. У 

той час, як друга - мала відмінну точку 

зору і наполягала на провідній ролі 

генетичної детермінованості до каріозної 

хвороби. Більшість учасників цієї групи 

змогли залучити свої знання з медичної 

генетики до ряду хірургічних 

стоматологічних захворювань. 

Кожна з «конкуруючих груп» 

приводила розважливі аргументи на 

підтримку своєї думки спираючись на 

знання, що було отримано на етапі 

переддипломної освіти. Кожна з груп 

зазначила складність розглянутої 

проблеми, обидві групи прийшли до 

висновку про необхідність використання в 

майбутньому нових, сучасних методів 

вивчення каріозної хвороби для глибокого 

розуміння шляхів первинної та вторинної 

профілактики каріозної хвороби. 

Обидві групи були одностайні в 

думці, що для вирішення проблеми карієсу 

зубів не може бути іншого шляху як 

профілактика її. «Конкуруючі групи» 

висловили думку про безперспективність 

витрати грошей на пошук нових шляхів 

препарування каріозних порожнин, так 

само як і удосконалення стоматологічних 

матеріалів, здатних вирішити настільки 

складну проблему, як каріозна хвороба. 

Кожна з груп запропонувала своє 

бачення методів первинної та вторинної 

профілактики. Однак, зауважимо, що воно 

базувалося на різних точках зору про 

причинно-наслідкові зв'язки карієсу зубів. 

У результаті методу «конкурентних 

груп» кожна з груп спільно з викладачем 

змогла зробити не тільки експертну оцінку 

та висловити критичні зауваження, але й 

справедливо оцінила знання 

«конкуруючих груп» на цьому 

своєрідному полігоні боротьби. 

Під час роботи в конкурентних 

групах лікарі-інтерни набувають досвіду 

командної роботи, конструктивного 

дискутування, культури спілкування та 

колегіальності; вчаться аргументовано 

відстоювати свою точку зору та 

дослухатися до інших у процесі пошуку 

оптимального вирішення проблеми. 

Таким чином, застосування та 

адаптація методу «конкурентних груп» для 

розуміння, наприклад, ролі і місця теорій 

карієсу зубів для первинної та вторинної 

профілактики, показав високу педагогічну 

ефективність, дав поштовх до розширення 

діапазону клінічного мислення, що 

базується на розумінні  причинно-
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наслідкових зв'язків каріозної хвороби, 

отриманих на етапі переддипломної 

освіти. Цей метод мотивував лікарів-

інтернів на створення власного підходу та 

аналізу клінічної задачі, спонукав 

відстоювати і аргументувати власну точку 

зору на запропоновану проблему. Метод 

«конкурентних груп» формує гуманне і 

толерантне ставлення до іншої, 

альтернативної точки зору, мотивує на 

необхідності об'єднання зусиль для 

співробітництва та конструктивних 

відносин при вирішенні складних 

стоматологічних питань, дав можливість 

зробити висновок про необхідність 

постійного творчого пошуку в лікарській 

практиці для досягнення поставленої мети. 
Рецензент 
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ORGANIZATION OF HEALTH AND 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT TRAINING 

AND REHABILITATION PROCESS OF 

CHILDREN WITH DISABILITIES IN 

TERMS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Yu. Bystrovа, A. Petrunya. Organization of 

health and psychological support training and 

rehabilitation process of children with 

disabilities in terms of inclusive education.  

In the article the stages of complex medical, 

psychological, pedagogical accompaniment of 

educational-rehabilitation process of children are 

shown with an amblyopia as basic constituent of 

process of their successful socialization in the 

conditions of educational establishments of new 

type.  

The purpose of research – to confirm the 

hypothesis that the full development of children 

with visual impairment in inclusive education can 

be carried out only under the educational and 

rehabilitative environment where children with 

visual impairments are not only developing the 

functionality of view, but also ensures the 

continuity in the provision of educational services 

and treatment.  

First stage of experiment – 

organizationally-diagnostic is the stage of 

collection of information, initial testing, 

prognostication, adaptation and initial 

psychological correction.  

According to the results of psychological 

tests and personal interviews with children and 

parents determine the individual needs of 

psychological-pedagogical and social 

rehabilitation. Social worker and a practical 

psychologist developed individual rehabilitation 

program. 

The second stage of experiment is a 

correction. Correction-pedagogical work comes 

true after directions: pedagogical (organization of 

correction-pedagogical influence is on lessons); 

correction (special correction employments after 

development of visuognosis, curative physical 

education, rhythmics, correction of speech 

violations).  

To provide effective health clinical work, 

ophthalmologists conduct classes. Schemes of 

classes based on visual defect child. Ophthalmic 

Service also conducts vision correction, treatment 

of strabismus and amblyopia treatment by 

hardware. 

Educational process in terms of inclusive 

education is based on the principle of individual 

and differentiated approach to each child, 

depending on the medical diagnosis. Education 

has established order, its operating mode, certain 

techniques chosen course of the rehabilitation 

process, the individual forms and methods of 

instruction for each student. 

Мedical and psychological support 

training and educational process in our 

eqsperimental institutions aimed at effectively 

addressing the following tasks: 

• сreating a positive attitude toward self, 

others , the world around them (self-esteem and 

self-confidence, a positive attitude towards their 

development, health, initiative, ability to set a 

goal, the ability to prioritize work and personal 

life; plan time, a positive attitude to change; 

recognition phenomenon of human uniqueness, 

creativity); 

• developing the skills required for 

effective communication; 

• development of constructive thinking ( 

problem solving and decision making, effective 

use of a variety of technologies); 

• formation and skills of cooperation and 

collaboration in the group (to understand the 

purpose and culture groups and successfully work 

in it; plan and make a decision together with other 

members of the group to respect the opinions of 

others). 

The third stage is professionally-labour 

socialization of graduating students with 

paropsiss, as a result of successful complex 

collaboration of specialists of the system of 

education, health protection and social defence. 

Question of psychological and 

pedagogical accompaniment of professional 

socialization students with paropsiss is actual, 

because support of children with the limited 

possibilities of health is the most substantial 
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differentiated index of trade education. Thus one 

of major terms of successful social integration is 

realization of complex psychological and 

pedagogical accompaniment, because in the 

process of educating there is a danger of isolation 

of children with психофизическими defects from 

the healthy persons of the same age, that will 

complicate their social substantially. 

Keywords: educational process, rehabilitation, 

socialization, amblyopia, eye disorders. 

 

Быстрова Ю.А., Петруня А.М. Организация 

медико-психологического обеспечения 

учебно-реабилитационного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

В статье представлены этапы комплексного 

медицинского, психологического, 

педагогического сопровождения учебно-

реабилитационного процесса для детей с 

амблиопией, показаны основные компоненты 

процесса их успешной социализации в 

условиях учебных заведений нового типа. 

Цель исследования – подтвердить гипотезу о 

том, что полноценное развитие детей с 

нарушениями зрения в инклюзивном 

образовании может осуществляться только в 

образовательной и реабилитационной среде, 

где у детей с нарушениями зрения не только 

развивают функциональность зрения, но также 

гарантируют преемственность в оказании 

образовательных услуг и лечения. 

 

Бистрова Ю.О., Петруня А.М. Організація 

медико-психологічного забезпечення 

навчально-реабілітаційного процесу дітей з 

обмеженими можливостями здоров'я в 

умовах інклюзивної освіти. 

У статті представлено етапи комплексного 

медичного, психологічного, педагогічного 

супроводу навчально-реабілітаційного процесу 

для дітей з амбліопією, надано основні 

компоненти процесу їх успішної соціалізації в 

умовах навчальних закладів нового типу. 

Мета дослідження – підтвердити гіпотезу про 

те, що повноцінний розвиток дітей з 

порушеннями зору в інклюзивній освіті може 

здійснюватися тільки в освітньому та 

реабілітаційному середовищі, де у дітей з 

порушеннями зору не тільки розвивають 

функціональність зору, але також гарантують 

наступність у наданні освітніх послуг та 

лікування. 

 

В настоящее время поиск новых 

медико-психологических подходов к 

решению проблемы обучения, воспитания 

и развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является задачей 

государственной важности и центром 

приложения консолидированных усилий 

системы образования, здравоохранения и 

социальных служб.  

В настоящее время нуждаются в 

осмыслении педагогические и 

организационные проблемы в области 

обучения, воспитания и социальной 

адаптации детей с нарушениями зрения, а 

также неотъемлемой составляющей и 

основы этого процесса – психолого-

медико-педагогической диагностики и 

реабилитации. Организация учебно-

реабилитационного процесса в условиях 

инклюзивного образования 

предусматривает внутреннюю интеграцию 

и социализацию детей с различной 

патологией зрения.  

Система работы с детьми-

инвалидами, нуждающимися в коррекции 

зрения, должна обеспечить комплексность 

и непрерывность психолого-

педагогической, социальной, физической и 

медицинской помощи для создания 

оптимальных условий их развития. 

Обучение, воспитание и развитие, а 

в дальнейшем успешная 

профессиональная социализация детей с 

нарушениями зрения в настоящее время 

является одною из важнейших проблем 

коррекционного образования. Нахождение 

длительное время в условиях замкнутого 

пространства специальной школы или 

интерната лишает слабовидящих детей 

возможности самостоятельно и 

полноценно включаться в социальную 

жизнь. Большая часть выпускников с 

нарушениями зрения имеет трудности, 

связанные с интеграцией в общество 

здоровых людей (Т.Н.Гребенюк, 

А.Г.Литвак, И.Н.Некрасова, А.П.Таран, 

Е.П.Синёва, С.Ф.Федоренко) [2; 3]. 

Понятие интеграции в 

тифлопедагогике предусматривает процесс 

вхождения человека с нарушением зрения 
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в общество на равных правах со зрячим 

человеком. Для этого ещё на ранних 

этапах развития детей с нарушениями 

зрения им необходима комплексная 

помощь. Основная стратегическая цель 

учебно-воспитательного процесса и 

комплексного сопровождения детей в 

условиях инклюзивного образования – это 

интеграция инвалидов по зрению в среду 

здоровых сверстников [2, с.52-63; 3].  

Проблемы развития коррекционно-

педагогической помощи детям с 

нарушениями зрения освещены в работах 

И.Д.Беха, В.И.Бондаря, Л.С.Выготского, 

Г.М.Дульнева, Н.Л.Коломинского, 

А.А.Корниенко, С.Д.Максименко, 

С.Л.Мирского, Ж.И.Намазбаевой, 

Б.И.Пинского, В.Н.Синёва, Е.П.Хохлиной, 

Ж.И.Шиф. и др. [2; 4]. 

Различные аспекты медицинской 

реабилитации лиц со зрительной 

депривацией нашли отражение в трудах 

Е.Д.Агеева, В.М.Акимушкина, 

О.Л.Алексеева, В.П.Бирана, Т.А.Власовой, 

С.Е.Гайдукевича, В.П.Гудониса, 

В.З.Денискиной, В.П.Ермакова, 

В.З.Кантора, В.А.Кручинина, А.Г.Литвака, 

И.С.Моргулиса, Л.И.Плаксиной, Е.Н.Руцк

ой, С.А.Рыкова, Л.А.Семенова, Н.М.Серги

енко, Л.И.Солнцевой и др. [1; 3; 4; 5; 6]. 

Вопросами социализации лиц с 

отклонениями в развитии занимались 

такие ученые, как Л.И.Акатов, 

И.М.Бгажнокова, Ю.В.Богинская, 

В.И.Бондарь, Н.Ф.Дементьева, 

З.И.Лаврентьева, В.И.Ляшенко, 

В.М.Синёв, Е.П.Синёва, Е.И.Холостова, 

Л.П.Храпылина, М.В.Шакурова, 

А.Г.Шевцов, Л.М.Шипицина и др. [2, с.52-

63].  

При всем многообразии 

исследований в настоящее время 

отчетливо ощущается недостаточность 

работ, в которых нашли бы отражение 

системные исследования в области 

организации и проведения комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обеспечения учебно-реабилитационного 

процесса как составляющей успешной 

социализации детей с нарушениями зрения 

в условиях инклюзивного образования.  

Педагогический опыт доказывает, 

что полноценное развитие детей с 

глубоким нарушением зрения может 

осуществляться лишь в условиях 

образовательно-реабилитационной среды, 

где у детей с дефектами зрения не только 

развиваются функциональные 

возможности органов зрения, но и 

обеспечивается непрерывность в 

предоставлении образовательных услуг и 

лечении [4]. 

Такой научный эксперимент уже в 

течении 7 лет проводится на базе 

Рубежанского учебно-реабилитационного 

центра «Хрусталик», СОШ №4, №6 города 

Луганска под руководством кафедры 

дефектологии Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко и 

кафедры офтальмологии Луганского 

государственного медицинского 

университета.  

Первый этап эксперимента – 

организационно-диагностический – этап 

сбора информации, предварительного 

тестирования, прогнозирования, адаптации 

и первичной психокоррекции. 

По результатам психологического 

тестирования и индивидуальных 

собеседований с детьми и родителями 

определялись индивидуальные 

потребности в психолого-педагогической и 

социальной реабилитации. Социальным 

педагогом и практическим психологом 

разрабатывалась индивидуальная 

программа реабилитации (ИПР). 

К обследованию ребенка 

подключались специалисты по 

медицинской реабилитации, которые 

предоставляли свои рекомендации и 

назначения. Выполнялось клиническое 

открытое исследование по оценке 

эффективности комплексной реабилитации 

детей с нарушениями зрения различных 

видов и степени тяжести. Для 

обследования детей применялись 

следующие методы: 

1. Визометрия без коррекции и с 

коррекцией [4]. 
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Во всех случаях визометрия 

проводилась с помощью таблицы 

Головина-Сивцева и аппарата Рота на 

расстоянии 5 метров от обследуемого. Эта 

таблица состоит из двух половин. Одна 

половина представлена буквами русского 

алфавита , а вторая кольцами Ландольта. В 

таблице 12 строк. Буквы 1-й строки 

соответствуют остроте зрения 0,1, 10-й 

строки- 1,0 12-й – 2,0. Определение 

остроты зрения проводилось при 

соблюдении стандартных условий [4].  

Визометрия у детей возрастом 5-7 

лет проводилась также субъективным 

методом по специальным детским 

таблицам, в которых оптотипами являлись 

легко узнаваемые картинки [4]. 

2. Определение бинокулярных 

функций проводилось с помощью 

четырех-точечного цветотеста ЦТ-01, 

который предназначен для определения 

характера зрения (бинокулярное, 

одновременное, монокулярное) и для 

определения ведущего глаза [4].  

Цветотест является настенным 

прибором, состоящим из кожуха, на 

крышке которого имеются 4 круглых 

отверстия, расположенных в форме буквы 

«Т», повёрнутой на 90 градусов. Отдельно 

расположенное отверстие закрыто 

красным светофильтром. Среднее из трёх – 

бесцветным. Остальные два (верхнее и 

нижнее) – сине-зелёным. Все четыре 

светофильтра матированы и равномерно 

освещаются имеющейся в кожухе лампой. 

К прибору прилагаются цветные очки для 

разделения полей зрения. Красное стекло 

очков приходится на правый глаз, сине-

зелёное – на левый. Таким образом, сине-

зелёные светящиеся отверстия видны 

испытуемому левым глазом, красное – 

правым, бесцветный объект виден обоими 

глазами. 

Исследование проводится с 

расстояния 5 м, при низком зрении – с 

более близкого. Расположение светящихся 

тестов, наблюдаемое испытуемым, зависит 

от состояния бинокулярного зрения. При 

нормальном бинокулярном зрении 

испытуемый видит четыре цветовых теста. 

Если один глаз ведущий, то средний – 

бесцветный тест будет окрашиваться в 

цвет стекла, находящегося перед ведущим 

глазом. В этом случае исследуемый будет 

видеть при ведущем правом глазе два 

красных теста по горизонтали и два сине-

зеленых по вертикали, при ведущем левом 

глазе – один красный тест по горизонтали 

и три сине-зеленых по вертикали. Если 

ведущего глаза нет, то происходит 

чередование, исследуемый видит 

бесцветный тест то красным, то сине-

зеленым, а иногда белесоватым. При 

содружественном косоглазии характер 

зрения чаще бывает монокулярным. Если 

косящим является правый глаз, а 

фиксирующим левый, то исследуемый 

видит три сине-зеленых теста вертикально. 

Если косит левый глаз, а правый 

фиксирует, то больной видит два красных 

теста, расположенных по горизонтали. При 

одновременном зрении правый глаз видит 

два красных теста, левый – три сине-

зеленых. Слияние бесцветного теста, 

принадлежащего и правому и левому 

глазу, не происходит. Ребёнок видит 5 

тестов: при сходящемся косоглазии – два 

красных справа, три сине-зеленых слева, 

при расходящемся косоглазии – три сине-

зеленых справа, два красных слева. 

По результатам диагностики самым 

распространённым заболеванием у 

учащихся названа амблиопия (69%). 

Амблиопией называют понижение зрения 

(с оптимальной оптической коррекцией), 

которое не связано с органическими 

изменениями глазного яблока или 

зрительного пути. Возникновение 

амблиопии связывают с недостаточным 

зрительным опытом в раннем детском 

возрасте вследствие некоррегируемых 

аномалий рефракции, косоглазия, 

нарушения прозрачности преломляющих 

сред или других состояний, нарушающих 

нормальное формирование образов 

внешнего мира (В.Г.Абрамов, 

Э.С.Аветисов) [1]. Амблиопия – 

нефункционирующий глаз или «ленивый 

глаз» – без каких либо признаков 

структурных аномалий или глазных 
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заболеваний (Э.С.Аветисов, 

Н.А.Пучковская, И.М.Логай, 

Н.М.Сергиенко, K.J.Ciuffreda, D. Levi, 

A.Selenov) [1; 4]. Некоторые авторы в 

настоящее время относят этот дефект 

скорее к синдрому, включающему 

повышенный порог восприятия контуров 

предметов, пространственные искажения, 

неустойчивую и неточную монокулярную 

фиксацию, слабую способность глаз к 

слежению, сниженную контрастную 

чувствительность, ослабленную 

аккомодацию. Все эти факторы негативно 

влияют на процесс обучения и воспитания 

детей с амблиопией и обуславливают 

психологические особенности их учебной 

деятельности. 

Второй этап эксперимента – 

коррекционный. Успешная учебная 

деятельность – важная составляющая 

социализации слабовидящих детей. 

Учебно-воспитательный процесс в 

условиях инклюзивного образования 

строится на принципе индивидуального и 

дифференцированного подхода к каждому 

ребенку в зависимости от медицинского 

диагноза. 

Обучение имеет установленный 

порядок, свой рабочий режим, 

определенные методики, подобранный ход 

реабилитационного процесса, 

индивидуальные формы и методы 

обучения для каждого ученика. 

Коррекционно-педагогическая 

работа осуществляется по направлениям: 

- специальные коррекционные занятия по 

развитию зрительного восприятия, 

лечебная физкультура, ритмика, коррекция 

речевых нарушений; 

- организация коррекционного воздействия 

на уроках математики, рисования, 

развития речи, физической культуры, 

трудового обучения, СБО. 

С целью обеспечения достаточной 

эффективности медико-лечебной работы 

проводятся занятия с врачом-

офтальмологом по схемам в соответствии 

со зрительными дефектами, чаще всего 

встречающимися у детей. Также 

офтальмологическая служба проводит 

коррекцию зрения, плеоптоортоптическое 

лечение косоглазия и амблиопии с 

помощью аппаратного лечения свето-

цвето-стимуляции “КЭМ-ЦТ”, панорамной 

фотостимуляции сетчатки фигурными 

слепящими полями с использованием 

последовательных образов, лазерной 

стимуляции с помощью прибора “ЛАСТ-

1”, компьютерных методов лечение с 

помощью программ “Паучок” и 

“Крестики”[4]. Положительные результаты 

медицинской реабилитации обеспечивают 

условия для успешной коррекции и 

развития личности ребёнка с нарушениями 

зрения, значительно облегчают процесс 

социальной адаптации учащихся. 

Кроме совместной с врачом 

лечебной работы педагоги проводят также 

коррекционно-компенсаторную работу по 

исправлению вторичных дефектов, 

которые сформировались вследствие 

основного заболевания глаз. 

Нарушение зрительной системы, 

имеющей большое значение для развития 

ребенка и его жизнедеятельности, наносит 

большой вред формированию психических 

процессов, двигательной сферы, 

физическому развитию ребенка. У детей со 

зрительными нарушениями различают 

внутрисистемные вторичные отклонения – 

нарушения функций в самой зрительной 

системе в результате первичного дефекта. 

Можно выделить такие 

внутрисистемные отклонения, как: 

нарушение функций различения цветов; 

нарушение фиксации взгляда; нарушение 

глазомера; нарушение способности 

устанавливать пространственные связи 

между предметами; нарушение 

прослеживающей функции; нарушение 

целостности восприятия; нарушение макро 

и микро ориентирования в пространстве. 

В работе центра большое внимание 

уделяется межсистемным вторичным 

отклонениям. Для коррекции нарушений в 

двигательной сфере проводятся занятия по 

ЛФК и ритмике. Во время занятий учитель 

выбирает методы и приемы работы с 

учётом не только дефектов опорно-

двигательного аппарата, но и зрительного 
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диагноза (первичный дефект). Дети с 

остаточным зрением при чтении и письме 

принимают положение с низко опущенной 

головой (нистагм, аномалии рефракции, 

амблиопия, альбинизм), которое негативно 

влияет на развитие сердечнососудистой, 

дыхательной системы, опорно-

двигательного аппарата, приводят к 

кривошее, сколиозу, лордозу, 

остеохондрозу – это вторичные дефекты. 

Показания к назначению индивидуальных 

занятий по лечебной физкультуре 

предоставляют школьный врач-

офтальмолог и педиатр, контролирующие 

физические нагрузки детей на уроке 1-2 

раза в месяц. 

Коррекционные занятия 

дефектолога по преодолению нарушений 

психической деятельности, дефектов речи 

также осуществляются с учётом 

особенностей развития детей с 

нарушениями зрения. Занятия психолога 

проходят в сенсорной комнате. Сенсорная 

комната – это организованное особым 

образом пространство, состоящее из 

большого количества разного рода 

стимуляторов, которые влияют на органы 

зрения, слуха, обоняния, тактильные и 

вестибулярные рецепторы. В Рубежанском 

центре в сенсорной комнате акцент сделан 

на развитии и стимуляции органов зрения, 

для этого существует следующее 

оборудование: 

Мягкая среда – обеспечивает 

уединение, комфорт и безопасность. 

Главной целью является создание условий 

для релаксации и спокойного отдыха, 

поэтому все изделия мягкой среды 

выполнены в спокойных тонах: сухой 

бассейн, пуф-кресло с гранулами 

"Островок развлечений". 

Зрительная среда – спокойная 

музыка и разливистые световые эффекты, 

которые медленно изменяются, действуют 

на человека успокоительно и расслабляют. 

Яркие эффекты используются для 

зрительной и слуховой стимуляции, 

поэтому комната оснащена "Световым 

корректором" и "Световой гирляндой". 

Тактильная среда – позволяет 

овладеть новыми ощущениями и развить 

тактильную чувствительность, улучшить 

зрительно-моторную координацию. Для 

развития тактильных функций в сенсорной 

комнате установлены такие устройства: 

1) Сухой душ – шатер из разноцветных 

атласных лент, закрепленных на 

горизонтальной подвесной платформе.  

2) Игровое тактильное панно – являет 

собой панно из коврика и меняющихся 

деталей (детали разные по форме и цвету).  

3) Сенсорная дорожка для ног – дорожка 

из коврика, на которой с помощью 

липучек закреплены разные по форме 

мешочки. 

Среда запахов – в основе лечения запахами 

(аромотерапии) лежит влияние на 

организм человека натуральных эфирных 

масел, которые положительно влияют на 

нервную систему. В сенсорной комнате 

установленное устройство для 

аромотерапии.  

В рамках эксперимента комплексное 

медико-психологическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса в наших 

експериментальных учреждениях нацелено 

на эффективное решение следующих задач 

образования детей с нарушениями зрения: 

•    формирование позитивного отношения 

к себе, другим, окружающему миру 

(самоуважения и уверенности в себе; 

позитивного отношения к своему 

развитию, здоровью; инициативности, 

умения ставить цель, умения определять 

приоритеты в работе и личной жизни; 

планировать время; позитивного 

отношения к изменениям; признания 

феномена человеческой неповторимости, 

творчества); 

•    развитие компетенций, необходимых 

для эффективной коммуникации; 

•  развитие конструктивного мышления 

(решение проблем и принятие решений, 

эффективное использование самых 

разнообразных технологий); 

• формирование умений и навыков 

сотрудничества и совместной 

деятельности в группе (понимать цель и 

культуру группы и успешно в ней 



 
166 EDUKACJA MEDYCZNA 

работать; планировать и принимать 

решение совместно с другими членами 

группы, уважать мнение других). 

Критерием определения 

эффективной социализации детей с 

нарушениями зрения будет служить 

достаточная компетентность в 

сознательном построении жизни, в 

частности: 

- возможность применять компенсаторные 

механизмы организма, активизировать 

имеющиеся физиологические резервы для 

решения проблем собственного 

саморазвития, жизненной компетенции; 

- приобретение навыков саморегуляции 

чувств и депрессивных состояний; 

- развитие коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы в жизненном 

пространстве личности; 

- способность к оптимистичному 

восприятию жизни и ориентация на успех; 

- развитие механизмов регуляции ролевого 

поведения; 

- способность к профессиональному 

самоопределению в соответствии со 

своими личностными возможностями; 

- осознание системы приоритетов 

жизненных ценностей; 

- мера ответственного отношения 

личности к жизни; 

- умение строить жизнь по своему 

собственному жизненному проекту; 

- компетентность в построении своего 

жизненного пути, ответственность за 

собственную судьбу и поступки; 

- культура жизни человека (мера 

гуманизма, цивилизованности; 

соответствие стиля жизни 

общечеловеческим ценностям). 

Эксперимент еще продолжается. 

Его третьим этапом является 

профессионально-трудовая социализация 

выпускников с нарушениями зрения, как 

результат успешного комплексного 

сотрудничества специалистов системы 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

Обеспечение преемственности и 

последовательности в процессе 

профессионально-трудовой социализации 

ученика определяется нами как сложный, 

системный личностно-ориентированный 

процесс, включающий в себя совокупность 

мероприятий психолого-педагогического 

воздействия формирующего, 

развивающего, коррекционного и 

реабилитационного характера на 

становление личности ученика в 

деятельности, формирование его 

профессионально важных качеств, 

компетенций, профессионализма. 

Обеспечение преемственности и 

последовательности является результатом 

целенаправленной деятельности медиков, 

психологов, коррекционных педагогов, 

родителей учащихся по созданию 

психологических предпосылок 

эффективного вхождения в профессию, 

моделированию профессионально-

личностного становления, активизации 

личных ресурсов учеников.  

Таким образом, для эффективности 

взаимодействия всех субъектов процесса 

профессионально-трудовой социализации 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья был определён компонентный 

состав обеспечения последовательности и 

преемственности процесса социализации, 

включающий: теоретико-

методологический, диагностико-

аналитический, коррекционно-

профориентационный и организационно-

управленческий. 

На основе полученных данных 

выстраивалась экспериментальная работа, 

которую мы реализовывали поэтапно – от 

младшего школьного к подростковому и 

юношескому возрасту. Этапы работы 

подробно будут освещены в следующих 

публикациях. Предметом дальнейшего 

научного исследования может быть 

личностно-ориентированный подход к 

коррекционной работе по обеспечению 

успешной профессиональной 

социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Также 

дальнейшее исследование будет 

направлено на создание модели 

комплексного медико-психолого-

педагогического обеспечения 
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профессионального самоопределения 

выпускников с нарушениями зрения в 

рамках работы учебно-реабилитационного 

центра. 

Результаты эксперимента нашли 

отражение в практических курсах 

дисциплин кафедры офтальмологии 

ЛГМУ, кафедры дефектологии и 

психологической коррекции ЛНУ имени 

Тараса Шевченко, внедрены в 

практическую деятельность педагогов и 

офтальмологов Рубежанского учебно-

реабилитационного центра 

”Хрусталик”,Учебно-воспитательного 

комплекса для детей с нарушениями 

зрения Д/с № 1 ОШ № 31 І-ІІІ ступени (г. 

Горловка). 
Рецензент 

д.п.н., профессор Синёв В.Н. 
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O POTRZEBIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ 
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SPOŁECZEŃSTWIE 
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ПОЛЬСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

D. Celińska About need health education in 

contemporary polish society 

The author in her article takes a general 

description of the health of Poles in chosen areas. 

Results based on data from the National Health 

Test. The health status and knowledge of it is low 
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among the general public. On this background 

shows the need for health education among 

children and adolescents. 

 

Д. Целінська Про потреби популяризації 

здоров'я в сучасному польському 

суспільстві 

Автор у своїй статті надає загальний опис 

стану здоров'я поляків у вибраних областях 

Польщі. Результати засновані на даних 

національного тестування охорони здоров'я. 

Стан здоров'я і знання про нього є найнижчим 

серед широкої громадськості. На цьому тлі 

автор показує необхідність медичної просвіти 

серед дітей та підлітків. 

 

Każdy człowiek jest niepowtarzalną 

indywidualnością. Różnimy się – najogólniej 

mówiąc – pod względem fizycznym i 

psychicznym. Jednym z aspektów 

psychicznych, który nas różni i dzieli jest 

reprezentowany przez każdego człowieka 

system wartości. Dla niektórych 

najważniejsza w życiu jest miłość, rodzina 

czy praca, dla innych to będzie przyjaźń lub 

dobra materialne czy Bóg. Ale na pewno 

jedno z wyższych miejsc /o ile nie czołowe/  

zajmuje u każdego z nas zdrowie. Ta wartość 

łączy nas wszystkich – dla każdego człowieka 

stanowi ono zawsze ważną kategorię 

codziennego funkcjonowania. W każdej 

epoce, miejscu oraz czasie ważne było 

przecież  i jest pozostawanie w zdrowiu, jak 

również realizowanie się  w różnych rolach 

społecznych bez żadnych ograniczeń 

zdrowotnych.  

Pojmowanie zdrowia, czy inaczej 

mówiąc bycia zdrowym, zmieniało się na 

przestrzeni dziejów człowieka, ale zawsze 

każdy deklarował i deklaruje gotowość do 

utrzymania zdrowia w jak najlepszym stanie. 

Jednak w praktyce bywało i bywa różnie. 

Dążenia te były i są różnie realizowane a tym 

samym dają różne efekty. 

O podstawowym znaczeniu zdrowia w 

życiu każdego człowieka świadczy nie tylko 

to, że naukowcy zajmują się tą problematyką 

w zakresie teoretycznym i praktycznym ale 

również twórcy literatury pięknej – 

począwszy od na pewno znanej każdemu 

fraszki Jana z Czarnolasu „Szlachetne 

zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, 

aż się zepsujesz” poprzez porównanie przez 

Mickiewicza ojczyzny do zdrowia czy wręcz 

żartobliwe stwierdzenie Balzaka: „Nie ma nic 

bardziej niebezpiecznego od zdrowia – to 

przecież otwarte wrota wszystkich chorób” 

[1]. Te drobne cytaty pokazują i dokumentują, 

że zdrowie to  istotna kategoria dla całej 

ludzkości – bez względu na czas, epokę czy 

miejsce funkcjonowania człowieka skoro 

stanowi przedmiot zainteresowań wielu 

odmiennych dyscyplin naukowych. 

Samo pojęcie zdrowia – podobnie jak 

wiele innych wartości np. szczęście, dobro, 

piękno – jest pojęciem niezwykle trudnym do 

zdefiniowania. Tę trudność i złożoność 

można w prosty sposób prześledzić w 

kontekście historycznego rozwoju tego 

pojęcia. Ponieważ jednak możliwości tego 

wystąpienia,  jak i jego temat, zdecydowanie 

ograniczają  szerokość historycznych 

rozważań na temat rozwoju pojęcia zdrowia 

warto jedynie zaznaczyć, że pierwsze 

wzmianki dotyczące zdrowia pojawiły się  już 

w VII wieku p.n.e. To kolejny dowód 

potwierdzający znaczenie i rangę 

omawianego zjawiska.  

W czasie kiedy Asklepiosa czczono 

jako boga medycyny, stała się ona jedną z 

najważniejszych dziedzin filozofii. W 

historycznych rozważaniach dotyczących 

zdrowia nie sposób  pominąć ojca medycyny 

– Hipokratesa. Podkreślał on, że zdrowie i 

choroba zależą od równowagi pomiędzy 

otoczeniem /wiatr, temperatura, woda,  gleba/ 

i indywidualnym sposobem życia 

/odżywianie, praca i odpoczynek [2]. Te 

zależności określone przez Hipokratesa są do 

dzisiaj w dużej mierze aktualne. Dzisiejsza 

wiedza potwierdza istnienie różnych 

zależności między zdrowiem – chorobą – a 

sposobem życia. Jest to w pełni potwierdzane 

i dalej badane przez współczesną naukę. 

Platon podkreślał, że zdrowie „ to funkcja 

doskonalenia stylu życia” i „kulturowa 

relatywizacja diety” [5]. Z kolei Paracelsus 

stał się synonimem przejścia od 

średniowiecznego ujęcia zdrowia /ból, 

choroba czy cierpienie jest immanentną cechą 

ludzkiego istnienia/ do czasów  nowożytnych. 
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Mocno podkreślał, że zdrowie nie jest dane 

człowiekowi przez naturę ale trzeba o nie 

ciągle się starać i dbać, a czas śmierci zależy 

od każdego człowieka. I dzisiejsza nauka 

potwierdza, że człowiek z biologicznego 

punktu widzenia może żyć 150-160 lat. 

Stwierdzenia Paracelsusa – podobnie jak 

Hipokratesa -  są  także dziś  prawdziwe i 

potwierdzane wieloma aktualnymi 

naukowymi badaniami. 

W czasach późniejszych próbę 

zdefiniowania pojęcia zdrowia podjął np. R. 

Virchow w 1869 roku. Mówił on, że zdrowie 

posiada w sobie takie siły, które pozwalają na 

przezwyciężenie stanu nienormalności [3, 37-

38]. Począwszy od XIX wieku  aż  po czasy 

nam współczesne zaczęto do zdrowia i 

ogólnie człowieka podchodzić w sposób 

holistyczny. Istotny jest nie tylko stan 

fizyczny ale również umysłowy i psychiczny. 

To skutkuje tym, że pojęcie zdrowia 

interpretowane jest przez wiele dyscyplin 

naukowych: np. fizjologię /medycynę/, 

socjologię, kulturę czy psychologię. 

Definicją, która jest wiodąca dla różnych 

przedstawicieli nauki jest stwierdzenie 

sformułowane przez Światową Organizację 

Zdrowia /WHO/: „zdrowie to nie tylko brak 

choroby  lub ułomności, ale pełny dobrostan 

fizyczny, psychiczny i społeczny”[8]. To 

określenie wskazuje oraz potwierdza 

wieloaspektowość pojęcia zdrowia.  

Widać więc z tych ogólnych przecież 

rozważań, że  kategoria zdrowie  towarzyszy 

ludzkości właściwie od zawsze i jest pojęciem 

nieobcym każdemu człowiekowi, w każdej 

kulturze i na każdym etapie jego rozwoju.  

Podstawowym problemem w 

podejmowanych przez mnie rozważaniach na 

temat zdrowia jest brak jednoznaczności w 

rozumieniu  samego pojęcia zdrowie. T. 

Szewczyk mówi, że spotykamy się z dwoma 

typami /sposobami/ określania poziomu 

zdrowia: 

Obiektywnym– mierzonym za pomocą 

miar biomedycznych 

Subiektywnym – mierzonym 

subiektywnymi odczuciami badanych [6]. 

I nawiązując już bezpośrednio do 

tematu opracowania chciałabym odwołać się 

tych kryteriów postrzegania zdrowia, a 

konkretnie jej subiektywnego wymiaru.  

Katedra i Klinika Chorób 

Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i 

Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego kierowana przez prof. 

Zbigniewa Gacionga, i portal internetowy 

Onet.pl (partnerem projektu była Polpharma 

S.A.) przeprowadziły Narodowy Test 

Zdrowia Polaków. Honorowy patronat nad 

projektem objął prof. Marek Krawczyk - 

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego. W bezpłatnym teście wzięło 

udział ponad 120 tys. internautów powyżej 

18. roku życia.  

 Nieco ponad połowę (51%) 

respondentów stanowiły osoby w wieku 18-

39 lat. Drugą co do liczebności grupą były 

osoby w wieku 50-64 lat (27%). Najmniej 

liczną grupą byli internauci w wieku 40-49 lat 

(19%), tymczasem to właśnie oni wkraczają 

w wiek zwiększonego ryzyka chorób 

cywilizacyjnych. Co ciekawe, test większym 

zainteresowaniem cieszył się wśród kobiet. 

Stanowiły one dwie trzecie biorących udział 

w ankiecie Niemal połowa respondentów 

deklarowała wykształcenie wyższe (49%) lub 

średnie (48%). To oznaczać może, że osoby z 

wykształceniem średnim i wyższym: 

- poprzez uczestnictwo w badaniach 

wykazują większe zainteresowanie 

problematyką  zdrowia niż osoby z niższym 

wykształceniem, lub/i 

- osoby te mają szerszy dostęp do 

Internetu niż osoby z wykształceniem 

niższym, lub/i 

- charakteryzuje je większa 

umiejętność obsługi komputera i 

wykorzystania Internetu. Stąd może wynikać 

ta różnica w wielkości populacji biorącej 

udział w badaniach z wykształceniem średnim 

i wyższym / stanowili oni 97% ogółu osób 

biorących udział w badaniu/ w porównaniu z 

pozostałymi kategoriami wykształcenia 

badanych.  

Z testu, w którym wzięli udział 

internauci, wynika niestety m.in., że: 

-  prawie 40 % badanych nie zna 

wysokości swego ciśnienia tętniczego, 
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- prawidłową masę ciała ma jedynie 

46 % uczestników testu, 

-  24% stale pali papierosy, 

-  a 44% ankietowanych może mieć 

rodzinne predyspozycje do chorób 

przewlekłych. 

Wyniki te powinny budzić refleksje o 

istocie i efektywności edukacji zdrowotnej 

naszego społeczeństwa.  

Wyniki badań ocenił prof. Zbigniew 

Gaciong,: „świadomość ludzi dotycząca 

swojego stanu zdrowia i konieczności badań 

profilaktycznych jest niedostateczna. 

Profilaktyka ma decydujące znaczenie w 

zapobieganiu chorobom układu krążenia i 

leczeniu chorób nowotworowych. Wszystkie 

badania naukowe pokazują, że to, co 

najbardziej rzutuje na długość życia, stan 

naszego zdrowia, na zdrowie publiczne, 

wydatki związane z leczeniem chorób - to styl 

życia. Na zdrową starość pracuje się za 

młodu”.  

Myślę, że to kluczowe stwierdzenie 

dla moich rozważań. Przytoczone wstępne 

wyniki badań jednoznacznie wskazują na 

konieczność „prozdrowotnej pracy” i 

podejmowania działań edukacyjnych w tym 

zakresie od najwcześniejszych lat życia. 

Analizując dalej uzyskane wyniki 

należy zaznaczyć, że niestety aż 12% 

respondentów przyznało się, iż odczuwa 

dolegliwości zdrowotne, ale nie korzysta z 

opieki zdrowotnej. Co więcej, osoby, które 

nie znają stanu swojego zdrowia, np. 

wysokości ciśnienia tętniczego, mogą żyć z 

nierozpoznanym nadciśnieniem. Zwiększa 

ono ryzyko udaru mózgu, choroby 

wieńcowej, niewydolności serca i nerek. Pora 

więc zerwać z dość powszechnym  

stereotypem „twardziela”, który do lekarza 

idzie dopiero wtedy, gdy poważnie zachoruje. 

Z faktu, że przeciętnie mężczyźni  żyją krócej 

niż  kobiety, że więcej kobiet wzięło udział w 

badaniu niż mężczyzn, można wysnuć 

wniosek, że większe zainteresowanie 

problematyką zdrowia przejawiają kobiety niż  

mężczyźni. 

 Z omawianego Narodowego Testu 

Zdrowia wynika również i to, że Polacy nie 

robią podstawowych badań profilaktycznych 

– nie mierzą ciśnienia, nie sprawdzają 

poziomu cholesterolu ani cukru we krwi. Do 

lekarza chodzą tylko wtedy, gdy coś im 

dolega. Omijanie badań profilaktycznych być 

może jest przyczyną tego, że Polacy żyją 

krócej niż obywatele innych krajów 

europejskich. To stwierdzenie jest poparte 

jednoznacznymi liczbami. Wyraźnie ilustrują 

to dane w Roczniku statystycznym. Wg tego 

źródła ilość zgonów w Polsce wykazuje stałą 

tendencję rosnącą, np.: w 2000 roku było ich 

368000, w 2005 r. było ich 368300, a w 2010 

roku było ich już 378500 [4]. W porównaniu 

z krajami Unii Europejskiej w 2010 roku dane 

te kształtowały się następująco  /zgony na 

1000 ludności/:  

- Unia Europejska: 9,7 

- kraje strefy euro: 9,3 

- Polska: 9,9 [3, 749].  

Według raportu WHO nadmierna 

masa ciała jest jedną z głównych przyczyn 

umieralności w krajach rozwiniętych. Jest 

rzeczą znaną, że nadwaga i otyłość 

zwiększają ryzyko rozwoju nadciśnienia 

tętniczego i cukrzycy oraz wystąpienia 

powikłań sercowo-naczyniowych np. zawału 

lub udaru. U 33% biorących udział w Teście 

stwierdzano nadwagę, a u 15% otyłość. 

Prawidłową masę ciała miało jedynie około 

30% mężczyzn, odsetek kobiet z prawidłową 

masą ciała był niestety dwukrotnie mniejszy. 

Jednak mężczyźni niemal dwukrotnie częściej 

byli otyli.  

Odnotowano także bardzo wyraźny 

związek między wagą ciała z wiekiem 

badanych – wraz z wiekiem wzrasta odsetek 

osób z nadwagą i otyłością. W Polsce 

zjawisko to narasta.  

Z nadwagą było: 

- 2004 r. – 33,0% 

- 2009 r. – 36,4%. 

A otyłość stwierdzono u 12,6 % w 

2004 r., a w 2010 takich osób było aż 15,9% 

[3, 369]. 

Mimo tego, że połowa biorących 

udział w teście ma problemy z utrzymaniem 

prawidłowej wagi, aż 3/4 nie zna swoich 

wartości stężenia cholesterolu. Badania 

stężenia cholesterolu całkowitego powinni 

robić wszyscy zdrowi dorośli co 5 lat. Osoby, 
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które są otyłe albo mają nadciśnienie czy 

cukrzycę, palą papierosy lub ich najbliżsi 

krewni chorują na choroby sercowo-

naczyniowe - muszą badania robić częściej. 

Wśród biorących udział w teście internautów 

niezależnie od grupy wiekowej i płci 

deklarowane stężenie cholesterolu było 

wyższe od zalecanego. Te wyniki powinny 

stymulować dyskusję nad istotą i jakością 

edukacji prozdrowotnej w naszym kraju. 

Spośród osób, które wypełniły ankietę 

70%, nie zna swojego poziomu cukru we 

krwi. Tymczasem cukrzyca może mieć 

przebieg bezobjawowy i dlatego zaleca się 

rutynowe oznaczanie stężenia glukozy na 

czczo po 45 roku życia co najmniej co 3 lata. 

Wcześniejsze pomiary glukozy na czczo 

powinny być przeprowadzone co roku u osób 

z grup ryzyka: tzn. m.in. przy nadwadze lub 

otyłości, występowaniu tej choroby w 

rodzinie, nadciśnieniu tętniczym i innych. 

Nieleczona cukrzyca może powodować 

całkowitą niewydolność nerek, utratę wzroku 

lub nawet konieczność amputacji kończyny. 

Poza tym zwiększa ryzyko wystąpienia 

bardzo wielu powikłań takich, jak zawał serca 

czy udar mózgu. Z testu wynika, że niestety 

aż połowa chorych po 64. roku życia miała 

podwyższony poziom cukru na czczo. To 

powinno budzić z jednej strony 

zaniepokojenie ale również zmuszać do 

refleksji o konieczności edukacji 

prozdrowotnej. A to niestety nie jedyne 

zatrważające wyniki w tym badaniu. 

Wartości ciśnienia tętniczego znało 

średnio jedynie nieco ponad 60% uczestników 

Narodowego Testu Zdrowia Polaków, 

zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Znajomość 

wartości ciśnienia tętniczego wzrastała z 

wiekiem: od 50% respondentów w wieku do 

39. roku życia, do ponad 80% u osób w 

podeszłym wieku. Odnotowano związek tej 

wiedzy nie tylko z wiekiem ale również 

wykształceniem. Osoby z wykształceniem 

podstawowym rzadziej znały wartości 

swojego ciśnienia tętniczego. Odsetek 

chorych wśród badanych z prawidłowymi 

wartościami ciśnienia był wysoki, sięgający 

nawet 60% w starszych grupach wiekowych. 

Oznacza to jednak, że ogółem około 40% 

respondentów miało nadciśnienie. 

Tymczasem to główny czynnik ryzyka udaru 

mózgu, zawału, niewydolności serca i nerek. 

Zważywszy, że do 80. roku życia u 90% osób 

rozwinie się nadciśnienie tętnicze, 

wcześniejsze prawidłowe wyniki pomiaru 

ciśnienia nie wykluczają możliwości rozwoju 

nadciśnienia w późniejszym okresie. Dlatego 

każda osoba dorosła powinna mierzyć 

ciśnienie tętnicze przynajmniej raz w roku 

oraz przy każdej wizycie u lekarza, bo tylko 

okresowe pomiary pozwalają na wczesne 

rozpoznanie nadciśnienia tętniczego przed 

rozwojem powikłań – podkreśla prof. 

Gaciong. 

W moich rozważaniach chciałabym 

zwrócić również uwagę na ocenę zdrowia 

przez samych uczestników testu. O ile w 2004 

r. 39% mieszkańców Polski oceniało swoje 

zdrowie poniżej poziomu dobrego, to pod 

koniec 2009 r. takie opinie formułowało tylko 

34% Polaków, tj. o 5 punktów procentowych 

mniej. Największą poprawę subiektywnej 

oceny stanu zdrowia odnotowano wśród 

osób w wieku średnim – między 40 a 60 

rokiem życia. W tej grupie wiekowej 

odsetek osób oceniających swoje zdrowie 

poniżej oceny dobrej zmniejszył się w ciągu 5 

lat o ponad 10 punktów procentowych. 

Najmniejszą poprawę odnotowano wśród 

osób w podeszłym wieku (70 letnich lub 

starszych), jak również wśród starszych dzieci 

(5 -19 lat) – tylko o niespełna 2 punkty 

procentowe [7]. 

Jednocześnie aż ponad połowa 

badanych /66% ankietowanych/ 

przekonanych było, że są zdrowi, tymczasem 

prawidłową masę ciała stwierdzono – jak 

wspomniałam wcześniej - jedynie u 46% z 

nich, u 24% odnotowano uzależnienie od 

nikotyny, a u  blisko połowy /44% badanych/ 

– rodzinne predyspozycje do chorób 

przewlekłych. 

Zdaniem specjalistów świadomość 

Polaków dotycząca ich własnego stanu 

zdrowia i konieczności badań 

profilaktycznych jest niedostateczna, a to 

właśnie działania profilaktyczne mają 

decydujące znaczenie w zapobieganiu np. 

chorobom układu krążenia i leczeniu chorób 
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nowotworowych. Styl życia najbardziej 

rzutuje na jego długość, na stan naszego 

zdrowia, na zdrowie publiczne oraz idące za 

tym wydatki związane z leczeniem chorób. 

"Trzeba pamiętać, że jest wiele 

chorób, które można wykryć na tak 

wczesnym etapie, by ograniczyć ich skutki. 

Zgony w naszym kraju spowodowane rakiem 

szyjki macicy pojawiają się w zestawieniach 

epidemiologicznych, a w całej Europie 

Zachodniej jest ewenementem, by kobieta 

umierała z powodu raka szyjki macicy[9]. Za 

niepokojące profesor Gaciong uznał, że 12% 

respondentów odczuwa dolegliwości 

zdrowotne, ale nie korzysta z opieki 

zdrowotnej. Podkreślił, że badania 

profilaktyczne powinny być zlecane przez 

lekarzy rodzinnych. Narodowy Test Zdrowia 

Polaków może ukierunkować osoby, które nie 

chodzą do lekarza" – dodał. 

Dr Bartosz Symonides z Katedry i 

Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia 

Tętniczego i Angiologii WUM zaznaczył, że 

skoro 40 proc. Polaków nie zna wysokości 

swojego ciśnienia tętniczego, to wiele osób 

może żyć z nierozpoznanym nadciśnieniem. 

"Nie jest tak, że nadciśnienie mają tylko 

osoby starsze" – podkreślił. Podwyższone 

stężenie cholesterolu we krwi zwiększa 

ryzyko udaru mózgu i choroby wieńcowej. 

Badanie cholesterolu powinno być 

przeprowadzane u dorosłych, zdrowych osób 

co 5 lat a częściej w przypadku 

występujących czynników ryzyka: chorób w 

najbliższej rodzinie, nadciśnienia tętniczego, 

cukrzycy, nikotynizmu, otyłości. Istotne a 

jednocześnie zatrważające fakty wynikające z 

analizy otrzymanych danych powinny 

wyznaczać kierunki edukacji prozdrowotnej 

realizowanej systemowo i adekwatnie do 

wieku edukowanych. Należy w niej wziąć 

pod uwagę, że: 

80% osób powinno natychmiast 

dokonać zmian związanych z nawykami 

żywieniowymi, 

75% społeczeństwa w ogóle nie 

uprawia aktywności fizycznej, 

70% populacji czuje, że powinno 

zrzucić parę zbędnych kilogramów, z czego 

zdecydowana większość nie robi nic w tym 

kierunku, 

12% zbiorowości odchudzającej się 

stara się zrzucić nadwagę poprzez zmianę 

nawyków żywieniowych oraz podejmowanie 

aktywności fizycznej, 

48%  ludności śpi mniej niż 6 godzin 

na dobę, 

32% społeczności spożywa sporo 

alkoholu ponad zalecane dzienne normy, 

tylko 2 % osób ma prawidłową masę 

ciała, nie pali papierosów, uprawia sport i 

spożywa 5 porcji warzyw i owoców dziennie, 

większość społeczeństwa nie wie, co 

wpływa na rozwój chorób układu krążenia, 

osoby chorujące na nadciśnienie 

tętnicze nie wiedzą, że są chore, nie są 

prawidłowo leczone ani kontrolowane 

regularnie przez lekarza, 

ludzie, którzy mają wysoki poziom 

cholesterolu, wybierają leki, zamiast diety i 

aktywności fizycznej. 

chorzy na cukrzycę nie dbają o 

regularne sprawdzanie poziomu cukru we 

krwi, 

społeczeństwo spożywa za mało 

zalecanej dziennej dawki błonnika, 

31% kobiet i 36% mężczyzn jest 

narażonych na ryzyko zachorowania na 

chorobę wieńcową, z powodu wystąpienia 

więcej niż 2 czynników ryzyka. 

większość badanych nie spożywa 

regularnie 5 posiłków dziennie, nie 

uwzględnia w swojej diecie warzyw, owoców 

i ryb, 

około 75% dorosłych i dzieci 

regularnie pije słodzone napoje gazowane, 

45% prowadzi wyłącznie siedzący 

tryb życia, nie jest aktywna fizycznie, 

tylko 4% jest aktywne fizycznie przez 

ponad 30minut na dobę, 

osiem najczęstszych przyczyn 

potęgujących ryzyko zawału serca to: otyłość 

brzuszna, cukrzyca, nadciśnienie, brak 

warzyw i owoców w diecie, palenie 

papierosów, brak aktywności fizycznej, 

nieprawidłowy poziom cholesterolu, 

nadużywanie alkoholu. 

Z przytoczonych przeze mnie powyżej 

argumentów jasno wynika, że potrzeba nam 
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edukacji prozdrowotnej, którą powinno się 

realizować już z małymi dziećmi – w myśl 

zasady: czym skorupka za młodu nasiąknie, 

tym na starość trąci. Ja nie przytoczyłam tutaj  

całości wyników. We wszystkich właściwie 

szczegółach są one niezbyt optymistyczne. 

Pora to zmienić.   

O profilaktyce wiele się mówi, ale 

praktyka nie wygląda różowo. Polacy nie 

lubią się badać. Wielu u lekarza zjawia się 

dopiero, kiedy ciężko zachoruje. Na szczęście 

coraz częściej decydujemy się na robienie 

tzw. „przeglądów” – często przy okazji 

okrągłych urodzin, np. 40. czy 50. Niestety 

nadal Polak żyje znacznie krócej niż 

przeciętny Europejczyk. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy jest styl życia naszych rodaków, 

złe nawyki żywieniowe oraz nieumiejętność 

korzystania z programów profilaktycznych 

oraz niechęć do badań profilaktycznych. Nie 

na wszystko mamy bezpośredni wpływ. Ale 

możemy podjąć działania będące podstawą 

usuwania tego co znacznie skraca życie. 

Rozwiązanie tego problemu tkwi właśnie w 

dobrze realizowanej systemowo edukacji 

prozdrowotnej – i to od najmłodszych lat 

czyli od wieku przedszkolnego dziecka. 

Troszczmy się nie tylko o efekty dydaktyczne  

i rozwój intelektualny  najmłodszych, ale 

również o ich świadomość prozdrowotną jak i 

rozwój umiejętności służących utrzymywaniu 

czy nawet ratowaniu zdrowia. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

podjęła pewne działania w zakresie edukacji 

prozdrowotnej  np. nauka zasad udzielania 

pierwszej pomocy, ale to nadal nie jest rzecz 

powszechna i wyczerpująca całą 

problematykę. Nie można poza tym tylko raz 

pokazać i nauczyć, to nie mogą być działania 

mające charakter jednorazowy, akcyjny. 
Wiedza i umiejętności, które nie są powtarzane i 

utrwalane zanikają. Dlatego też potrzeba nam 

działań obejmujących dzieci i młodzież na 

każdym etapie kształcenia i wychowania, 

dostosowanych do ich potrzeb i możliwości o 

charakterze systemowym. Właściwie realizowana 

edukacja prozdrowotna może wpłynąć na 

poprawę stanu zdrowia Polaków, przedłużyć ich 

życie i podnieść jego jakość. 
Recenzent 

Prof. zw. Dr hab.Yuliya Bystrowa 
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INTEGRATION OF KNOWLEDGE IN THE 

CONTEXT OF ACMEOLOGY OF 

EDUCATION WEBSITE DEPARTMENT 

MEDICAL UNIVERSITY  

 

ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ В РАМКАХ 

АКМЕОЛОГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

САЙТЕ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Н. Н. Колотилов, И. М. Печковская, К. Е. 

Печковский Интеграция знаний в рамках 

акмеологии на образовательном сайте 

кафедры медицинского университета 

В работе презентована концепция 

образовательного сайта стоматологических 

кафедр медицинского университета в рамках 

акмеологии. Внедрение представленной 

концепции позволит значительно повысить 

качество додипломного и последипломного 

образования врачей - стоматологов и привести 

его в соответствие требованиям европейских 

стандартов. 
Ключевые слова: концепция, образовательный сайт, 

акмеология, база данных, додипломное и 

последипломное образование врачей – 

стоматологов. 
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М. М.. Колотілов, І. М. Печковська, К. Є. 

Печковський Интеграція знань у рамках 

акмеології на освітньому сайті кафедри 

медичного университету 

У роботі презентовано концепцію освітнього 

сайту стоматологічних кафедр медичного 

університету у рамках акмеологіі. 

Впровадження запропонованої концепції 

дозволить значно підвищити якість 

додипломної та послядипломної освіти лікарів 

- стоматологів і привести її у відповідність до 

вимог європейських стандартів. 

Ключові слова: концепція, освітній сайт, 

акмеологія, база даних, додипломна і 

післядипломна освіта лікарів – стоматологів. 

 

N. N. Kolotilov, I. M. Pеchkovska, K. E. 

Pechkovskyi Integration of knowledge in the 

context of acmeology of education website 

Department medical University  

In the work presented the concept of the 

educational website of the dental Department’s of 

the medical University within the framework of 

acmeology. Described the purpose and advantages 

of distance online education (DE): 

individualization of training; the personification 

of the process of perception; intensification and 

modification of the teaching resource; 

transparency and publicity of educational process; 

the possibility of improving the quality of 

teaching; the transition from reproductive to 

creative learning; the development of new 

segments of market DE; archiving and publishing 

of educational information; efficiency of the 

educational process; mobilizing, restructuring and 

stimulation of the administrative resource.  

An educational website should include 

database: teachers; lectures; methodology of the 

search for technical solutions; patents; research 

reports; medical records simple living and 

difficult patients; verified diagnostic x-ray, CT 

and MRI images; post-processing the diagnostic 

images; the Kunstkammer; theses; dissertations; 

drugs; challenges of the twenty-first century; 

technology initiative. 

Implementation of described concepts will 

significantly improve the quality of undergraduate 

and postgraduate education of dentists and to 

bring it into compliance with European standards. 

Keywords: concept, educational website, 

acmeology, database, undergraduate and 

postgraduate education of dentists. 

 

В динамически развивающемся 

мире особое значение приобретает 

создание и развитие новейших систем 

накопления, группирования и передачи  

актуальной научной информации для 

обеспечения наивысшего результата 

обучения студентов, специалистов в 

рамках последипломного образования, 

подготовки научно-педагогических и 

преподавательских кадров. В практику 

высшего образования входит 

дистанционное обучение на основе 

Интернета. 

Цель статьи — презентация 

концепции образовательного сайта 

стоматологических кафедр медицинского 

университета. 

Известно дистанцио нное онлайн-

образова ние (ДО)  — образование, 

которое полностью или частично 

осуществляется с помощью компьютеров, 

баз данных (БД), телекоммуникационных 

технологий и средств. Отметим основные 

цели и достоинства ДО. 

Индивидуализация обучения: знание 

индивидуальных особенностей обучаемых 

(уровень подготовки, мотивация к 

обучению, скорость восприятия, 

предпочтительные формы подачи, объемы 

и глубины материала, склонность к 

групповой работе), полученное путём 

тестирования. Персонификация 

процесса: обучение студентов по 

индивидуальному графику, который может 

оперативно изменяться в соответствии с 

текущей занятостью учащегося и его 

темпом восприятия информации. 

Интенсификация и модификация 

характера преподавательского ресурса. 

Привлечение с любых учреждений, 

территорий и стран к ДО опытных 

преподавателей, известных учёных, 

производственников. Открытость и 

гласность образовательного процесса: 

возможность оперативного обращения к 

администратору; объективная оценка 

знаний; независимое тестирование, когда 

оценка выставляется при подсчете 

полученных баллов программой. 

Повышение качества обучения (зависит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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от мотивации учащихся). Переход от 

репродуктивного обучения к более 

современному креативному; 

стимулирование самостоятельной 

поисковой работы обучающихся, 

направляемой преподавателями. Освоение 

новых сегментов рынка ДО (например, 

на удаленных территориях, в других 

странах). Архивирование, 

тиражирование учебной информации с 

большим эвристическим и 

акмеологическим потенциалом. 

Экономичность учебного процесса: 
например, за счет электронной (а не 

полиграфической) публикации учебных 

материалов; отсутствие необходимости в 

площадях аудиторий и общежитий. 

Мобилизация, реструктуризация, 

стимуляция административного 

ресурса: неизбежное повышение 

эффективности старой администрации при 

неизбежности конкуренции с новыми 

технологиями. Отметим зарубежные 

аналоги и прототипы. Акаде мия Ха на 

(2008) — некоммерческая образовательная 

организация, созданная  выпускником MIT 

и Гарварда С. Ханом. Цель академии — 

«предоставление высококачественного 

образования каждому, всюду». Сайт 

академии предоставляет доступ к БД из 

более чем 4200 бесплатных микролекций 

по математике, истории, здравоохранению 

и медицине, финансам, физике, химии, 

биологии, астрономии, экономике, 

космологии, органической химии, истории 

искусства, макро- и микроэкономике, 

компьютерным наукам. Coursera (с апреля 

2012г.) — проект в сфере массового ДО, 

(основатели: профессора информатики 

Стэнфордского университета Эндрю Ын и 

Дафна Коллер) частично на основе 

публикации учебных материалов в 

интернете в виде набора бесплатных 

онлайн-курсов. Универсариум (с 

2013г.) — российская система ДО, 

построенная по технологии массовых 

открытых онлайн-курсов.   

ДО постепенно реализуется в той 

или иной степени в отечественных вузах, 

например, в Национальном техническом 

университете "Киевский политехнический 

институт". Анализируя состояние 

медицинского ДО в Украине, можно 

резюмировать, что существующие 

попытки использования элементов этого 

обучения в повышении качества 

последипломного образования являются 

скорее декларативными, нежели 

эффективными [1, с. 15-16], то есть 

практически отсутствует его концепция и 

структура. Так, например, НМАПО им. 

П.Л. Шупика готова интегрировать 

имеющиеся силы и средства для 

формирования системы индивидуального 

ДО с объективной персонализацией 

слушателей и контроля их знаний и 

приглашает специалистов к 

сотрудничеству на основе 

профессионализма и доброжелательности 

[1, с.15-16]. 

Человеческое развитие не успевает 

за технологической революцией. У 

биологической эволюции квант — 25 лет, 

а у технологической — 3 – 5. Выиграет 

тот, кто получил отличное образование, 

выиграет та страна, в которой это 

образование можно получить [2, 18 с.]. 

Тормозит развитие такого образования 

близорукое непонимание (или нежелание 

понять) того, что новые и чаще 

трансдисциплинарные дискурсы (не 

просто в смысле нахождения на стыке уже 

устоявшихся дисциплин) требуют 

переосмысления для успешного и 

осознанного вхождения в глобальный 

научный диалог, где пока наш 

коллективный голос по большому счету 

отсутствует в силу нашей собственной 

«вины» – хронической неспособности к 

продуцированию адекватного и 

конкурентоспособного теоретического 

знания.  

Целесообразно построение ДО на 

основе акмеоло гии (от др.-греч. ακμή, 

akme — вершина, др.-греч. λόγος, logos — 

учение) — раздела психологии развития, 

исследующего закономерности и 

технологии, обеспечивающие возможность 

достижения высшей ступени (акме) 

индивидуального развития [4, с. 86-95]. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%BD,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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более широком понимании является 

междисциплинарной научной отраслью. 

Термин «акмеология» предложил 

специалист по возрастной и 

педагогической психологии Рыбников Н. 

А. (1880-1961) еще в 1928 г.  

Созданный в рамках акмеологии 

образовательный сайт – это развивающее 

пространство образовательной среды, в 

котором разворачиваются векторы 

личностно-профессионального развития 

субъектов образования. 

Для обеспечения взаимосодействия 

текста и читателя поясним существенные 

дефиниции (в тексте они отсутствуют, но 

необходимы для его глубокого 

понимания). Информация есть 

запомненный выбор одного варианта из 

нескольких возможных и равноправных. 

Ценность информации зависит от цели её 

получателя. При достижимости цели 

несколькими возможными путями 

ценность информации можно определить 

по приносимому этой информацией 

сокращению затрат ресурсов 

(материальных, временных). Чем более 

информация ведёт к достижению цели, чем 

более она полезна, тем более она ценна. 

Ценность информации — более общее 

свойство, чем ее полезность. Полезность 

информации — это практически 

реализованная информация. Информация 

может обладать потенциальной 

ценностью, когда она отложена для 

решения будущих задач (например, все 

виды лекций) [6, 39 с.].    

Системообразующий элемент 

интеграции знания на образовательном 

сайте – базы данных (БД). Обязательна 

реализация принципа живой публикации 

– размещение на сайте научно – 

практической продукции (например, 

лекций, методических разработок), 

которая постоянно поддерживается ее 

автором в актуальном состоянии за счёт 

периодического обновления новыми, 

свежими данными. 

БД преподавателей. В первую 

очередь это реестр резюме всех 

действующих кандидатов и докторов наук 

в рамках специальностей "детская 

стоматология", "терапевтическая 

стоматология", "хирургическая 

стоматология", "ортодонтия", 

"ортопедическая стоматология" а также 

"рентгенология", "лучевая диагностика"и 

других смежных и необходимых. 

БД лекций. Вводная лекция. 

Лекция-информация ориентирована на 

изложение и объяснение слушателям 

научной информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию. Обзорная 

лекция — это систематизация научных 

знаний на высоком уровне, допускающая 

большое количество ассоциативных связей 

в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной 

связи, исключая детализацию и 

конкретизацию. Стержень излагаемых 

теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная 

основа всего курса или крупных его 

разделов. Проблемная лекция. Новое 

знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом 

процесс познания слушателя в 

сотрудничестве и диалоге с 

преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. Лекция-

визуализация – визуальная форма подачи 

лекционного материала средствами 

аудиовидеотехники (видео-лекция). 

Чтение лекции – развернутое или краткое 

комментирование визуальных материалов 

(натуральных объектов — КТ, МРТ 

диагностических изображений, рисунков, 

фотографий, таблиц, графиков, 

математических моделей). Лекция-

визуализация как экзамен.  Бинарная 
лекция — это лекция в форме диалога 2 

преподавателей (представителей 2 

научных школ; ученого и практика; 

преподавателя и слушателя). Лекция с 

заранее запланированными ошибками – 

инструмент стимулирования слушателей к 

постоянному контролю предлагаемой 

информации (поиск ошибки: 

содержательной, методологической, 

методической, орфографической). 
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Лекция-конференция – научно-

практическое занятие с заранее 

поставленной проблемой и системой 

докладов, длительностью 5-10 минут. 

Каждое выступление представляет собой 

логически законченный текст, заранее 

подготовленный в рамках предложенной 

преподавателем программы. Совокупность 

этих текстов позволит всесторонне 

осветить проблему. Лекция-

консультация. 1-й вариант 

осуществляется по типу «вопросы—

ответы». 2-й вариант, представляемой по 

типу «вопросы—ответы— дискуссия», 

является трояким сочетанием: изложение 

новой учебной информации лектором, 

постановка вопросов и организация 

дискуссии в поиске ответов на 

поставленные вопросы».  Лекция по Кейс 

– технологии [7, с. 33-35]. Лекции 

комбинированные.  

БД методологии поиска 

технических решений [8, 198 с.]. 

Повышение сложности решаемых в 

стоматологии проблем, связанная с этим 

потребность роста профессионального 

уровня и расширения общего кругозора 

специалистов создает необходимость в 

проблемно ориентированной 

методологической информации, которая 

бы непосредственно способствовала 

выбору пути поиска решений 

теоретических и практических задач. 

Практически каждая НИР в медицине — 

это создание новых эффективных способов 

диагностики, лечения, профилактики, 

лекарственных средств, а в целом — поиск 

решений медико-биологических задач. 

Практически каждый больной — это 

НИР. Актуально формулирование 

обобщенных правил и принципов, 

направляющих и локализующих научный 

поиск. Такие принципы и правила, 

безусловно, не дают прямого и 

однозначного указания как решать ту или 

иную задачу, однако косвенным образом 

содействуют ее решению. Оставляя 

широкую свободу для проявления 

творческой активности специалиста, они 

все же в значительной мере 

детерминируют его поисковую 

деятельность. В поисках эффективного 

решения целесообразно выходить за рамки 

специальности, пользоваться теми 

фактами, которые находятся в запасниках 

других специальностей и наук. 

БД патентов. Изобретение - это 

перенос научного знания в плоскость его 

практического применения. Решение 

медико-биологических проблем на уровне 

изобретений является признаком новизны 

и адекватным показателем научного 

уровня организации и ее сотрудников. 

Изобретением называется новое и 

обладающее существенными отличиями от 

известного техническое решение любой 

задачи в любой области науки и техники, 

дающее положительный эффект. Под 

техническим решением подразумевается 

решения задач из сферы практической 

деятельности, обусловленной 

определённой общественной 

потребностью, путем применения средств 

техники; оборудования, инструментов, 

приборов, технологических процессов, 

материалов и препаратов. Термин 

"техническое решение" нужно понимать в 

широком значении, учитывая, что слово 

"техника" от греческого слова - искусство, 

мастерство [8, 198 с.]. Например, способ 

диагностики требует выполнения 

отдельных процедур в строгой 

последовательности, то есть алгоритма. В 

этом аспекте и способы лечения, 

профилактики, диагностики, новые 

препараты рассматриваются как 

технические решения. К техническим 

решениям относится тот или иной вариант 

интерпретации диагностических 

изображений, механизмов патогенеза и 

жизнедеятельности организма, новые 

гипотезы, теории, концепции, 

диагностическое заключение. Но 

указанные объекты, естественно, не 

подлежат правовой охране. 

БД отчётов НИР.       

БД живых медицинских карт 

простых и трудных пациентов. 

БД диагностических 

верифицированных рентгеновских, КТ, 
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МРТ изображений. Решаются 3 задачи: 
сохранение информации о лицевом 

скелете в цифровом формате DICOM; 

представление этой информации 

заинтересованным специалистам 

(нормальная анатомия, патологическая 

анатомия, хирургическая анатомия, 

физиология, патологическая физиология и 

др.) и широкой публике (рекламно-

выставочная деятельность) с 

использованием БД. Постпроцессинг 

диагностических изображений, включая 

интернет-доступ; изучение объектов с 

использованием той информации, которая 

содержится в их изображениях. Триада 

задач БД – «сохранять, показывать, 

изучать» – в точности соответствует 

традиционным задачам анатомических 

музеев.  

БД кунсткамеры. Кунсткамера — 

в прошлом название различных 

исторических, художественных, 

естественно-научных и других коллекций 

редкостей и места их хранения. Во многих 

концепциях современной стоматологии, в 

конструкциях приборов, инструментов, 

составе лекарственных средств 

сохранились наколенные веками отпечатки 

представлений, предвидений, догадок, 

домыслов, надежд и заблуждений, 

бытовавших с незапамятных времен [8, 

198 с.]. Биолог и философ А.А. Любищев 

(1890—1972) отметил: "Прошлое науки — 

не кладбище с надгробными плитами над 

навеки похороненными идеями, а собрание 

недостроенных архитектурных ансамблей, 

многие из которых не были закончены не 

из-за несовершенства замысла, а из-за 

технической и экономической 

несвоевременности". И не исключено, что 

некоторые из них могут внезапно 

пригодиться в соответственно 

модернизированном виде в ближайшем 

или не в столь отдаленном будущем и 

способствовать прогрессу знания.  

БД авторефератов диссертаций 
является необходимым условием 

эффективного планирования 

действительно новых и нужных обществу 

НИР и диссертационных работ. Уже 

выполненные и защищенные в СНГ 

диссертации, конкретные исследования 

которых обычно конспективно 

представлены лишь в виде авторефератов, 

фактически не доходящих до пользователя 

- практического стоматолога - вследствие 

ограниченного тиража. Авторефераты 

кандидатских и докторских диссертаций 

являются ценным концентрированным 

первоисточником верифицированного и 

апробированного научно-медицинского 

знания. По Украине реально получить 

полнотекстовые рукописи в файлах 

WinRAR (zip) с портала Национальной 

библиотеки Украины им. 

В. И. Вернадского, начиная с 2001г. 

БД диссертаций. Диссертация 

представляет собой аналог монографии, но 

с несколько специфической стилистикой. 

Автореферат —расширенная ее аннотация. 

То, что сейчас эти материалы нередко не 

видны в результатах поиска работ автора 

диссертации, представляется 

нерациональным. Источник 

недоразумения—унаследованная из 

прошлого ущербная схема, обусловленная, 

по-видимому, исключительно 

ограничениями полиграфии: сначала 

диссертант публикует несколько статей 

для широкого читателя, а главный свой 

результат, итоговый текст исследования 

почему-то предназначает лишь для узкого 

круга оппонентов и членов 

диссертационного совета.  

БД лекарственных средств. В 

стоматологии используется большое 

количество лекарственных средств (ЛС). 

Но в фундаментальных справочниках 

описание реального спектра 

фармакологической и терапевтической 

активности того или иного ЛС 

представлено весьма ограниченно. На 

протяжении многих лет в процессе 

кропотливых НИР происходит расширение 

знаний по истинному спектру активности 

того или иного ЛС [3, с. 75-79]. Однако эти 

результаты практически не проникают из 

журнальных статей, авторефератов 

диссертаций, тезисов в справочники по 

клинической фармакологии. Реальное 
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нарушение биоэтики: больным 

назначаются ЛС с неполностью известным 

спектром активности. Знание полного 

реального спектра активности ЛС 

позволяет предотвратить полипрагмазию и 

экономически более выгодно. 

Фармакоэкономика: наука о соотношении 

средств на создание нового ЛС с тремя - 

пятью изученными компонентами спектра 

и на изучение новых компонентов спектра 

«старых», хорошо известных и 

зарекомендовавших себя в клинической 

практике ЛС. 

БД вызовов ХХ1 века. Несмотря 
на значительные успехи здравоохранения 

и медицинской науки, здоровью 

человечества в ХХI веке угрожают 

многочисленные вызовы, связанные с 

изменениями в окружающей среде, образе 

жизни, c дестабилизацией общества, 

демографическими (снижение 

рождаемости, старение населения, 

депопуляция), генетическими, социально-

экономическими факторами, исчерпанием 

ресурсов, возникновением новых 

заболеваний [8, 198 с.]. Определение на 

основе долгосрочного прогнозирования 

задач, вызовов, которые возникнут через 

15–25 лет перед отечественной 

стоматологией, какие передовые, 

прорывные решения потребуются для их 

успешного решения.  

БД технологической инициативы. 

Построение согласованного, 

взвешенного и ответственного образа 

будущего по всем специальностям 

стоматологии. Определение новых 

перспективных рынков, факторов 

возникновения спроса и возможных типов 

продуктов (органайзер) и услуг 

(информационное поле пациента); 

определение ключевых технологий, за 

счет которых будут созданы продукты и 

услуги (использование в диагностике и 

лечении концепций биологического 

возраста и качества тела [5, с. 84-86]). 

Отметим, что уже сейчас формируется 

международная медицинская 

специализация стран. Согласно теории 

сравнительных преимуществ, страны 

специализируются на производстве того, 

что они производят наилучшим образом. 

Персональний медицинский 

органайзер специалиста/больного. В 21 

веке органа йзер (изначально — записная 

книжка) – справочно-информационное 

приложение для мобильных устройств 

(например, на базе платформы Android) 

предназначено для ведения медицинской 

карты больного и управления его 

персонифицированным медико-

биологическим пространством (например, 

пациенты в период подготовки, 

проведения дентальной имплантации и 

всю жизнь после неё). Мобильное 

приложение (безусловно, совместимое с 

другими медицинскими специальностями) 

ориентировано на поиск, систематизацию 

и хранение информации, поступающей 

больному при обследованиях, лечении и 

реабилитации, и выдачи информации по 

запросам. Регулярные обновления. 

Ожидаемые результаты: обеспечение 
пациента новыми возможностями в 

аспекте эффективности взаимосодействия 

в системе «пациент-медицинский 

работник», оказание медицинских, 

медико-санитарных, информационных и 

образовательных услуг, консультаций; 

расширение персональной компоненты в 

принятии решений, активного участия 

пациента в охране собственного здоровья 

и формирования качества тела, контроля 

болезни при известных ресурсах; 

повышение уровня образованности и 

компетентности относительно 

заболевания. 

Вывод. Внедрение представленной 

в работе концепции образовательного 

сайта стоматологических кафедр 

медицинского университета в рамках 

акмеологии позволит значительно 

повысить качество додипломного и 

последипломного образования врачей – 

стоматологов и привести его в 

соответствие с европейскими стандартами. 
Рецензент 

д. п. н., професор М.Ю.Антоненко 
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KIERUNKU STUDIÓW W BADANIACH 

KLINICZNYCH, JAK GRZYBY 

PROBLEMY PRODUCENTÓW 

SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH  

 

ВИВЧЕННЯ В КУРСІ МЕДИЧНОЇ 

БІОЛОГІЇ ПРОБЛЕМИ 

ОХОРОНИ ГРИБІВ ЯК ПРОДУЦЕНТІВ 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 

 

Pogorila I., Romanenko O. Studing during the 

course of medical biology the problems of 

mushrooms’ protection as producers of 

biologically active substances 

In this article actualized the problem of reflection 

in the course of medical biology questions about 

the protection of natural resources, in particular 

mushrooms as a component of ecosystems. 

Teachers are invited to develop the students' 

professional interest to mushrooms as sources of 

biologically active substances. 

Keywords: protection of natural resources, 

humanistic education, medical students, student 

pharmacists, medical biology, poisonous 

mushrooms, producers of biologically active 

substances, ecosystems. 

 

Погоріла І.О., Романенко О.В. Вивчення в 

курсі медичної біології проблеми охорони 

грибів як продуцентів біологічно активних 

речовин 

У даній статті актуалізуються проблеми 

висвітлення в курсі медичної біології питань 

охорони природних ресурсів, зокрема, грибів 

як складових екосистем. Викладачам 

пропонується розвивати у студентів  

професійний інтерес до грибів як джерел 

біологічно активних речовин. 

Ключові слова: охорона природних ресурсів, 

гуманістичне виховання, студенти-медики, 

студенти-фармацевти, медична біологія, 

отруйні гриби, продуценти біологічно 

активних речовин, екосистеми.  
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Погорелая И.О., Романенко А.В. Изучения в 

курсе медицинской биологии проблемы 

охраны грибов как продуцентов 

биологически активных веществ 

В данной статье актуализируются проблемы 

освещения в курсе медицинской биологии 

вопросов охраны природных ресурсов, в 

частности, грибов как компонентов экосистем. 

Преподавателям предлагается развивать у 

студентов профессиональный интерес к 

грибам как источникам биологически 

активных веществ. 

Ключевые слова: охрана природных ресурсов, 

гуманистическое воспитание, студенты-

медики, студенты-фармацевты, медицинская 

биология, ядовитые грибы, продуценты 

биологически активных веществ, экосистемы. 

 

Постановка проблеми. В процесі 

професійної підготовки студентів-медиків 

та студентів-фармацевтів викладачу 

вищого медичного навчального закладу 

доцільно приділяти увагу проблемі 

охорони та раціонального використання 

природних ресурсів, зокрема грибів як 

джерел біологічно активних речовин. 

В Україні нараховується близько 50 

видів отруйних грибів, з яких особливо 

небезпечними є понад 20.  

Метою статті є висвітлення 

проблеми охорони та раціонального 

використання біоресурсів, а саме грибів, 

зокрема отруйних, при їх вивченні в курсі 

медичної біології, а також визначення ролі 

викладача у вихованні гуманістичного 

ставлення студентів-медиків та студентів-

фармацевтів до оточуючого середовища та 

формування в них професійного інтересу 

до грибів як джерел біологічно активних 

речовин. 

Виклад основного матеріалу. 

Викладачу в курсі лекційних та 

практичних занять з медичної біології, а 

також у позааудиторні години, під час 

засідань студентського наукового гуртка, 

слід акцентувати увагу студентів-медиків 

та студентів-фармацевтів на значенні 

грибів, зокрема отруйних, у ланцюгах 

живлення, в екосистемах, на використанні 

грибів як цінних продуктів харчування, 

джерел біологічно активних речовин для 

фармацевтичної промисловості [1-7] .  

Студенти-першокурсники в курсі 

медичної біології мають усвідомити, що 

отруєння грибами є однією з проблем 

медичної галузі, зважаючи на те, що 

окремі представники царства Гриби 

можуть бути небезпечними для здоров’я і 

життя людини. Останнім часом в Україні 

спостерігається тенденція до зростання 

кількості отруєнь грибами відповідних 

видів, зокрема пластинчастими грибами, 

які схожі на їстівні сироїжки та печериці, 

зокрема блідою поганкою (мухомором 

зеленим) [8]. Викладачу доцільно 

акцентувати увагу студентів-

першокурсників на причинах отруєння 

їстівними грибами у разі їх зростання на 

техногенно забруднених територіях або у 

разі відсутності належної термічної 

обробки їстівних грибів, перед вживанням 

людиною в їжу [9].  

Педагогу в курсі медичної біології 

доцільно також звернути увагу майбутніх 

лікарів та фармацевтів на складі отрут 

грибів, здатності присутніх в них токсинів 

викликати у людини порушення діяльності 

нервової, серцево-судинної, дихальної 

систем. Також відомі цінні лікарські та 

харчові властивості грибів, що важливо 

враховувати у майбутній професійній 

діяльності. 

Студентам-медикам та студентам-

фармацевтам важливо усвідомити, що 

багато грибів можуть створювати 

небезпеку для людини, призвести до 

отруєння і навіть до смерті. По клінічній 

картині можна лише орієнтовно судити 

про етіологічний фактор грибного 

отруєння. Точний діагноз з визначенням 

виду отруйного гриба, який призвів до 

патологічного стану в людини, може бути 

встановлений тільки на підставі 

спеціального мікологічного дослідження. 

Виявлення етіологічного фактора має 

важливе значення для надання належної 

медичної допомоги постраждалому і 

попередження нових отруєнь. 

Майбутні лікарі та фармацевти 

мають знати, що при ураженні людини 
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тими отруйними грибами, які містять 

сполуки з гастроентеротропною дією, а 

саме ентоломою отруйною, печерицею 

отруйною, опеньком несправжнім сірчано-

жовтим, опеньком несправжнім цегляно-

червоним, клінічна картина розвивається в 

термін від 20 хвилин до 2 годин з моменту 

потрапляння гриба в організм людини, 

відповідна симптоматика отруєння 

зберігається до 2 діб. У пацієнта 

спостерігаються болі у животі, нудота, 

пронос. Отруйна дія зумовлена наявністю 

в грибах речовин токсичної дії, а деякі 

виявляють подразнювальну дію на слизові 

оболонки травного тракту, зокрема 

люридинова кислота. 

За отруєння людини тими грибами, 

що містять сполуки з нейротоксичною 

дією, зокрема іноцібе Патуйяра, іноцібе 

коричневим, клітоцібе, мухомором 

пантерним, мухомором червоним, перші 

клінічні ознаки з’являються в термін від 30 

хвилин до 2 годин з моменту потрапляння 

гриба в організм. При отруєнні такими 

грибами в пацієнта спостерігаються 

симптоми ураження шлунково-кишкового 

тракту, вегетативної нервової системи, 

зокрема сльозотеча, слиновиділення, 

потовиділення, виділення з носа, звуження 

або розширення зіниць, брадикардія або 

тахікардія, центральної нервової системи, 

зокрема марення, галюцинації, судоми. 

Клінічна картина отруєння грибами 

залежить від того, яка токсична речовина 

переважає у  складі отрути (мускарин, 

мускаридин, мусцимол, іботенова кислота 

тощо). Якщо в ній переважає вміст 

мускаридину, тоді ураження людини 

супроводжується переважно сухістю 

слизових оболонок та шкірних покривів, 

порушенням свідомості, галюцинаціями, 

виникненням судом, а якщо мускарину, 

тоді – біллю у животі, нудотою, блювотою, 

проносом, слиновиділенням. 

При отруєнні грибами, що містять 

токсини з гепато-нефротропною дією, 

зокрема блідою поганкою, білою 

поганкою, павутинником оранжево-

червоним, лепіотою коричнево-вишневою, 

у постраждалої людини може розвиватися 

гастроентероколіт зі зневодненням і 

порушенням сольового балансу організму. 

При цьому характерними симптомами є 

гепатит, нефрит, гостра ниркова 

недостатність [10]. 

Викладачу під час занять з медичної 

біології необхідно інформувати студентів-

першокурсників про можливість поділу 

отруйних грибів на групи, а саме на 

смертельно-отруйні, дуже отруйні, 

отруйні. До категорії смертельно-отруйних 

грибів відносять бліду поганку, опенька 

сірчано-жовтого, волоконницю Патуйяра, 

плютку; до категорії дуже отруйних грибів 

– мухомора білого, мухомора червоного, 

мухомора пантерного; до категорії 

отруйних грибів – опенька цегляно-

червоного несправжнього, печерицю 

рудіючу, що поширені в Україні [11; 12].  

Студентам-медикам та студентам-

фармацевтам доцільно за участі викладачів 

під час лекцій та практичних занять, а 

також у позааудиторний час, в ході роботи 

наукового студентського гуртка оволодіти 

знаннями про морфо-фізіологічні 

особливості грибів, їхню роль у природі та 

житті людини, про небезпеку, яку вони 

можуть становити для здоров’я та життя 

людини, а також про потенційні лікувальні 

властивості присутніх в них речовин.  

Деякі види грибів занесені до 

Червоної книги України. Зокрема, статусу 

зникаючий вид набув відомий лише в 

Україні рідкісний ендемічний вид, 

мікоризо утворювач свинуха Зерової 

(Paxilius zerovae Wasser). Мухомор 

щетинистий (Amanita solitaria), який 

зустрічається в околицях Києва Пуща-

Водиця, Конча-Заспа, також має статус 

зникаючого виду, є продуцентом 

біологічно активних речовин. Хрящ-

молочник золотисто-жовтий (Lactarius 

chrysorrheus) має статус вразливого виду, є 

умовно їстівним грибом, продуцентом 

біологічно активних речовин. Хрящ-

молочник криваво-червоний (Lactarius 

sanguifluus), має статус вразливого виду і 

також є джерелом біологічно активних 

речовин. Статус вразливого виду має гриб 

сироїжка синювата (Russula turci Bres). 
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Охороняються також трутовик зонтичний 

(Polyporus umbellatus), трутовик 

коренелюбний (Polyporus rhizophilus), що 

мають статус – рідкісного виду [7]. 

Знайомлячи студентів-

першокурсників з різними групами грибів, 

викладачу варто зауважити під час 

лекційних та практичних занять з медичної 

біології, що отруйні речовини містяться як 

у вищих, так і у нижчих грибах.  

Студентів-медиків за участі 

викладача доцільно ознайомити про 

небезпеку, що становлять для людини 

гриби мікроскопічних розмірів, які 

паразитують на рослинах і тваринах. 

Педагогу варто звернути увагу 

студентів-медиків на особливу групу  

дріжжеподібних патогенних грибів роду 

Кандида, які, уражають шкіру і 

викликають захворювання — 

дерматомікози. Зараження відбувається від 

хворої людини або через різноманітні 

предмети, які використовували хворі, 

предмети догляду за тваринами. Комплекс 

токсичних речовин продукують гриби 

роду Penicillium, зокрема мікотоксини, що 

мають нейротоксичні, геморагічні, 

лейкопенічні, імунодепресивні, 

дерматотоксичні, тератогенні, 

канцерогенні, естрогенні та кардіотоксичні 

властивості. 

Також педагогу доцільно 

акцентувати увагу студентів-

першокурсників на тому, що вирубування 

лісів, пожежі винищують середовище 

існування грибів, спричинюють 

зменшення їх чисельності [1-7].  

Висновки. Отже, майбутні лікарі 

мають аналізувати різноманітний видовий 

склад грибів, розуміти користь та 

небезпеку отруйних грибів, доцільність їх 

охорони. Роль педагога полягає у 

вихованні гуманного ставлення майбутніх 

лікарів до оточуючого середовища, 

природних ресурсів, у залученні 

студентської молоді до наукових 

досліджень у галузі розробки та 

використанні отруйних грибів як джерел 

біологічно активних речовин, необхідних 

для створення нових лікарських 

препаратів, у ознайомленні з правилами 

надання першої медичної допомоги 

постраждалому від отруєння грибами. 

Перспективними напрямками 
досліджень є удосконалення технологій 

сучасної професійної підготовки 

студентів-медиків щодо гуманного 

ставлення молоді до оточуючого 

середовища, вивчення морфо-

фізіологічних та лікувальних властивостей 

отруйних організмів, зокрема грибів, їх 

охорони та можливостей використання 

присутніх в них біологічно активних 

речовин для отримання нових 

фармацевтичних засобів. 
Рецензент 

д.п.н., профессор А. М. Петруня 
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THE STUDY OF PERSONALITY FACTORS 

OF RESISTANCE TO STRESS OF DENTAL 

STUDENTS  

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 

ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ К 

СТРЕССУ СТУДЕНТОВ-

СТОМАТОЛОГОВ 

 

Романова Ю. Г., Коваль С. М., Бас Н. О., 

Давіденко О. М. Дослідження особистісних 

факторів стійкості до стресу студентів-

стоматологів 

В роботі досліджуються індивідуально-

психологічні особливості особистості понад у 

100 студентів-стоматологів 3 та 4 курсів. 

Розроблено систему оцінювання 

сформованості професійно важливих дій з 

терапевтичної стоматології. Аналізувалась 

сформованість діагностичних та лікувально-

профілактичних дій студентів. Встановлено, 

що їх емоційна стійкість детермінується 

різними індивідуально-особистісними 

якостями, а саме – самоконтролем, 

відповідальністю, впевненістю, пізнавальною 

мотивацією, високим інтелектом та ін. 

Ключові слова: Студент-стоматолог, 

професійно важливі дії, стрес, емоційна 

стійкість, пізнавальна мотивація, 

самоконтроль. 

 

Романова Ю. Г., Коваль С. Н., Бас Н. А., 

Давиденко О. Н. Исследование личностных 

факторов устойчивости к стрессу студентов-

стоматологов  
В работе исследуются индивидуально-

психологические факторы личности более 100 

студентов 3 и 4 курсов стоматологического 

факультета медицинского университета. 

Разработана система оценки 

сформированности профессионально важных 

действий студентов по терапевтической 

стоматологии. Определены комплексы 

наиболее важных диагностических и лечебно-

профилактических действий будущих врачей-

стоматологов. Установлено, что их 

эмоциональная устойчивость детерминируется 

разными индивидуально-личностными 

качествами, а именно – самоконтролем, 

ответственностью, познавательной 

мотивацией, высоким интеллектом и др. 

Ключевые слова: Студент-стоматолог, 

профессионально важные действия, стресс, 

эмоциональная устойчивость, познавательная 

мотивация, самоконтроль. 
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students of  Stomatological  faculty of Medical 

Univercity. It was considered that the students of 

the 3 and 4 year are adapted to future specialty. 

Taking into account that the activities of any 

physician, including a dentist, there is rather tense 

due to numerous stress factors.  To estimate the 

formation of professionally important actions of  

Dental Students used previously developed 

system. According to this methodology were 

investigated diagnostic and prophylactic 

professionally important actions for future 

dentists. When considering the data as a basis for 

major determinant of resistance to stress factors 

were elected emotional stability, diagnosed by 

tests R. Cattell and H. Eysenck, as well as the 

success rate of the implementation of professional 

activities at testing students' knowledge. It is 

learned that the emotional stability of an 

individuality is determined by the self control, 

responsibility, self sureness, learning motivation 

and the high intellect. 

Key words: Dental student, professionally 

important actions, stress, emotional stability, 

learning motivation, self control. 

 

      Постановка проблемы. Постоянное 

увеличение объема информации, периоды 

социальной адаптации, экзаменационные 

ситуации, определенное несоответствие 

структуры высшего образования 

индивидуальным потребностям личности 

студентов  могут приводить к возникновению 

у них стресса в процессе учебной 

деятельности. Стресс возникает также в 

период  производственной практики, 

приближенной к условиям работы будущего 

врача. Необходимо отметить также, что 

деятельность любого врача, в том числе врача-

стоматолога, является достаточно 

напряженной из-за многочисленных стресс-

факторов [7, с.20]. 

      Стресс, испытываемый студентами, 

сказывается на усвоении знаний и 

приобретении ими практических навыков и 

умений, что для профессии стоматолога 

чрезвычайно важно. Отставание в 

успеваемости в свою очередь усиливает 

стресс. В связи с этим, анализ личностных 

факторов устойчивости студентов к стрессу 

имеет большое значение для разработки 

способов коррекции их успеваемости. 

      Анализ исследований и 

публикаций. В многочисленных научных 

исследованиях последних лет прослеживается 

тенденция выявить факторы устойчивости 

студентов к стрессу, выработать рекомендации 

по преодолению или снижению последствий 

стресса. 

      В. А. Бодров определяет 

психологический стресс как  «функциональное 

состояние организма и психики, которое 

характеризуется существенными нарушениями 

биохимического, физиологического, 

психического статуса человека и его 

поведения в результате воздействия 

экстремальных факторов психогенной 

природы (угроза, опасность, сложность или 

вредность условий жизни и деятельности)» [2, 

с. 21].  

      А.С.Зёлко указывает, что стресс 

возникает только тогда, когда студент оценил, 

что внешнее и внутреннее требования 

вызывают чрезмерное напряжение сил или 

превосходят его ресурсы [4, с.144]. Некоторые 

авторы [3;8;4] реакцию студентов на стресс 

ставят в зависимость от источника стресса, 

хронотипа испытуемых, типа поведенческой 

активности.        

       Учитывая такое положение, в 

своей работе мы поставили цель выделить 

наиболее существенные личностные 

детерминанты психологической устойчивости 

к стрессу в учебной деятельности студентов-

стоматологов. 

     Для исследования индивидуально-

психологических особенностей личности 

использовался специально адаптированный 

комплекс методик, позволяющий определить 

направленность их познавательной мотивации 

в учебно-профессиональной деятельности по 

методике А. Я. Чебыкина, 16-факторный тест 

Р. Кеттелла и тест Г. Айзенка,  [9;1;6], 

позволяющие выделить и количественно 

оценить ряд важных свойств личности 

студентов. В частности, оценивались 

следующие показатели: сердечность, доброта; 

интеллект; эмоциональная устойчивость; 

настойчивость, напористость; беспечность; 

совестливость; смелость; мягкосердечность, 

нежность; подозрительность; мечтательность; 

проницательность, расчетливость; склонность 

к чувству вины; гибкость; самостоятельность; 

самоконтроль поведения; напряженность; 

экстраверсия; искренность;  невротизм; IQ -

показатель интеллекта стандартный; 

внутренняя и внешняя мотивация.  

      Следует отметить, что мы 

понимаем профессиональные действия как 

специфические психологические 

процессуальные характеристики, имеющие 
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ориентировочную основу в конкретной 

профессиональной деятельности и 

обеспечивающие способы ее реализации. 

Профессионально важные действия 

рассматриваются в качестве основных, 

определяющих успешность реализации 

профессиональной деятельности, а также 

базовых для развития других 

профессиональных действий. Для оценки 

сформированности профессионально важных 

действий студентов-стоматологов применялась 

разработанная ранее система [5, с. 39].  

      По данной методике исследовались 

диагностические и лечебно-профилактические 

профессионально важные действия будущих 

врачей-стоматологов, освоенные ими во время 

обучения на третьем курсе медицинского 

университета. В частности это: соблюдение 

этапов обследования больного, умение 

использовать основной стоматологический 

инструментарий для обследования, действия 

по диагностике некариозных поражений зубов, 

кариеса и его осложнений. Группа лечебно-

профилактических профессионально-важных 

действий включала в себя реализацию этапов 

лечения кариеса зубов, его осложнений, 

использование эндодонтических 

инструментов, медикаментов и 

пломбировочных материалов. 

      Исследованием были охвачены 105 

студентов третьего  и четвертого курсов 

стоматологического факультета Одесского 

национального медицинского университета.  

       При выборе данного контингента 

испытуемых мы исходили из того, что 

студенты второго и последующих курсов в 

достаточной мере адаптированы к будущей 

профессиональной деятельности. 

      При рассмотрении полученных 

данных за основу ведущих детерминант 

устойчивости к стрессу были избраны факторы 

эмоциональной устойчивости, 

диагностируемые тестами Р. Кеттелла  и Г. 

Айзенка, а также показатель успешности 

реализации профессиональных действий при 

тестировании знаний студентов.  

      Предварительные результаты 

показали, что большинство студентов имеют 

достаточный  уровень эмоциональной 

устойчивости независимо от эффективности 

реализуемых профессиональных действий в 

напряженных условиях. В среднем фактор 

эмоциональной устойчивости в различных 

группах колебался от 6,4 до 7,0 стенов.    

      Углубленный анализ также показал, 

что максимальный уровень эмоциональной 

устойчивости характеризуется относительной 

сбалансированностью внешней и внутренней 

мотивации, достаточно высоким интеллектом, 

самоконтролем, расчетливостью, 

практичностью и ответственностью.  

      При достаточном уровне 

эмоциональной устойчивости сохраняется 

примерно та же тенденция по 

сбалансированности и направленности 

внешней и внутренней мотивации, 

выраженными интеллектуальными данными, 

экстраверсией, средними значениями 

фрустрации, смелости,  беспечности. 

      Как мы видим, различные уровни 

эмоциональной устойчивости студентов  

имеют разные детерминанты личностных 

качеств, которые могут в стрессовых условиях 

обусловливать успешность их 

профессиональной деятельности. 

      Особо следует отметить 

индивидуальные данные успешности 

реализации профессиональных действий в 

эмоциогенных условиях с учетом личностного 

профиля диагностируемых параметров. Здесь 

нами фиксируются данные о противоречивых 

зависимостях. То есть, в одних случаях при 

низкой успешности реализации 

профессиональных действий в эмоциогенных 

условиях фиксировалась низкая 

эмоциональная устойчивость, у других 

студентов она была высокой и достаточной. 

Указанные сведения были подвергнуты 

дополнительному анализу, который позволил 

отметить, что выполнение профессионально-

важных действий в эмоциогенных условиях не 

всегда связано с индивидуально-личностными 

особенностями. Оно также связано и со 

степенью сформированности профессионально 

важных действий. Поэтому для дальнейших 

исследований студенты, у которых 

профессионально важные действия 

недостаточно сформированы исключались из 

последующего рассмотрения. Таких в 

обследованной выборке оказалось около 10 

процентов. 

      Сопоставление полученных 

результатов с учетом временных и половых 

факторов показало, что характер 

эмоциональной устойчивости и 

детерминирующих её личностных 

особенностей у студентов разных курсов 

имеет тенденцию к различиям. Так, 

установлено, что уровень эмоциональной 
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устойчивости у студентов третьего курса 

находится выше средних значений, а у 

студентов четвертого курса он  приближается 

к средним значениям. Возможно, такие 

различия обусловлены тем, что студенты 

третьего курса воспринимают эмоционально-

стрессовые ситуации, которые возникают в их 

учебно-профессиональной деятельности как 

имитирующие искусственную, а не реальную 

клиническую ситуацию. На четвертом курсе в 

силу приобретаемого клинического опыта в 

реальных условиях медицинской практики 

эмоционально-стрессовые ситуации 

воспринимаются с повышенной 

ответственностью, что, по-видимому, и 

сказалось на эмоциональной устойчивости. 

       Важно также отметить, что 

принципиальных  различий между юношами и 

девушками в выраженности эмоциональной 

устойчивости у студентов разных курсов нам 

не удалось обнаружить. 

        Таким образом, подводя 

предварительные итоги анализа полученных 

данных можно сделать выводы: 

Проблема личностных детерминант 

эмоциональной устойчивости врачей-

стоматологов исследована недостаточно. 

Имеющиеся данные дают лишь обобщенное 

представление о профессионально важных их 

личностных качествах. 

Показано, что эмоциональная 

устойчивость личности является наиболее 

важным фактором в преодолении стрессовых 

состояний студентов-стоматологов. 

Установлено, что у большинства 

студентов уровень эмоциональной 

устойчивости колеблется в пределах средних и 

выше средних значений. Выявленные различия 

между студентами разных курсов обусловлены 

спецификой учебно-профессиональной 

деятельности. 

Раскрыто, что эмоционально 

устойчивые студенты характеризуются 

достаточно высокой сбалансированностью 

познавательной мотивации и 

интеллектуальными способностями, 

выраженной уверенностью, самоконтролем, 

ответственностью и др. 
Рецензент 

д. психол. н., професор В.А.Лефтеров 
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RESEARCH OF OCCUPATIONAL SAFETY 

AND HEALTH OF PHARMACY 

PROFESSIONALS AS A PART OF 

ADAPTIVE MANAGEMENT OF 

ORGANIZATIONAL CULTURE OF 

PHARMACY INSTITUTIONS IN UKRAINE 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ 

ФАРМАЦІЇ, ЯК СКЛАДОВОЇ 

АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ 

Tolochko V.M., Artyukh T.O., Zarichkova 

M.V., Muzyka T.F. Research of occupational 

safety and health of pharmacy professionals as 

a part of adaptive management of 

organizational culture of pharmacy institutions 

in Ukraine. 

Basic requirements on occupational safety and 

health issues are studied in the article. Employers 

and employees of Ukrainian pharmacy institutions 

shall meet these requirements as a part of adaptive 

management of organizational culture. It is 

established that the documents regulating 

occupational safety and health are important for 

employees of pharmacy institutions of all types of 

ownership, and they may be included to a separate 

section of corporate code of a pharmacy 

institution. The article deals with the basic 

compulsory components of occupational safety 

and health system depending on the number of 

employees in pharmacy institutions taking into 

account the specific nature of their activity and 

adaptive management of organizational culture. 

Guarantees from the state for occupational safety 

and health in pharmacy institutions, terms for 

providing the safe working conditions required for 

work performance, leisure, food, receiving the 

social benefits are clarified. According to the 

considered documents, the conditions for creating 

the occupational safety and health service have 

been specified as a part of the adaptive 

management of organizational culture, collective 

bargaining, internal labour regulations, safety 

instructions, etc. within the corporate code and 

social responsibility of pharmacy institutions that 

will be useful for practical application. 

Keywords: occupational safety and health, 

pharmacy institutions, safe working conditions, 

employees of pharmacy institutions, employers, 

occupational safety and health service, 

organizational culture, adaptive management. 

Толочко В.М., Зарічкова М.В., Артюх Т.О., 

Музика Т.Ф. Дослідження особливостей 

охорони праці спеціалістів фармації, як 

складової адаптивного управління 

організаційною культурою аптечних 

закладів в Україні 

У статті досліджено основні вимоги з питань 

охорони праці, яких повинні дотримуватись 

роботодавці й працівники аптечних закладів 

України, як складової адаптивного управління 

організаційною культурою. В межах даної 

публікації розглянуто основні складові 

системи охорони праці, обов’язкові для 

виконання, в залежності від кількості 

працюючих в аптечних закладах з 

урахуванням специфіки їх діяльності та 

адаптивного управління організаційною 

культурою. З’ясовані гарантії з боку держави 

про охорону праці в аптечних закладах, умови 

надання безпечних умов праці, які необхідні 

для виконання роботи, відпочинку, 

харчування, отримання соціальних пільг. 

Ключові слова: охорона праці, аптечні заклади, 

безпечні умови праці, робітники аптечних 

закладів, роботодавці, служба охорони праці, 

організаційна культура, адаптивне управління. 

Толочко В.М., Заричковая М.В., Артюх 

Т.А., Музыка Т.Ф. Исследование 

особенностей охраны труда специалистов 

фармации, как составляющей адаптивного 

управления организационной культурой 

аптек в Украине 

В статье исследованы основные требования по 

охране труда, которые должны соблюдать 

работодатели и работники аптек Украины, как 

базовой составляющей адаптивного 

управления персоналом в рамках их 

организационной культуры. В данной 

публикации рассмотрены основные 

составляющие системы охраны труда, 
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обязательные для исполнения, в зависимости 

от количества работников в аптечных 

учреждениях с учетом специфики их 

деятельности и адаптивного управления 

организационной культурой. Выяснены 

гарантии со стороны государства по охране 

труда в аптечных учреждениях, условия 

предоставления безопасных условий труда, 

необходимых для выполнения работы, отдыха, 

питания, получения социальных льгот. 

Ключевые слова: охрана труда, аптечные 

учреждения, безопасные условия труда, 

рабочие аптечных учреждений, работодатели, 

служба охраны труда, организационная 

культура, адаптивное управление. 

 

The search for new approaches and 

methods of management of pharmacy 

institution (PhI) is required as the modern 

pharmaceutical industry develops rapidly. 

Nowadays the specific feature of the activities 

of all enterprises and organizations of 

Ukraine, including PhI, is the upgrade of 

technical and technological equipment. In its 

turn, this fact makes employees focus on the 

use of facilities and equipment, as well as the 

availability of knowledge on occupational 

safety and health (OSH), determining not only 

their rights but also their responsibilities. 

These issues are pressing as the employees of 

PhI generally use various chemical reagents, 

which may be hazardous to human health, in 

their work. In other words, the abidance by 

the rules of OSH has direct influence on the 

health, and social protection on the issues of 

working hours, breaks and holidays according 

to the current legislation guarantees health 

protection that is an indispensable component 

of organizational culture (OC) of PhI. That is 

why an important element of successful 

management of PhI is the inclusion of the 

features of specific situations and specific 

conditions, that is the search for the optimal 

decision by trial-and-error technique 

manoeuvring and adapting based on the 

experience  –  adaptive management (AM) of 

PhI in general, as well as individual elements 

of OSH within the OC. 

Study of OSH within the system of 

health protection, in particular, in PhI is 

always relevant and appropriate for practical 

workers, representatives of public 

organizations, who act for labour collectives. 

OSH problems in PhI are always covered and 

investigated by scientists directly or 

indirectly, but they are always relevant 

because of their widespread application. 

Therefore, the study of OSH of the workers of 

PhI as a part of AM of OC is important today 

and it has not been investigated fully. Our 

studies confirm the necessity to improve the 

legislative framework governing these issues 

and the possibility to implement them; this 

will result in the safe working conditions, 

provision of social protection, etc. 

Nowadats the professionals work in 

PhI where the OSH issues are highly 

important because mostly these are women, 

who work there, and they have some benefits 

on the issues of OSH according to the current 

legislation. Taking this fact into account we 

consider it is necessary to clarify the main 

issues on OSH as an integral of AM of OC. 

This will enable both the managers of PhI and 

individual employees to use them more 

efficiently. 

OSH is a system of legal, social and 

economic, organizational and technical, 

sanitary and hygienic, medical and preventive 

measures and means to preserve the health 

and employability of a person while working. 

This set of measures is regulated, first of all, 

by the Constitution of Ukraine, the Law on 

OSH and other legislative acts on these 

issues. The legislation on these issues is 

applied in all enterprises, institutions and 

organizations regardless of the types of 

ownership and the types of activity for all 

citizens working and involved in the work for 

these enterprises. The state shall guarantee the 

rights of citizens for OSH, appropriate 

conditions at the workplace, security of 

manufacturing processes, machinery, 

equipment and other means of production, the 

condition of collective and individual 

protection, used by a worker; sanitary and 

household conditions shall comply with the 

regulations on OSH. All employees are 

subject to compulsory social insurance in 

respect of accidents at work and occupational 

diseases. 
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With respect to PhI it shall be 

mentioned when the workplace assessment is 

conducted, they may expect the reduction of 

working hours, free provision of preventive 

nutrition. According to the current legislation 

the employees of PhI get additional vacations 

and special clothing. 

According to the current legislation 

state management of OSH in Ukraine in 

conducted by the following authorities: 

Cabinet of Ministers of Ukraine; State 

Committee of Ukraine for Occupational 

Safety and Health; Ministries and other 

central executive authorities; Local State 

Administration, Local Councils of People's 

Deputies; Administration of Enterprises and 

Organizations. The powers in the field of 

occupational safety and health in associations, 

corporations, concerns and other alliances are 

defined by their charters or agreements 

between the companies creating the alliance. 

State OSH control is the responsibility of the 

following authorities: State Committee of 

Ukraine on OSH Control; State Committee of 

Ukraine on nuclear and radiation safety; State 

Fire Control, Administration of Fire 

Protection Service of the Ministry of Ukraine; 

bodies and institutions of Sanitary and 

Epidemiology Service of the Ministry of 

Health of Ukraine; Prosecutor General of 

Ukraine and prosecutors subordinated to 

him/her supervise the  observance and correct 

implementation of the laws on OSH. Public 

control is carried out by the authorized 

persons elected by the labour groups. 

Guilty workers are brought under the 

applicable law to disciplinary, administrative, 

financial and criminal penalties for violation 

of the laws and other regulations on OSH, 

preventing from activities of officials of state 

OSH control and representatives of trade 

unions. 

Organizational measures on OSH must 

be carried out in PhI. They are stated in the 

appropriate section of Corporate Code (CC) 

of PhI. Using the principles of the AM of PhI 

the employer must provide the appropriate 

working conditions in accordance with the 

regulations in each PhI, its structural division 

and at the workplace. The employer must also 

secure the enforcement of the employees’ 

rights guaranteed by the legislation on the 

OSH that shall also be specified in the CC of 

the PhI. The employer provides the operation 

of the system of OSH management as a part 

of AM of OC; and to perform this he: creates 

appropriate services and appoint officials who 

solve specific issues on occupational safety 

and health; approves instructions on their 

duties, rights and responsibilities for the 

performance of their functions; develops and 

regulates complex measures to achieve the 

established standards in OSH with the 

participation of trade unions or other public 

organizations; provides the elimination of the 

reasons causing the accidents, occupational 

diseases and the implementation of preventive 

measures indicated by the committees 

according to the investigation of these 

reasons; carries out certification of 

workplaces for compliance with the 

regulations on OSH in the order and terms 

established by the law; basing on the 

conclusions takes measures to eliminate 

hazardous and harmful factors of production 

to human health, etc. All these measures are 

specified in the relevant section of the CC of 

PhI.  

Training on the issues of OSH shall be 

regularly carried out under the AM of OC. 

The volume and frequency of such training 

depends on the availability of equipment and 

facilities. Prior to employing and working all 

the employees of PhI are briefed (trained) on 

OSH, first aid to victims of accidents, rules of 

conduct in case of accidents according to 

standard regulations approved by the State 

Committee of Ukraine on OSH Control. 

Employees, who have high risk at 

work or, if the professional selection is 
required, shall undergo special training and 

annual knowledge tests that meet regulations of 

OSH. The list of such workplaces is approved 

by the State Committee of Ukraine on 

Occupational Safety and Health Control. 

According to the list approved by the State 

Committee of Ukraine on OSH Control, 

officials undergo training and testing on OSH 

prior to the execution of their duties and every 

three years according to the established 

procedure in the bodies of industrial or regional 
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OSH administration including representatives of 

state control authority and trade unions. 

Employment of people who have not undergone 

training, briefing and testing on OSH is 

prohibited. In case of poor knowledge on OSH 

employee shall undergo re-training. At request 

of the employee additional briefing is 

conducted. Administrative staff in PhI usually 

undergoes training on the subject of people 

responsible for OSH; and in case of availability 

of machinery or equipment, access to work 

needs special education and annually 

knowledge test (autoclaves, elevators, etc.) the 

staff undergoes appropriate courses. 

Article 161 of the Labour Code of 

Ukraine and Article 22 of the Law “On OSH” 

require the development of comprehensive 

measures concerning OSH, which include 

measures for provision the employees with 

social security in the OSH at the level stipulated 

by law, regarding achievement of the current 

safety requirements, workplace hygiene, 

working environment, improvement of the 

existing OSH level, prevention from the 

occupational injuries, occupational diseases and 

accidents. Specific measures, which shall be 

included to the action plan on OSH as a 

separate section of the CC, are additional to the 

collective agreement and specified in the joint 

guidelines of state and union officials. 

Standard provision on OSH service is 

approved by the State Committee of Ukraine on 

OSH Control. Functions of such service in 

addition to other duties can be performed by 

individuals with appropriate training in the 

company of production industry with staff of 

less than 50 people. OSH service reports 

directly to the managers of the company and it 

is equivalent to the basic production and 

technical services. OSH professionals are 

authorized to issue obligatory regulations for 

the heads of structural divisions of PhI on 

behalf of the staff to eliminate existing 

shortcomings of OSH, medical examination, to 

prevent from admission to work without being 

briefed. OSH professional’s recommendation 

may be cancelled by the company top manager 

only.  Liquidation of OSH service is possible 

only in case of liquidation of the enterprise. 

OSH Committee can be created by 

decision of the working collective in PhI with 

stuff of over than 50 people. The Committee 

consists of representatives of the employer, 

trade unions or other public organizations, 

specialists on safety, working hygiene and 

representatives of other services of the 

enterprise, authorized by the working collective. 

Standard provision on OSH service is approved 

by the State Committee of Ukraine on OSH 

Control provided that agreed with trade unions 

or other public organizations. The decision of 

the committee is of advisory nature. The 

General Meeting approves the Provision on 

Committee for OSH of PhI. 

The main document that regulates the 

rights and obligations of an employer and an 

employee is a Collective Agreement. Social 

security in OSH, which is stipulated by law, 

responsibilities of the employees, complex 

measures to achieve the established safety 

standards, working hygiene and manufacturing 

enhancement of the current level of OSH, 

prevention from occupational injuries, 

occupational diseases and environmental 

accidents are provided for the employees in the 

Collective Agreement. 

All these issues shall be also specified in 

the CC of PhI. Except for the collective 

agreement there shall be a document organizing 

the mode of PhI. The document is Internal 

Labour Regulations, internal local normative 

document, which provides work organization, 

internal objective working mode, the mutual 

obligations of the employer and the employee. 

The necessity of this document is prescribed by 

Articles 21, 29, 52, 66 of the Labour Code of 

Ukraine. 

Nowadays, in the terms of 

modernization, technical and technological 

improvement, the number of accidents, 

unfortunately, occupies a significant place in 

the activity of economic entities, including PhI. 

Therefore it is necessary to point out that the 

owner must conduct investigations, to keep 

records of accidents, occupational diseases and 

accidents in accordance with the provisions 

worked out by the State Committee of Ukraine 

on OSH Control in consultation with the unions 

and approved by the Cabinet of Ministers of 

Ukraine. 

The investigation is conducted in the 

presence of a representative of a trade union or 

other public organization, whose member is the 

victim, and in cases stipulated by law, with the 
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participation of representatives of state 

supervision authorities, OSH administration and 

trade unions. Following the investigation of an 

accident or occupational disease the owner 

makes an act in the established form. He shall 

give one copy to the victim or other interested 

person within three days since the end of the 

investigation. 

Injuries at work. The administration of 

the business entity is liable for the damage 

caused to an employee and lead to maiming 

injury or other damage to health, associated 

with the performance of the job duties, occurred 

due to the fault of the organization both inside 

and outside the organization. The guilt of the 

organization can be proved by: an act of an 

accident at work; a sentence, a court judgment, 

a decision of a prosecutor, body of inquiry or 

preliminary investigation; a conclusion of a 

technical labour inspector or other officials. 

Compensation for losses consists of payments 

to the victim in the amount of income (or its 

part), which he has lost due to loss of ability to 

work or disability, except for disability pension 

due to the employment injury, as well as 

compensation for additional costs resulting 

from damage to health. The victim, who has 

been temporarily transferred to an easier lower-

paid work in respect of the employment injury, 

is being paid the difference between the 

previous and new earnings till the rehabilitation 

or verification of lasting and permanent 

disability. 

The conclusion about the need to 

transfer the victim to another job, its duration 

(within one year) and the nature of 

recommended works is issued by the medical 

committee. In case of the victim’s death, 

disabled persons, who were the dependents of 

the deceased or had the right for the 

alimentation on the day of death, are entitled to 

receive the reimbursement. Injury at work is 

considered as the damage to health, which the 

employee received during working hours inside 

the enterprise or while performing the 

assignments of the managers outside the 

enterprise. In addition, injury at work is 

considered as the damage received during the 

break established by the labour agreement, as 

the work above the working time regulations, as 

the preparation to start the work and as the 

business trips. An injury is considered to be the 

injury at work if the employee was injured 

while getting to work (from work) by 

employer’s vehicle. If the employee was getting 

by the private car, the injury at work is 

considered only in case if the employee used 

own vehicle by the employer’s order or the 

vehicle was used for business purposes in 

accordance with the employment contract. 

An accident cannot be recognized as the 

one related to work, if the employee went by 

public transport, by own car (without an 

agreement with the employer) or walked. 

Within AM of OC of PhI an employer is 

obliged to establish a committee of not less than 

three people to investigate the occupational 

injury. The committee includes representatives 

of the PhI, the state labour inspection, OSH 

organizations, law enforcement agencies and 

physicians. If an accident caused the death of an 

employee at the workplace, the representative of 

the prosecutor’s office shall be involved to the 

investigation. The Committee shall determine 

the guilt of the victim basing on the testimony 

of witnesses, study of the injury nature, 

examination results and details of the event. The 

amount of payments to the victim and the 

possibility of paying for the treatment by the 

social insurance fund depend on these 

circumstances. For example, if the employee 

has violated safety rules, the chances of 

receiving the compensation for treatment from 

the employer are reduced. 

According to the Procedure determined 

by the Resolution of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine # 559 dated 23 May 2001, Order #246 

of the Ministry of Health of Ukraine dated  21 

May 2007, preliminary compulsory medical 

examinations (prior to hiring) and periodic 

preventive medical examinations (hereinafter 

referred to as compulsory medical 

examinations) are carried out for the  certain 

professions, including employees of PhI. 

Compulsory medical examinations are carried 

out at the employer’s cost. To undergo the 

examination a personal medical employee’s 

record for medical examination is issued. If an 

employee is dismissed a personal medical 

record is given with the work record book 

against signature. 

For the compulsory periodic medical 

examination an employer makes a list of 

employees, who are subject to undergo this 
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examination, provided that the principal chief 

state sanitary physician has approved it. In the 

case of the preliminary (prior to hiring) 

compulsory medical examination the employer 

submits an appropriate letter to the institution or 

establishment of health. The employer controls 

the timely undergoing of the compulsory 

medical examinations by the employees. 

Preliminary medical examination is 

carried out during the employment with the 

purpose to: determine the state of employee’s 

health, record initial objective health indicators 

and have the possibility to perform professional 

duties without aggravation. Periodic medical 

examinations are carried out with the purpose 

to: detect timely the early signs of acute and 

chronic occupational diseases (poisonings), 

general and work-caused diseases in employees, 

etc. 

According to the Resolution # 1238 

(1238-97-п) of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine dated 06 November 1997 “On 

compulsory preventive drug testing and the 

procedure for its conducting” (as amended) for 

pharmacy workers, regardless of their 

subordination and forms of ownership, whose 

functional responsibilities are the use of 

substances belonging to pharmacological 

agents, and substances used to produce  

morphine and its derivatives, anaesthetics 

(including Phthorothanum) sulfanilamide 

agents, pyrazolone derivatives, anticancer 

agents, hormonal agents, neuroleptics, 

tranquilizers, antidepressants, anticonvulsants 

(including barbiturates), hypnotics, 

anticoagulants, vitamins, ethanol, etc. 

preliminary and periodic preventive drug tests 

are compulsory. Such employees shall have 

Certificate of substance abuse prevention 

testing. The Certificate is valid for one year. 

According to the current Procedure of 

compulsory preventive drug testing of citizens, 

its purpose is to identify patients with 

alcoholism, drug addiction and substance abuse, 

as well as to determine the presence or absence 

of contraindications for the drugs to perform 

functions and activities mentioned in the List of 

professions and activities with compulsory 

preliminary and periodic preventive drug 

testing. Pharmacy workers are included to this 

List of professions. 

PhIs are the enterprises which combine 

many factors affecting the safe working 

conditions, that is why the emphasising of the 

main provisions of OSH as part of AM of OC in 

this article is appropriate, because PhI 

employees’ and employers’ rights and 

obligations, the implementation of which shall 

be specified in the CC of PhI, are also 

emphasised. Terms for creating the OSH 

service as a part of AM of OC, collective 

bargaining, internal labour rules and 

regulations, safety instructions, etc. under the 

CC and social responsibility of PhI are defined 

within the reviewed documents. That will be 

useful for practical application. 
Reviewer 

Prof. zw., Dr hab. Walentyn Toloczko 
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EXPERIENCE OF DOMESTIC AND 

FOREIGN TRAINING OF OFFICERS 

WITHIN INTERNAL AFFAIRS AGENCIES 

OF UKRAINE AND POLICE OFFICERS OF 

FOREIGN COUNTRIES CONCERNING 

THEIR WORK IN EXTREME CONDITIONS 

 

ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНОЇ Й ЗАКОРДОННОЇ 

ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ТА 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 

УМОВАХ 

 
Bilous T. L. Experience of Domestic and 

Foreign Training of Officers within Internal 

Affairs Agencies of Ukraine and Police Officers 

of Foreign Countries Concerning their Work in 

Extreme Conditions. 

The author of the article analyzes the experience 

of domestic training of the officers within Internal 

Affairs Agencies of Ukraine, grounds the 

necessity of pedagogical, psychological, legal and 

physical training of the officers within Internal 

Affairs Agencies to work in extreme conditions. 

The experience of police officers from foreign 

countries with the assistance of a standard, 

educational programs and methods of professional 

training to work in extreme conditions is also 

analyzed. 

Key words: professional training, professional 

readiness, extreme conditions, professional 

excellence. 

 

Білоус Т.Л. Досвід вітчизняної й 

закордонної підготовки працівників ОВС 

України та поліцейських зарубіжних країн 

до роботи в екстремальних умовах. 

В статті проаналізовано досвід вітчизняної 

підготовки працівників ОВС України, 

обґрунтовано необхідність педагогічної, 

психологічної, правової й фізичної підготовки 

працівників ОВС до роботи в екстремальних 

умовах. А також проаналізовано досвід 

поліцейських зарубіжних країн за допомогою 

стандарту, навчальних програм та методів 

професійної підготовки до роботи в 

екстремальних умовах. 

Ключові слова: професійна підготовка, 

професійна готовність, екстремальні умови, 

професійна майстерність. 

 

Белоус Т.Л. Опыт отечественной и 

зарубежной подготовки работников ОВД 

Украины и полицейских зарубежных стран 

к работе в экстремальных условиях. 
В статье проанализирован опыт отечественной 

подготовки работников ОВД Украины, 

обоснована необходимость педагогической, 

психологической, правовой и физической 

подготовки сотрудников ОВД к работе в 

экстремальных условиях. А также 

проанализирован опыт полицейских 

зарубежных стран по стандарту, учебных 

программ и методов профессиональной 

подготовки к работе в экстремальных 

условиях. 

Ключевые слова: профессиональная 

подготовка, профессиональная готовность, 

экстремальные условия, профессиональное 

мастерство. 

 

Постановка проблеми. Розбудова і 

становлення правової держави в Україні 

здебільшого залежить від тих, хто 

захищає, охороняє права людини  від 

працівників ОВС МВС. Діяльність 

працівників ОВС України є особливо 

ризикованою й небезпечною в умовах 

поєднання кризи в країні й подолання 

системного порушення прав людини, 

росту злочинності та кількості зброї на 

руках у злочинців, збільшення випадків 

актів тероризму, залякування населення. 

Ненормовані умови праці, постійний стрес, 

загроза життю і здоров’ю працівників 

ОВС, нові форми злочинності вимагають 

формування в працівників ОВС 

професійної готовності до роботи в 

екстремальних умовах. 
Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Наявні дослідження в галузі 

підготовки працівників ОВС до роботи в 

екстремальних ситуаціях В. Aндpocюкa, 

Л. Кaзмipeнкo, Я. Кoндpaтьєвa, 

М. Кocтицькoгo, В. Cиньoвa, Г. Тумaнoвa, 

C. Якoвeнкa тa ін. розкривали правові, 

психологічні, організаційні засади 
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підготовки працівників ОВС до роботи в 

екстремальних умовах. Пoзицiї нoвoгo 

бaчeння cутнocтi пpoфeciйнoї підготовки 

куpcaнтiв у cиcтeму ВНЗ МВС України 

представлено у працях O. Бaндуpки, 

В. Дяченка, I. Кoтєнєвa, C. Кузніченка, 

В. Лукaшeвичa, В. Пліска. Однак питання 

вивчення вітчизняної підготовки працівників 

ОВС України до роботи в екстремальних 

умовах зaлишaютьcя нeдocтaтньo 

розглянутими. 

Метою даного дослідження є 

вивчення та узагальнення досвіду 

вітчизняної та закордонної підготовки 

працівників ОВС України та поліцейських 

зарубіжних країн до роботи в екстремальних 

умовах, що виникають при надзвичайних 

ситуація та в умовах різних видів катастроф. 

Завданнями статті є виявлення змісту, форм 

та методів підготовки працівників ОВС 

України та поліцейських зарубіжних країн 

до роботи в екстремальних умовах.  

Виклад основного матеріалу. В теорії 

професійної педагогіки розпочнемо з 

теоретико-методичних засад професійної 

підготовки фахівців у ВНЗ, які є базою 

підготовки працівників ОВС у ВНЗ МВС 

України. Професійна діяльність працівників 

ОВС – надзвичайно складна, напружена та 

небезпечна. Вона вимагає як спеціального 

професійного відбору працівників ОВС, так і 

професійної підготовки їх до роботи в різних 

умовах, у тому числі в екстремальних, 

наслідком чого є формування їх готовності 

до дій в екстремальних ситуаціях. 

Екстремальними умовами роботи працівника 

ОВС є такі умови його праці, що 

знаходяться на межі чи перевищують 

резервний потенціал організму, в яких один 

або декілька факторів мають екстремальні, 

тобто гранично можливі постійні значення 
[2, с. 6]. 

Цінним для нашого дослідження є 

увага не тільки до процесуальної складової 

підготовки, а й до особистості фахівця, який 

реалізує професійні функції в екстремальних 

умовах, від якої залежить якість виконання 

цих функцій. Подібні акценти знаходимо в 

дослідженнях щодо підготовки працівників 

ОВС до роботи в екстремальних ситуаціях. 

Так, у своєму дослідженні В. Лефтеров 

розкриває теоретичні підходи щодо розвитку 

особистості й психологічні особливості, 

шляхи і засоби психосоціального та 

професійного розвитку фахівців 

екстремальних видів діяльності [5].  

У підручнику М. Ануфрієва, 

О. Бандурки, О. Ярмиша „Вищий заклад 

освіти МВС України” узагальнено досвід 

роботи відомчих вищих закладів освіти, 

нормативно-правову базу їх діяльності; 

розглядаються питання структури, 

управління, організації навчального процесу, 

методичної, науково-дослідницької, 

виховної роботи. Авторами використано 

значний фактичний матеріал і великий 

власний досвід керівної, наукової, 

педагогічної діяльності в системі МВС 

України [1]. 

Педагогічні дослідження 

розкривають питання підготовки 

працівників ОВС до екстремальних умов 

певною мірою. Як стверджує В. Дяченко, 

„…вимоги до підготовки працівників 

системи МВС України якісно змінюються, 

так як ВНЗ освіти покликані не тільки дати 

визначену програмами суму знань 

майбутньому працівнику ОВС, але й 

навчити його мислити творчо, нестандартно, 

приймати швидкі та єдино правильні 

рішення часом у складних, екстремальних 

ситуаціях, наполегливо долати труднощі та 

тимчасові невдачі у службовій діяльності” 

[3, с. 10]. 

С. Яворський у своєму дослідженні 

„Підготовка курсантів навчальних закладів 

МВС України до професійних дій у 

нетипових ситуаціях оперативно-службової 

діяльності” визначив поняття „нетипова 

ситуація” й запропонував класифікацію 

нетипових ситуацій в оперативно-службовій 

діяльності з визначенням компонентів 

професійної готовності до дій у нетипових 

ситуаціях: мотиваційний, орієнтувальний, 

операційний, вольовий, оціночний та 

критерії до них [9]. 

Як слушно зазначає Л. Криворучко, 

пiд чac викoнaння пpaвooxopoнцями 

cлужбoвиx oбoв’язкiв тpaпляютьcя нeщacнi 

випaдки, нacлiдкaми якиx чacтo cтaють 

тpaвмувaння тa зaгибeль пpaцiвникiв, дiючиx 

в eкcтpeмaльниx умoвax. Зaбeзпeчити 

aбcoлютну бeзпeку в тaкиx випадках 

нeмoжливo, oднaк мoжливo знизити cтупiнь 
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pизику дo бeзпeчниx умoв пpaцi. 

Пiдвищення piвня пpoфeciйнoї пiдгoтoвки 

пpaвooxopoнцiв дo дiй в eкcтpeмaльниx 

умoвax aвтoмaтичнo пiдвищує i piвeнь 

бeзпeчнocтi пiд чac cлужби в нopмaльниx 

умoвax [4]. 

В. Шевченко теоретично 

обґрунтував та експериментально довів 

ефективність нових програм навчально-

бойової підготовки особового складу 

Збройних сил України на основі 

психофізіологічного підходу до їх 

професійної діяльності в екстремальних 

ситуаціях та миротворчих місіях. Ці 

програми забезпечили професійну 

надійність і боєздатність 

військовослужбовців [7]. 

Крім того, Г. Яворською у 

посібнику „Педагогіка для правників” 

висвітлюються найважливіші положення 

педагогіки з урахуванням специфіки 

правоохоронної діяльності та 

розкриваються загальні основи педагогіки 

як науки, теорії і практики організації 

навчального і виховного процесів, 

особливості системи юридичної освіти в 

Україні та в інших країнах. А також нею 

визначено складові педагогічної діяльності 

в діяльності юриста: педагогічне 

спостереження, педагогічний аналіз, 

прийняття педагогічного рішення, 

педагогічне спілкування, педагогічний 

вплив та педагогічна оцінка. Важливо й те, 

що у цій роботі можна знайти опис 

складових педагогічної техніки юриста: 

психотехніка, педагогічна техніка 

використання мовних і немовних засобів 

та багато інших технік і прийомів [8], які 

допомагають підвищити ефективність 

професійної діяльності, керувати своїм 

станом та впливати на інших. 

Перспективними напрямами 

підготовки працівників ОВС у ВНЗ МВС 

України є: профілактика втрати 

професійних цінностей, формування 

позитивної мотивації до роботи, зміцнення 

здоров’я і стимулювання до 

самовиховання у тому числі фізичного 

самовиховання для фізичної 

підготовленості до екстремальних умов, 

формування емоційної стійкості, 

самоповаги, стресостійкості, психолого-

педагогічних і спеціальних знань і вмінь 

роботи в екстремальних умовах.  

Таким чином, бачимо початок 

звернення педагогічних досліджень до 

професійної підготовки працівників ОВС, 

обґрунтування необхідності педагогічної, 

психологічної, правової й фізичної 

підготовки працівників ОВС до роботи в 

екстремальних умовах, виокремлення 

окремих психологічних якостей, 

властивостей особистості, якостей 

особистості, необхідних для такої роботи, і 

шляхи, моделі, педагогічні умови їх 

формування на основі системного, 

особистісного, особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного, психофізіологічного 

підходів.  

Про це свідчить закордонний досвід 

підготовки поліцейських у різних країнах, 

який доцільно адаптувати і до нашої 

системи підготовки у ВНЗ МВС України. 

Слід відзначити, що в країнах Західної 

Європи, США акцент робиться на 

швидкість і реакцію, роботу в команді, які 

можуть бути натреновані (теорії 

біхевіоризму, прагматизму, методів 

проектів), і це зумовлює підвищену увагу 

до циклів професійної та спеціальної 

підготовки. А в слов’янських країнах, 

Угорщині, Австрії перевага надається 

особистим якостям, педагогіці й 

психології, соціальній педагогіці, правам 

людини [6]. 
Так, в Угорщині та Австрії у Академії 

безпеки значна увага приділяється 

соціальній підготовці поліцейських, у тому 

числі педагогіці, чого немає в інших країнах, 

роботі в надзвичайних ситуаціях різного 

характеру, правам людини, укріпленню 

здоров’я як необхідної умови для розвитку 

психічних і фізичних здібностей 

поліцейських, боротьбі з тероризмом [6, с. 

96]. В Академії безпеки Австрії на 

педагогіку відводиться 180 годин, що більше 

ніж курс загальної педагогіки у педагогічних 

ВНЗ України. 

У США є інтегровані дисципліни, 

які спрямовані на розв’язання таких задач: 

сформувати професійно-психологічні 
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установки на забезпечення особистої 

безпеки і безпеки колег при розв’язанні 

професійних задач; організовувати 

засвоєння знань та вмінь, які необхідні для 

забезпечення особистої і професійної 

безпеки; навчити поєднанню тактики і 

прийомам рішення професійних задач [6, 

с. 269]. Тому орієнтир підготовки – це так 

звана зірка виживання, в центрі якої – 

психологічна стійкість у ризикованій 

ситуації, а з боків – інтелект, фізичні 

якості, тактика, уміння володіти зброєю, 

екіпіровка. Слід відзначити, що в США 

кожен поліцейський на етапі первинного 

навчання, а потім регулярно, проходить 

підготовку за спеціальними програмами 

типу „Воля до виживання”, „Виживання на 

вулиці”, „Менеджмент особистої безпеки” 

[6]. 

В Академії ФБР США формування 

професійної підготовки до роботи в 

екстремальних умовах поліцейських 

здійснюється на практиці через 

моделювання реальної ситуації з 

максимальною можливістю. Для цього 

побудований тактичний полігон – „Алея 

Хогана”, де слухачі відпрацьовують 

практичні навички проведення огляду 

місця події, виявлення та вилучення 

доказів, затримання злочинців. Тут є банк, 

готель, пральня, перукарня, пошта, 

магазини тощо. Місто населене акторами, 

які грають ролі, що відповідають 

досліджуваним студентами програмам 

(наприклад, пограбування банку, 

викрадення людей, напад на державного 

службовця, збройний опір при 

затриманні). Навчальні ситуації 

розігруються в реальному часі (іноді 

впродовж кількох місяців) [6, с. 275]. 

Отже, мова йде про активні методи 

навчання – рольові й ділові ігри, занурення 

протягом тривалого терміну в професійну 

діяльність, професійно-навчальне 

розвивальне середовище, практичну 

спрямованість навчання, групові методи 

навчання. 

У Німеччині підготовку 

поліцейських до роботи в екстремальних 

умовах забезпечує курс з 6 модулів, який 

читається для всіх протягом 8 місяців на 

першому році навчання, включає 1202 

години для вивчення основ професійної 

поліцейської діяльності та передбачає 

загально-правові, науково-методичні, 

соціально-психологічні, політичні, 

кримінально-правові дисципліни й окремо 

– головний курс за обраною спеціалізацією 

протягом 1-3 курсів; та курс, розрахований 

на 28 місяців, який включає професійний 

тренінг, основи розв’язування професійних 

ситуацій, конфліктних ситуацій, 

громадські й поліцейські проблеми [6, с. 

270 ]. Як бачимо, відсутня велика 

гуманітарна й соціально-економічна 

підготовка, є лише професійна підготовка і 

навчання розв’язанню професійних задач. 

У той же час екстремальні умови в 

навчальному плані окремо виділені лише в 

модулях: „Особливості боротьби зі 

злочинністю”, „Боротьба з найбільш 

небезпечними формами злочинності” [6, с. 

270]. В Академії Федеральної поліції 

більш широкою є соціально-гуманітарна 

підготовка, фізична підготовка, гірська 

підготовка, поглиблений тренінг у галузі 

професійної діяльності [6, с. 271]. 

Формування професійної готовності 

поліцейських у Чехії пов’язане з 

інтегрованим навчанням (право, тактична, 

вогнева, психологічна підготовка 

поєднуються в розв’язанні професійних 

ситуацій, які формують комплексні 

практичні вміння і навички дій) через 

рольові ігри, групові форми роботи, 

демонстрацію, практичні методи роботи, 

встановлення міжпредметних зв’язків [6, с. 

417]. Щодо підготовки до роботи в 

екстремальних умовах тут навіть є 

спеціальна бакалаврська програма 

„Управління кризовими ситуаціями” [6]. 

У Великій Британії первинна 

професійна підготовка поліцейських є 

практично спрямованою – 75% від 

загального обсягу часу програми 

підготовки відводиться на практичну 

діяльність. Після закінчення навчання 

випускники повинні вміти спілкуватися, 

міркувати, логічно мислити, слухати 

співрозмовника, проявляти тактовність і 
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ввічливість, знаходити підхід до людей і 

встановлювати контакти з ними, 

викликати довіру, вміти допитувати 

свідків тощо. Крім того, поліцейський 

повинен знати законодавство в обсязі, 

який необхідний для несення служби, 

тактику поліцейської діяльності, основи 

криміналістичної техніки [6, с. 190].  

Надзвичайно цікавим є досвід 

формування професійної готовності до 

роботи в екстремальних умовах у 

поліцейських Франції. Тут мова йде не 

тільки про зміст підготовки, але й про 

створення і розвиток позитивної мотивації 

до роботи в таких умовах протягом 

навчання, особливий відбір до такої 

роботи і створення іміджу 

„суперполіцейського”, який вміє робити 

все за будь-яких умов. Це група втручання 

французької жандармерії (GIGN) – елітний 

підрозділ Національної жандармерії. У 

посібнику „Полиция зарубежных стран: 

система организации и опыт 

профессиональной подготовки кадров” [6, 

с. 400402] детально описаний досвід 

формування їх готовності до роботи в 

екстремальних умовах, де бачимо 

особливий зміст підготовки: інтегрований, 

модулями, в системі, яка включає фізичну, 

емоційно-вольову, особистісну, 

інтелектуальну підготовку. Зміст 

підготовки є професійно-спрямованим і 

включає загальну і спеціалізовану (за 

видами діяльності в екстремальних 

умовах), першою читається загальна 

підготовка, а на її базі продовжується 

спеціалізована. Теорія поєднується з 

практикою, завдання ускладнюються і 

вимоги до швидкості їх виконання 

збільшуються. Також відбито всі види 

можливих екстремальних умов та їх 

поєднання в теорії й практиці. 

Таким чином, чим вищий рівень 

акредитації навчального закладу, тим 

глибша підготовка до роботи в 

екстремальних умовах проводиться, до 

більшої кількості умов, на основі розвитку 

інтелекту, фізичної підготовки, навичок, 

тим більше гуманітарних та соціальних 

дисциплін на це спрямовується. Тобто 

маємо досвід формування професійної 

готовності до роботи в екстремальних 

умовах як через професіоналізацію змісту 

гуманітарних і соціально-економічних 

дисциплін, так і через окремі інтегровані 

курси, окремі модулі навчальних дисциплін. 

Проаналізувавши стан проблеми, під 

професійною підготовкою ми розуміємо 

насичення всього навчально-виховного 

процесу у ВНЗ МВС України в змісті, 

формах, методах засобами професії, 

наслідком чого є сформована готовність до 

професійної діяльності, задоволеність 

працею, її якістю, продуктивністю, 

засвоєння правил і норм професії, 

формування особистості працівника ОВС і 

усвідомлення ним себе як професіонала. 

Ураховуємо, що американська і 

британська вищі школи поліції 

відрізняються тим, що вони є системами 

професійної поліцейської підготовки, а не 

професійної освіти [6, с. 186], що пов’язуємо 

з теорією прагматизму і методом проектів, 

що є доцільним для формування професійної 

готовності до роботи в екстремальних 

умовах у ВНЗ, але на базі вже набутої 

професійної освіти. Таким чином, можна 

забезпечити застосування набутих знань, 

вмінь, якостей особистості на основі їх 

переносу в нову ситуацію на базі „зірки 

виживання”.  

Виходячи з цього, можемо 

сформувати основне протиріччя 

навчального процесу для працівників 

ОВС, яке повинно бути основою для 

формування професійної готовності до 

роботи в екстремальних умовах: це 

протиріччя між наявним досвідом, 

якостями особистості, знаннями, вміннями 

поведінки особистості в екстремальній 

ситуації та необхідними – тими, яких поки 

що немає, – знаннями, якостями, досвідом 

вмінь та навичок поведінки працівників в 

екстремальних умовах. Тобто весь процес 

професійної підготовки до роботи в 

екстремальних умовах у працівників ОВС 

повинен бути професійно спрямованим – 

як у меті, завданнях, змісті, так і в формах 

і методах підготовки, враховувати вікові та 

індивідуальні особливості працівників. 

Висновки та перспективи 

подальших розвідок у даному напрямі. Як 
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свідчить закордонний досвід підготовки 

працівників поліції до роботи в 

екстремальних умовах, акцент робиться на 

швидкість і реакцію на основі теорій 

біхевіоризму, прагматизму, концепції 

поєднання особистої і колективної 

безпеки. Тоді як вітчизняна школа 

підготовки працівників ОВС завжди 

ґрунтувалася на особистих якостях і 

професійній майстерності. Обидва аспекти 

проблеми є важливими в екстремальних 

умовах та вимагають обґрунтованого 

поєднання в процесі сучасної підготовки 

працівників ОВС у ВНЗ МВС України. 

Огляд наукових дocлiджeнь дoзвoляє 

гoвopити, що, попри нaявнicть значного 

наукового мaтepiaлу в цій гaлузi 

(„педагогіка особистої безпеки”, „зірка 

виживання”, „менеджмент особистої 

безпеки”) та досвіду підготовки 

працівників спецпідрозділів у різних 

країнах, пpoблeма пpoфeciйнoї підготовки 

дo poбoти в eкcтpeмaльниx умoвax 

пpaцiвникiв OВC у нових соціально-

економічних i політичних умoвax poзвитку 

нашого суспільства зaлишaєтьcя 

нeдocтaтньo дослідженою. 

Пpoвeдeнe дocлiджeння нe вичepпує 

вciєї piзнoмaнiтнocтi питaнь, пoв’язaниx з 

особливостями пpoфeciйнoї підготовки дo 

poбoти в eкcтpeмaльниx умoвax 

пpaцiвникiв OВC та поліцейських. Вoнo 

дoзвoляє oкpecлити тi пpoблeми, якi 

пoтpeбують дoдaткoвoгo вивчeння, a caмe: 

пoшук шляxiв пiдвищeння мoтивaцiї 

працівників поліції, poзвитку пpoфeciйнoї 

пiдгoтoвки дo poбoти в eкcтpeмaльниx 

умoвax. 
Рецензент 

д. п. н., професор І.М.Трубавіна 
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EFFECTS OF GLOBALIZATION ON 

REGULATION OF FINANCIAL MARKET 

 

НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇЇ НА 

ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 

Блага Н.В., Приймак І.І. наслідки впливу 

глобалізації на політику державного 

регулювання фінансового ринку.  
Проблема глобалізації сьогодні стала однією з 

найбільш масштабніших та основних 

економічних досліджень. Для розвитку 

фінансового ринку в умовах глобалізації 

особливе значення мають його прозорість, 

підвищення ролі державного регулювання 

ринку, розвиток нормативно-правової бази, 

вдосконалення захисту прав інвесторів. 

Ключові слова: глобалізація, фінансовий 

ринок, державне регулювання.  

Блага Н.В., Приймак І.І. Последствия 

влияния глобализации на политику 

гусударственного регулирования 

фінансового рынка 

Проблема глобализации сегодня стала одной 

из самых масштабных и основных 

экономических исследований. Для развития 

финансового рынка в условиях глобализации 

особое значение имеют его прозрачность, 

повышение роли государственного 

регулирования рынка, развитие нормативно-

правовой базы, совершенствование защиты 

прав инвесторов. 

Ключевые слова: глобализация, финансовый 

рынок, государственное регулирование. 

 

Blaga N, Pryjmak I. Effects on globalization on 

regulation of financial market 

The problem of globalization today has become 

one of the largest and main economic research. 

For the development of financial markets in a 

globalizing particular importance are its 

transparency, enhancing the role of state 

regulation of the development of the regulatory 

framework, improving investor protection. 

Key words: globalization, financial markets, 

government regulation. 

 

Постановка проблеми. Історичний 

досвід розвитку сучасних держав 

стверджує, що побудова демократичної 

незалежної держави неможлива без 

економічних реформ. Ключовим моментом 

економічних перетворень у країні, яка 

обрала шлях економічного росту є 

формування сучасної політики державного 

регулятора економіки наявність 

специфічних ринків, на яких проходить 

перерозподіл ресурсів з метою їх 

ефективного розміщення. Тому, вкрай 

необхідним для країни з перехідною 

економікою є державне регулювання, яке 

означає наявність спеціальних 

регулюючих органів.  

І, якщо враховувати, що діяльність 

держави характеризується її потенціалом 

та ефективністю. То наша держава, маючи 

значні потенціальні можливості і 

багатства, може бути більш ефективною. 

Однак не завжди країна використовує свій 

потенціал належно. 

Сьогодні в Україні продовжується 

процес перерозподілу власності, 

структурної перебудови економіки та 

розвитку підприємства. Відображенням 

економічного розвитку країни є розвиток 

фінансового  ринку, без якого даремно 

надіятися на нормальне функціонування 

складного механізму ринкової економіки. 

Таким чином найактуальнішою 

проблемою нині в Україні є акумулювання 

коштів та спрямування їх на створення 

підприємницьких структур. Без цього не 

може бути розширена кількість робочих 

місць, не може бути наповнення 

державного бюджету, не може бути 

становлення національної економіки. Саме 

тому для стабільного та ефективного 

функціонування економіки необхідно 

розробити нові та вдосконалити існуючі 

механізми законодавчого регулювання. Це 
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дозволить створити цілісний, 

високоліквідний, надійний і справедливий 

фінансовий ринок в Україні, регульований 

державою і здатний інтегрувати у світові 

фінансові ринки. 

Сьогодні фінансовий ринок України 

знаходиться на етапі вирішальних зусиль 

для переходу із статусу механізму 

обслуговування процесів перерозподілу 

капіталу в повноцінний, глобальний 

сегмент економіки, який є головним 

мірилом розвитку та багатства країни, 

механізмом залучення та збереження 

коштів населення, засобом накопичення та 

перерозподілу активів від неприбуткових 

до прибуткових галузей та суб’єктів 

господарювання. 

Особливу вагу набувають питання 

розвитку підприємництва та його 

державного регулювання під впливом 

глобалізації економіки країни. Необхідно 

врахувати національні інтереси 

суспільства та зберегти головні 

особливості впливу на процес глобалізації. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Багато українських вчених 

економістів досліджували питання 

глобалізації, а саме: М. Мальський, І. 

Михасюк [3], В. Плиса [1] та інші. 

Названі дослідники поняття 

глобалізації розкривають наступним 

чином. Під глобалізацією розуміють 

сукупність таких процесів і явищ, як 

транскордонні потоки товарів, послуг, 

капіталу, технології, інформації і 

міждержавне переміщення людей, 

панування орієнтації на світовий ринок у 

торгівлі, інвестуванні й інших трансакціях 

(на рівні фірми), територіальна й 

інституціональна інтеграція ринків, а 

також виникнення глобальних проблем 

екологічної деградації чи надмірного 

зростання народонаселення, для 

розв’язання яких потрібна всесвітня 

співпраця [1]. 

Глобалізація — це найбільш 

яскравий прояв прогресу, що несе 

незліченні економічні та соціальні новації. 

Новації ці багато в чому перспективні, 

причому не тільки за критерієм достатку 

невідомих раніше благ та послуг, але й з 

врахуванням обрисів нового вигляду 

людства, що потроху починають 

проглядати [2]. 

Глобалізація – це процес 

спрямований на створення більш 

інтегрованої та взаємозалежної світової 

економіки. Глобалізація є незворотним 

процесом, котрий неможливо спинити[3] і 

котрий немає вороття назад. цей процес 

дав значний поштовх для покращення 

економічного життя держави в цілому. 

Питання глобалізації досліджували 

також і зарубіжні вчені, зокрема Джозеф 

Стіґліц [4], Дж. Сорос [5] та інші. За їх 

версією глобалізація – усунення бар’єрів 

для вільної торгівлі й тісніша інтеграція 

національних економік – може бути 

доброю силою і що вона має потенціал, 

щоб зробити багатшим кожного у світі, 

зокрема – бідних [4]. 

Так поступово глобалізація 

розвитку фінансового ринку в Україні 

спричинила необхідність вдосконалення 

механізму державного регулювання 

економіки та фінансового ринку зокрема. 

Зазначені проблеми досліджували як 

зарубіжні: Гюнтер Рормозер [9], Дж. 

Кейнсом [10], так і вітчизняні: І.Михасюк, 

А.Мельник, М.Крупка [11], І. Бочан [12] 

вчені економісти. 

Так сучасний німецький філософ 

Гюнтер Рормозер зауважує, що тільки 

держава, сильна держава, може 

забезпечити відносну рівність шансів 

конкурентів. Для цього створені відповідні 

політичні інструменти на зразок 

антимонопольних законів, яких, правда, 

недостатньо. Та й застосовуються вони 

недостатньо ефективно [9]. 

Потреба в державному регулюванні 

економіки обґрунтована Дж. Кейнсом у 

загальновідомій роботі “Загальна теорія 

зайнятості, процента і грошей”. Мета 

державного втручання в економіку полягає 

в забезпеченні прибутковості капіталу, 

формування сукупного попиту, зниження 

рівня безробіття, раціонального 

використання трудових ресурсів, 

регулювання доходів населення [10]. 
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Відомі вчені сьогодення І.Михасюк, 

А.Мельник, М.Крупка зауважують, що 

механізм державного регулювання 

економіки – це сукупність різноманітних 

важелів, інструментів, за допомогою яких 

держава веде економічну діяльність[11]. 

Проте проблема глобальної та 

національної економіки, механізму 

державного регулювання фінансового 

ринку,  залишається і  досі не достатньо 

розкритою. 

Формування цілей статті. Метою 

публікації є визначення та обгрунтування 

наслідків впливу глобалізації на політику 

державного регулювання фінансового 

ринку. Визначення необхідності 

державного регулювання економіки в 

умовах економічних реформ. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Соціально-політична 

напруга в країні, відсутність послідовної та 

виваженої політики держави на ринку, 

несприятливі макроекономічні тренди які 

підсилювалися воєнними діями на сході 

країни протягом 2014 року неможливо 

обгрунтувати позитивно. 

Економічна ситуація в Україні в 

2014 році значно погіршилася. 

Спостерігалося стрімке падіння обсягів 

виробництва всіх основних видів 

економічної діяльності, крім сільського 

господарства. Відбувалося зростання 

інфляційного тиску на економіку, що 

супроводжувалося падінням реальних 

доходів населення та відповідно 

зниженням його купівельної 

спроможності.  

Так, за підсумками 2014 року 

спостерігався чистий відплив іноземної 

валюти на користь нерезидентів – 125.8 

млн. дол. США (в еквіваленті), що мало 

місце вперше з 2009 року (в 2013 році 

обсяг нетто-надходжень іноземної валюти 

становив майже 9.4 млрд. дол. США). У 

цілому в 2014 році чистий попит на 

безготівкову іноземну валюту становив 

майже 10 млрд. дол. США (в еквіваленті), 

тоді як у 2013 році спостерігалася чиста 

пропозиція безготівкової іноземної 

валюти, яка становила 1.6 млрд. дол. 

США. Видатки Зведеного бюджету 

України (включаючи кредитування за 

вирахуванням погашення) становили 

майже 528 млрд. грн. та збільшилися 

порівняно з 2013 роком на 4.3%. Перед 

усім це відбулося за рахунок зростання 

видатків на оборону та обслуговування 

боргу. Водночас видатки соціального 

спрямування, такі як оплата праці та 

соціальне забезпечення, зменшилися. 

Капітальні видатки також скоротилися на 

31.2% [12]. 

За підсумками 2014 року державний 

та гарантований державою борг зріс на 

88.2% і становив 1 100.8 млрд. грн. 

Основним чинником його зростання стало 

зниження обмінного курсу гривні, 

враховуючи істотну валютну складову 

боргу (протягом року коливалася на рівні 

62%). Державний борг зріс упродовж року 

до 947 млрд. грн. (480.2 млрд. грн. 

наприкінці 2013 року) насамперед 

унаслідок збільшення зовнішнього 

державного боргу до 486 млрд. грн. 

Внутрішня складова державного боргу 

зросла на 79.4% унаслідок істотного 

дефіциту сектору ЗДУ. Гарантований 

державою борг за 2014 рік під впливом 

валютно-курсового чинника збільшився на 

47% та становив 153.8 млрд. грн. Протягом 

2014 року Національний банк України 

брав активну участь у реалізації заходів, 

покладених в основу програми реформ у 

фінансовому секторі. Ця програма 

здійснювалась у тісній співпраці з 

Міжнародним валютним фондом, 

Світовим банком, Європейським Союзом, 

ЄЕБРР, іншими міжнародними 

фінансовими організаціями та 

фінансовими донорами. Метою цих 

заходів було підтримання стабільності та 

належного функціонування вітчизняної 

банківської системи, підвищення її 

спроможності протистояти існуючим 

викликам. Реалізація заходів 

здійснювалася за напрямками 

рекапіталізації банків, визначення 

системно важливих банків, посилення 

корпоративного управління в банках, 

збереження їхньої ліквідності. 
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Національним банком України разом з 

Міністерством фінансів України 

розроблено критерії та умови участі 

держави в рекапіталізації банків, власники 

яких неспроможні або не бажають 

здійснювати потрібну капіталізацію [12]. 

Світовий розвиток фінансових 

ринків пред'являє усе більш жорсткі 

вимоги до оборотності цінних паперів. 

Нові інформаційні технології призвели до 

створення нових технологій і на 

фіннсовому ринку. Технічний прогрес 

виявився чинником, який стимулював 

розвиток централізованих комп’ютерних 

систем. Таким чином, із зростанням 

міжнародної торгівлі критично важливим 

стало виконання вимоги щодо 

стандартизації всіх видів діяльності на 

ринку капіталу і особливо на ринку цінних 

паперів [8]. 

На шляху розбудови державного 

регулювання фінансового ринку України 

існує багато проблем і труднощів. 

Відсутність послідовної та виваженої 

політики держави на ринку, недостатність 

політичних волі та ресурсів для 

забезпечення його державного 

регулювання можуть призвести до значних 

суспільно-політичних наслідків, що 

матиме негативний вплив на економічний 

розвиток країни.  

Тому на сучасному етапі 

становлення та розвитку фінансового 

ринку в Україні перед органами 

регулювання стоїть багато завдань. 

Зокрема, – це підтримання фінансової 

безпеки на ринку, інформаційна прозорість 

та відкритість ринку. Державне 

регулювання ринку має забезпечувати 

принципи створення, гнучкість та 

ефективність системи регулювання ринку, 

надійно діючий механізм обліку і 

контролю, запобігання і профілактики 

зловживань та злочинності на фінансовому 

ринку.  

Законодавче регулювання 

фінансового ринку України постійно 

вдосконалюється з процесом 

реформування економіки країни та 

накопиченням досвіду. Як наслідок 

глобальних тенденцій в Україні 13 серпня 

2014 року прийнято положення «Про 

Національну раду реформ», метою якої є 

забезпечення впровадження єдиної, 

узгодженої державної політики реформ в 

Україні, налагодження ефективного 

механізму взаємодії державних органів та 

інститутів громадянського суспільства в 

процесі здійснення реформ із залученням 

до співпраці з цих питань міжнародної 

спільноти, впровадження системного 

підходу до стратегічного планування, 

узгодження позицій та моніторингу 

реалізації реформ щодо забезпечення 

сталого розвитку України як передумови 

зростання добробуту її населення, 

досягнення європейських стандартів 

забезпечення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина. 

Виникає необхідність фінансової 

безпеки на ринку. А це обгрунтовується 

наявністю такого фінансового стану, який 

характеризується: збалансованістю і 

якістю фінансових інструментів, 

технологій і послуг; стійкістю до загроз; 

здатністю підприємства забезпечувати 

реалізацію фінансових інтересів, а також 

місії і завдань достатніми обсягами 

фінансових ресурсів; спрямованістю на 

ефективний і сталий розвиток [15]. 

Необхідно визнати, що до 

сьогоднішнього дня ринкова 

інфраструктура в Україні формувалась 

безсистемно та контролювалась різними 

державними установами. За допомогою 

різних міжнародних організацій в Україні 

намагалися запровадити ринкові 

інфраструктури. Але, на жаль, кожний з 

цих інфраструктурних елементів не 

враховував українське законодавство і 

національні особливості.  

Тому вкрай необхідним є 

забезпечення стійкого та регульованого 

державою механізму фінансової безпеки 

підприємства. Це дозволяє забезпечити 

фінансову стійкість, платоспроможність, 

ліквідність та достатню фінансову 

незалежність підприємства у довгостроко- 

вому періоді, а також забезпечувати 
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захищеність фінансових інтересів 

власників підприємства 

Висновки з дослідження. 

Підсумовуючи, зауважимо, що для 

забезпечення успішної діяльності будь-

якого підприємства, уникнення зовнішніх 

та внутрішніх загроз щодо функціонування 

необхідно забезпечити його фінансово- 

економічну безпеку. Для ефективного 

впровадження фінансової безпеки на 

підприємстві необхідно розробити та 

успішно впровадити механізм 

забезпечення економічної безпеки, який 

включає у себе: інструменти забезпечення 

фінансової безпеки, методи забезпечення 

фінан- сової безпеки підприємства, важелі 

забезпе- чення фінансової безпеки 

підприємства та сис- тему інформаційно-

аналітичного забезпечення такої безпеки. 

Узагальнюючи визначення 

державного регулювання  ринку як 

економічної категорії, що має практичне 

втілення, потрібно відмітити важливість 

комплексного системного підходу, 

оскільки саме поняття державного 

регулювання передбачає наявність таких 

категорій, як: упорядкування, контроль, 

нагляд, а також запобігання зловживанням 

і порушенням, що є невід’ємною 

категорією для сучасної економічної 

практики. 

Негативні зміни теперішнього стану 

і структури економіки України 

здебільшого пояснюються стихійністю 

процесів і відсутністю обґрунтованої та 

виваженої політики державного 

регулювання. Саме тому, процес 

глобалізації на політику державного 

регулювання ринку є вкрай необхідними 

для держави, котра стоїтьна шляху 

розвитку та рефом. 

На нашу думку, одним з основних 

гальмуючих факторів, що перешкоджають 

розвитку вітчизняного фінансового ринку 

є відсутність правопорядку та жорсткого 

контролю. Необхідно посилити 

регулювання державою фінансового ринку 

вдосконалюючи законодавство та 

встановлюючи більш жорсткі норми 

контролю та покарання у разі 

правопорушень. Підводячи ринок до 

чіткого закону і порядку, перетворюючи 

його в об’єкт правового регулювання, 

політика управління державою на 

фінансовому ринку зобов’язана 

забезпечити ефективне функціонування 

глобальних відносин на ринку, ліквідувати 

різного роду номенклатурні привілеї, 

створити найкращі умови 

конкурентоспроможності. При цьому слід 

врахувати національні інтереси громадян, 

та економічну культуру. 

Світова практика свідчить, що 

фінансовий ринок неминуче еволюціонує 

від хаотичності й роздробленості до 

централізації та регулювання з боку 

держави. Це характерне для всієї 

фінансової системи ринкових відносин – 

як у межах однієї країни, так і у межах 

світових відносин. Україна має унікальну 

можливість не повторювати помилок з 

досвіду інших країн, а одразу розвивати 

свій, національний фінансовий ринок за 

кращими світовими зразками, керуючись 

міжнародними принципами розвинутих 

держав та світовими нормами економічної 

культури  

Таким чином вплив глобалізації на 

політику державного регулювання 

фінансового ринку є наслідком: процесів 

трансформації економічної системи, які 

відбувалися в Україні протягом останніх 

років; політики держави як емітента при 

здійсненні випуску держаних цінних 

паперів; впливу на український 

фінансовий ринок криз останніх років на 

світових фінансових ринках. Зрозуміло, 

що можливості України впливати на 

глобальну ситуацію вельми скромні. Але 

відслідковувати неминучі в найближчому 

майбутньому позитивні зміни, обертати їх 

собі на користь і сприяти позитивним 

зрушенням є основним завданням людства 

сьогодні.  
Рецензент 

д. п. н., професор І. В. Бобух 
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РECULIARITIES OF ACTIVITIES OF 

CREDIT UNIONS IN THE FINANCIAL 

CRISIS 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УМОВАХ 

ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

Добровольська Є.В. Особливості діяльності 

кредитних спілок в умовах фінансової 

кризи. 

Специфіка діяльності кредитних кооперативів 

у різних країнах світу, відмінності у заходах їх 

державної підтримки, а також особливості 

прояву самої кризи мають безпосередній вплив 

як на результати, так і на перспективи 

діяльності кредитно-кооперативних установ. В 

роботі представлені підсумки діяльності 

кредитних установ та динаміка основних 

показників діяльності кредитних спілок. 

Проаналізовано цілий ряд проблем, які 

спричинила фінансова криза, що становлять 

серйозну загрозу для функціонування 

кредитних спілок.  

Ключові слова: кредитно-кооперативні 

установи, кредитна кооперація, кредитні 

спілки, фінансова криза, економічна криза, 

фінансові ризики. 

http://www.bank.gov.ua/
mailto:dev-privat@mail.ru


 
206 GOSPODARKA I EDUKACJA: ZWIĄZEK TEORII Z PRAKTYKĄ 

Добровольская Е.В. Особенности 

деятельности кредитных союзов в условиях 

финансового кризиса. 
Специфика деятельности кредитных кооперативов 

в различных странах мира, различия в способах их 

государственной поддержки, а также особенности 

проявления самого кризисна, оказывают 

непосредственное влияние как на результаты, так и 

на перспективы деятельности кредитно-

кооперативных учреждений. В работе 

представлены итоги деятельности кредитных 

учреждений и динамика основных показателей 

деятельности кредитных союзов. 

Проанализировано целый ряд проблем, которые 

возникли из-за финансового кризиса и 

представляют серьезную угрозу для 

функционирования кредитных союзов. 

Ключевые слова: кредитно-кооперативные 

учреждения, кредитная кооперация, кредитные 

союзы, финансовый кризис, экономический кризис, 

финансовые риски. 

Dobrovolskaya E. V. Рeculiarities of activities 

of credit unions in the financial crisis. 

The specificity of activity of credit cooperatives in 

different countries, the differences in how their 

state support and peculiarities of manifestation of 

the crisis has a direct impact on the results and 

prospects of activity of credit cooperative 

institutions. The paper presents the results of the 

activity of credit institutions and the dynamics of 

the main indicators of activities of credit unions. 

Analyzed a number of problems that arose from 

the financial crisis and pose a serious threat to the 

functioning of credit unions. 

Keywords: credit cooperative institutions, credit 

cooperatives, credit unions, financial crisis, 

economic crisis, financial risks. 

Постановка проблеми. Кризові 

явища в сучасній світовій економіці і 

зокрема в фінансовому секторі багатьох 

країн світу викликають неоднозначне 

ставлення теоретиків та практиків до 

кредитно-кооперативного руху. Водночас 

висловлюються думки щодо негативного і 

позитивного впливу кризи на розвиток 

кредитної кооперації. Слід зазначити, що 

специфіка діяльності кредитних 

кооперативів у різних країнах світу, 

відмінності у заходах їх державної 

підтримки, а також особливості прояву 

самої кризи мають безпосередній вплив як 

на результати, так і на перспективи 

діяльності кредитно-кооперативних 

установ. 

Виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми. Проте 

системного аналізу проблем діяльності 

кредитних спілок в умовах фінансової 

кризи у сфері розвитку кредитної 

кооперації в науковій літературі з 

небанківського кредитування авторка не 

зустрічала. Саме тому метою статті є 

вивчення змін умов функціонування 

кредитних спілок: як позитивних, так і 

негативних, а також розробка пропозицій 

щодо вирішення проблем кредитних 

спілок, спричинених кризою. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. На підставі аналізу 

актуальних досліджень і наукових 

публікацій можна зробити висновок про 

те, що проблеми діяльності кредитних 

спілок в умовах фінансової кризи 

досліджувалась у працях 

вітчизняних науковців, зокрема М. 

Алімана, С. Бабенка, В. Гончаренка [5], Л. 

Журавлева [1], К. Калустова [2], Р. 

Коцовської [3], А. Оленчика, А. 

Пантелеймоненка, А. Стадника, М. 

Дем'яненка, П. Макаренка, М. Маліка, П. 

Саблука, С. Юрія та ін. В роботах вказаних 

авторів проведено аналіз питань 

функціонування кредитних спілок, 

формування кооперативного сектора в 

сільському господарстві, наведено окремі 

практичні рекомендації щодо підвищення 

ефективності їх функціонування в умовах 

кризових явищ та мінливості економіки. 

Виклад основного матеріалу. 

Ситуація, що склалася на українському 

ринку кооперативного кредитування, є 

безумовно цікавою і неоднозначною. З 

метою кращого і більш системного 

розуміння процесів, що мають місце в 

даному секторі, доцільно виділити основні 

напрямки аналізу: 
– динаміка кількісних показників діяльності 

кредитних спілок України в період 

економічної кризи; 

– якісні зміни, що відбулися чи відбуваються в 

даній системі; 

– фактичні та потенційні ризики, пов’язані з 

кризою; 
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– фактичні та потенційні вигоди, пов’язані з 

кризою; 

– шляхи подолання ризиків та реалізації вигод, 

що виникають внаслідок кризи [5, с.21-25]. 

Станом на 30.06.2015 у Державному 

реєстрі фінансових установ міститься 

інформація про 715 кредитну установу у 

тому числі про: 588 кредитних спілок, 97 

інших кредитних установ, 30 юридичних 

осіб публічного права. 

При цьому, на 30.06.2015 кількість 

кредитних установ у порівнянні з 

аналогічною датою минулого року 

зменшилася на 30 одиниць, або на 4,0 %. 

Кількість кредитних спілок зменшилася на 

39 одиниць (6,2%). В той же час кількість 

інших кредитних установ збільшилася на 9 

одиниць (10,2%). 

Вказане зменшення відбулося 

внаслідок погіршення показників 

платоспроможності і внаслідок цього – 

більш жорстких заходів впливу з боку 

державного регулятора. 

Водночас зі зменшенням кількості 

кредитних установ у 2015 році порівняно з 

2014 р. відбувається уповільнення рівня 

ділової активності та значне зниження 

темпів приросту показників діяльності 

кредитних установ.  
Результати основних показників діяльності 

кредитних установ за 2013-2015 рр. наведені в 

таблиці 1.  
Таблиця 1 

Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок 

Показник 

Cтаном  

на 

30.06.2013 

Cтаном на 

30.06.2014 

Cтаном на 

30.06.2015 

Темпи приросту, % 

0.06.2014/ 

3

0.06.2013 

0.06.2015/ 

3

0.06.2014 

Кількість 

зареєстрованих 

кредитих спілок 

6

22 

6

27 

5

88 

0

,8 

-

6,2 

Кількість членів 

КС, тис.осіб 

1

009,6 

8

78,7 

7

75,0 

-

13,0 

-

11,8 

Кількість членів 

КС,які мають 

внески на 

депозитних 

рахунках, 

тис.осіб 

4

2,0 

3

4,7 

2

7,3 

-

17,4 

-

21,3 

Кількість членів 

КС,які мають 

діючі кредитні 

договори, 

тис.осіб 

2

42,5 

2

07,5 

1

70,9 

-

14,4 

-

17,6 

Загальні активи, 

млн.грн. 

2

803,1 

2

361,9 

2

232,3 

-

15,7 

-

5,5 

Капітал, млн. 

грн. 

1

187,2 

9

81,7 

1

015,2 

-

17,3 

3

,4 

Кредити, надані 

членам КС 

(залишок на кін. 

періоду), 

млн.грн. 

2

586,2 

2

202,0 

1

957,4 

-

14,9 

-

11,1 

Внески членів 

КС на депозитні 

рахунки 

(залишок на кін. 

періоду), 

млн.грн. 

1

304,9 

1

171,5 

9

37,0 

-

10,2 

-

20,0 

Якщо розглядати позичкову 

діяльність кредитних спілок в Україні, то 

можна відстежити динаміку зменшення 

кредитування кредитними спілками своїх 

членів. У цілому, загальна сума 

заборгованості 170,9 тис. членів кредитних 

спілок, які мали діючі кредитні договори 

станом на 30.06.2015, становила 1957,4 

млн. грн., тобто в середньому кожен член-

позичальник кредитної спілки на кінець 

періоду мав 11,5 тис. грн. боргу за 

кредитом (станом на 30.06.2013 – 10,7 тис. 

грн.).  

Станом на 30.06.2015 загальна сума 

заборгованості становить 504,6 млн. грн., 

що на 81,8 млн. грн. (19,3 %) більше, ніж 

за відповідний період 2014 року. У 

структурі заборгованості з прострочених і 

неповернених кредитів переважають 

неповернені кредити терміном понад 12 

місяців, питома вага яких становить 64,2 % 

(324,4 млн. грн.). Показник частки 

простроченої заборгованості у кредитному 

портфелі кредитних спілок станом на 

30.06.2015 становить 25,8 %, що на 6,6 в.п. 

більше, ніж станом на 30.06.2014. 

Наслідком проведення кредитними 

спілками заходів щодо повернення 

прострочених кредитів стало зменшення 

заборгованості за простроченими, 

неповерненими та безнадійними 

кредитами на 20%.  

Динаміка надання фінансових 

послуг за термінами їх погашення 

частково пояснює неспроможність 

кредитних спілок розраховуватися за 

своїми зобов’язаннями в строк. Це 

пов’язано, насамперед, з перевищенням 

короткострокової кредиторської 

заборгованості кредитної спілки над 

короткостроковою дебіторською 

заборгованістю, а саме: обсяг залучених 

внесків (вкладів) членів кредитної спілки 

на депозитні рахунки з терміном 

погашення до 3-х місяців перевищував 

обсяг наданих членам кредитних спілок 

кредитів з аналогічними термінами 

погашення [1, с.107-110]. 

Таким чином, навіть поверховий 

аналіз основних показників свідчить про 
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суттєве скорочення обсягів діяльності 

українських кредитних спілок, а головне – 

демонструє значні проблеми з ліквідністю. 

Окрім кількісних змін 

спостерігаються також і якісні. Економічна 

криза спричинила значну зміну умов 

функціонування кредитних спілок: як 

позитивних, так і негативних. 

З одного боку, аналогічно до 

багатьох країн світу, кредитні спілки 

України проходять випробування на 

«справжність», тобто відповідність 

кооперативним принципам, прозорість і 

чесність управління, орієнтацію на 

ефективне обслуговування потреб своїх 

членів, а не задоволення інтересів вузького 

кола «фактичних власників». В результаті 

криза є водночас «лакмусом» і 

«каталізатором», що робить потенційні 

проблеми реальними і очевидними, 

загострюючи їх і здійснюючи «природний 

відбір» найбільш життєздатних. Адже саме 

ті спілки, що протягом попередніх років 

постійно намагалися нарощувати 

резервний капітал, боротися з існуючою та 

потенційною залежністю – зараз мають 

найменшу кількість проблем. І навпаки – із 

значними складнощами зіштовхнулися 

«схемні» спілки, що не мали справжньої 

кооперативної природи, а ставили на меті 

максимізацію прибутків окремих осіб. 

Крім того, до позитиву сучасного 

періоду можна віднести те, що спілки 

фактично отримують можливість зайняти 

ніші кредитного ринку, що залишаються 

банками через проблеми, які виникли 

внаслідок їх активної участі у операціях з 

іноземною валютою, цінними паперами та 

іпотечним кредитуванням. В той самий час 

кредитні спілки використовують 

короткострокові кошти фізичних осіб та, 

на відміну від банків, не залежать від 

зовнішніх позик. В кризових 2013-2015 

роках у багатьох регіонах кредитні спілки 

були практично єдиними установами, що 

здійснювали кредитування населення [2, 

с.20-23]. 

З іншого боку, криза спричинила 

цілий ряд проблем, що становлять 

серйозну загрозу для багатьох кредитних 

спілок. 

По-перше, панічні настрої серед 

вкладників кредитних спілок на початку 

фінансової кризи спричинив масовий 

відтік депозитів. За період 2013-2015 рр. 

кількість вкладників зменшилась на 35 % з 

42,0 до 27,3 тис. осіб, в той час як кількість 

позичальників зменшилась на 29,5 % з 

242,5 до 170,9 тис. осіб, що спричинило 

дисбаланс кредитного та депозитного 

портфелів. Ажіотаж та паніку довкола 

фінансової стабільності кредитних спілок 

спровокувала прийнята постанова НБУ 

про заборону дострокового зняття 

депозитів, а також рішення Державної 

комісії з регулювання фінансових послуг 

України (Держкомфінпослуг) заморозити 

депозити в кредитних спілках. В результаті 

кількох гучних скандалів, пов’язаних зі 

зникненням керівництва деяких кредитних 

спілок разом із коштами вкладників, що 

були миттєво розголошені у засобах 

масової інформації, також почалася паніка, 

в результаті якої потерпіли й ті спілки, які 

нормально працювали. 

По-друге, значна кількість 

кредитних спілок знаходиться у 

залежності від комерційних банків через 

ряд причин. Наприклад, спілки тримають 

кошти на банківських рахунках, де наразі 

розміщено до 185 млн. грн. [3, с.155-162] 

Крім того, багато спілок були засновані за 

безпосередньої негласної участі 

комерційних банків з метою залучення 

коштів від населення і подальшого 

розміщення їх на банківських рахунках. 

Таким чином, проблеми банка 

автоматично стають проблемами 

кредитної спілки, а отже – і її вкладників. 

По-третє, так звані «схемні» 

кредитні спілки часто створювалися 

підприємцями для кредитування власного 

бізнесу (наприклад, ріелтерського). В свою 

чергу, економічна криза, спричинивши 

значне падіння ділової активності, 

призвела до масового неповернення 

бізнесових кредитів, а отже – невиплат за 

депозитними внесками вкладників [4, 

с.143-147]. Значною мірою, така ситуація 
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стала можливою через масове 

недотримання кредитними спілками 

принципів кредитної кооперації: 

обов’язкове проведення річних загальних 

зборів членів кредитної спілки, обрання 

голови правління, справжньої ревізійної 

комісії та діючої спостережної ради. 

Отже, глобальна економічна криза 

запропонувала кредитно-кооперативному 

сектору України як ряд суттєвих переваг і 

можливостей для подальшого розвитку і 

зміцнення, так і проблеми, що значно 

ускладнюють діяльність. 

Виживання української кредитно-

кооперативної системи та успішний вихід 

із кризи можливі, передусім, за активної 

підтримки держави, одним з основних 

напрямків якої є «очищення» ринку від 

несправжніх або «схемних» кредитних 

спілок: виявлення випадків недотримання 

кооперативних демократичних принципів 

управління, викривання операцій, що 

свідчать про «схемність» спілки 

(наприклад, залучення депозитів під високі 

відсотки, але відсутність кредитування 

тощо). Саме жорсткий контроль 

державного регулятора щодо 

кооперативної природи управління 

діяльністю спілки може допомогти 

нормалізувати систему кредитних спілок. 

Важливим інструментом 

державного контролю фінансової стійкості 

кредитних спілок стало позбавлення їх 

ліцензій на залучення внесків-вкладів на 

депозитні рахунки. Варто відмітити, що 

далеко не завжди це є найдієвішим 

заходом впливу, оскільки не сприяє 

стабілізації ситуації в спілці, якщо вона 

дійсно має проблеми лише з ліквідністю. 

Таким чином, ті кредитні спілки, які 

вразила криза, можуть бути «добиті» 

санкціями державного регулятора. У 2015 

році з ринку пішла 1 спілка, ще 34 – в 2014 

році [6]. 

Зупинено 27 ліцензій на 

провадження діяльності по залученню 

внесків (вкладів) членів кредитної спілки 

на депозитні рахунки, та 13 ліцензій на 

провадження діяльності з надання 

фінансових кредитів [7]. 

Висновки. Таким чином, вплив 

глобальної економічної кризи на 

український кредитно-кооперативний 

сектор має і позитивне, і негативне 

забарвлення. Перебудова фінансового 

ринку держави забезпечує потенціальний 

ріст обсягів діяльності кредитних спілок, 

адже їх мінімальний зв’язок із іноземними 

валютами, цінними паперами та іпотечним 

кредитуванням береже їх від величезних 

ризиків, притаманних банківським 

установам, а отже – дає перевагу над 

останніми. 

З іншого боку, панічні настрої серед 

вкладників, велика кількість зловживань з 

боку керівництва кредитних спілок через 

недостатній контроль з боку держави і 

суспільства, а також недостатня урядова 

підтримка спілок здатні не просто не 

дозволити кредитно-кооперативним 

установам скористатися тимчасовою 

перевагою над комерційними банками, а і 

взагалі – суттєво погіршити позиції спілок 

на фінансовому ринку. 
Рецензент 

д. е. н., професор І. І. Вініченко 
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DOMESTIC TRADE AND INDIVIDUAL 

ENTREPRENEURS.SELECTED ASPECTS 

OF POLISH-UKRAINIAN EXPERIENCE 

HANDEL WEWNĘTRZNY I 

INDYWIDUALNI PRZEDSIĘBIORCY W 

NIM: WYBRANE ASPEKTY 

DOŚWIADCZEŃ POLSKO-UKRAIŃSKICH 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ І 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПІДПРИЄМЦІ В НІЙ: 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОЛЬСЬКО-

УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ 

Zinaida Zhyvko, Iryna Hapii, Galina Leskiv. 

Domestic trade and individual enterpreneurs 

selected aspects of Polish-Ukrainian 

experience. 

W przedstawionym artykule opisano 

wybrane aspekty doświadczeń polsko-ukraińskich 

w funkcjonowaniu i rozwoju handlu 

wewnętrznego i licznych jego podmiotów 

przedsiębiorców indywidualnych. Podjęto próbę 

usystematyzowania funkcji, czynników rozwoju i 

zasad funkcjonowania handlu w ogóle, a 

szczególnie handlu wewnętrznego i 

przedsiębiorców indywidualnych. Małym 

przedsiębiorstwom handlowym trudno jest 

konkurować z sieciami handlowymi i 

przeciwdziałać skutkom ich 

ekspansji. Jednocześnie pokazano, że mimo tych 

trudności indywidualni przedsiębiorcy w handlu 

mają dobre perspektywy rozwoju. Ponadto 

zaproponowano skuteczne sposoby rozwoju i 

wspierania handlu oraz podmiotów w nim 

pracujących.  

The present article defines selected 

aspects of Polish-Ukrainian experience in the 

operational and development processes of 

domestic trade and numerous individual 

entrepreneurs. An attempt was made to 

systematise the function, development factors and 

general principles of trade functioning. 

Specifically, domestic trade and individual 

entrepreneurs. The article indicates that it is 

challenging for small traders to compete with 

retail chains and counteract the effects of their 

expansion. However, the research shows that 

individual entrepreneurs have good prospects for 

development regardless the difficulties. In 

addition, the article proposes effective ways of 

trade development and promoting small traders. 

В статье описываются некоторые 

аспекты польско-украинского опыта работы и 

развития внутренней торговли и бизнеса 

индивидуальных предпринимателей. Авторы 

попытались систематизировать функции, 

факторы развития и принципы 

функционирования торговли в целом, и в 

частности внутренней торговли и 

индивидуальных предпринимателей. Мелким 

торговым предпринимателям трудно 

конкурировать с крупными розничными 

сетями и преодолевать последствия их 

экспансии. В то же время авторы показывают, 

что, несмотря на эти трудности, 

индивидуальные предприниматели в торговле 

имеют ряд преимуществ и хорошие 

перспективы для развития. Кроме того, 

предложено эффективные пути разработки и 

содействия развитию торговли и торгового 

персонала, задействованного в этом процессе. 

JEL P250 Socialist Systems and 

Transitional Economies: Urban, Rural, and 

Regional Economics 
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Wstęp. Tendencje w rozwoju handlu 

wewnętrznego są jednym z ważnych 

wskaźników pokazujących, na jakim etapie 

rozwoju gospodarczego jest dany kraj. Handel 

zajmuje szczególne miejsce w systemie 

gospodarczym i w sferze społecznej każdego 

państwa. 

Handel wewnętrzny w krajach 

rozwiniętych na obecnym etapie 

charakteryzuje się dominującym udziałem 

kapitału prywatnego, zwiększaniem udziału w 

PKB i zatrudnieniu, ekspansją sieci 

handlowych itp. Jest to jeden z argumentów 

pozwalających stwierdzić, że trzeba podjąć 

trud badawczy skoncentrowany na badaniu 

tego zagadnienia. Problem adaptacji handlu 

wewnętrznego do globalizacyjnych zmian 

spowodowany jest brakiem podstawowych 

badań naukowych w tej dziedzinie. Dlatego 

podjęto próbę, aby choćby częściowo 

wypełnić istniejące luki w tym zagadnieniu.  

Głównym zadaniem tego artykułu jest 

teoretyczna, naukowa i praktyczna analiza 

głównych tendencji współczesnego rozwoju 

handlu wewnętrznego. Miejsce handlu w 

gospodarce narodowej, jego potencjał i 

wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 

wymagają głębokiego zrozumienia procesów 

zachodzących w nim, których konsekwencje 

są bardzo ważne dla sfery obrotu 

towarowego.  

W przedstawionym artykule opisano 

istotę i główne funkcje handlu, w tym handlu 

detalicznego oraz podjęto próbę porównania 

doświadczeń polsko-ukraińskich w rozwoju 

handlu detalicznego.  

Jednym z celów pracy jest porównanie 

działalności handlowej w Polsce i na 

Ukrainie. Takie porównanie może być 

użyteczne, ale też jest trudne. Głównym 

ograniczeniem w tym przypadku jest fakt, że 

mimo daleko idącego podobieństwa 

doświadczeń historycznych obu krajów, 

istnieją duże różnice odnośnie postępu w ich 

rozwoju gospodarczym, szczególnie w ciągu 

ostatnich 25 lat, oraz duże różnice w 

budowaniu zdrowych zasad rozwoju 

gospodarczego opartego na mechanizmach 

rynkowych. Przyczynami różnic są nie tylko 

aspekty gospodarcze, ale również i 

historyczne, polityczne, społeczne, socjalne, 

kulturowe, mentalne, i technologiczne. 

Z drugiej strony trudność porównania 

wynika z tego, że często dostępna informacja 

statystyczna wyraźnie różni się w obu 

krajach, zarówno pod względem kategorii 

wskaźników, jak i jakości danych 

statystycznych, częstotliwości, a także 

metodologii ich zbierania. 

1. Istota i główne funkcji handlu, w 

tym handlu detalicznego 

Niektórzy widzą w przedsiębiorcy 

drapieżnego tygrysa, którego trzeba zabić. 

Inni uważają, że przedsiębiorca to krowa, 

którą można doić w nieskończoność. I tylko 

nieliczni widzą w nim tego, kim jest naprawdę 

– silnego konia, który ciągnie wóz.  

         Winston Churchill 

Ta pół żartem pół serio wypowiedź 

byłego premiera Wielkiej Brytanii zawiera w 

sobie jądro prawdy i nadal jest aktualna. W 

czasach rosnącej konkurencji i ograniczonych 

środków finansowo-gospodarczych, 

przedsiębiorcom coraz trudniej prowadzić 

działalność, szczególnie w takim nasyconym 

sektorze jak handel.  

Handel – to proces wymiany towarów, 

usług, nieruchomości i środków pieniężnych. 

W szerokim znaczeniu – to rodzaj 

działalności związany ze sprzedażą towarów 

[1]. 

Działalność handlową warto rozumieć 

jak sprzedaż i zakup towarów, w tym 

produkcji krajowej, lub pośrednictwo, w tym 

świadczenie agencyjnych, prowizyjnych i 

innych usług w procesie ruchu towarów od 

producentów (dostawców) do klienta 

końcowego. 

Handel spełnia następujące ważne 

funkcje w gospodarce: wymiana towarów, 

produktów, usług; doprowadzenie towarów ze 
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sfery produkcji do sfery konsumpcji; 

organizacje międzyregionalnych dostaw 

towarów, aby zrównoważyć rynki towarowe; 

aktywny wpływ na produkcję i konsumpcję. 

W warunkach wolnego rynku 

znaczenie handlu nie tylko rośnie, ale i staje 

się on coraz to bardziej skomplikowanym 

systemem logistycznym. Skuteczna realizacja 

celów i funkcji handlu jest związana z 

głęboką transformacją strukturalną oraz 

dalszym rozwojem handlu w ramach nowego 

modelu organizacyjno-gospodarczego [2]. 

Podstawowymi zasadami działalności 

w handlu występują: systematyczność, 

hierarchiczny porządek, wymagana 

różnorodność, adaptacyjność, wydajność i tak 

dalej. Dominującymi w handlu są zasady 

wymaganej różnorodności i adaptacyjności. 

W naszym badaniu skupimy się na 

handlu krajowym (wewnętrznym), 

szczególnie detalicznym i licznych jego 

przedstawicielach – przedsiębiorcach 

indywidualnych. Handel wewnętrzny – to 

działalność handlowa i produkcyjno-

handlowa przedsiębiorstw, którzy sprzedają 

towary krajowe i importowane na rynku 

wewnętrznym.  

Ogólnie rzecz biorąc, struktura handlu 

krajowego składa się ze sprzedaży hurtowej, 

sprzedaży detalicznej, pośrednictwa w handlu 

i handlu usługami. Elementy te, w procesie 

oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych, 

wpływają na siebie wzajemnie, tworząc różne 

podsystemy, segmenty, sektory, i inne 

jednostki.  

Stosunkowo nowym funkcjonalnym 

składnikiem handlu występuje pośrednictwo 

handlowe. W krajach rozwiniętych 

gospodarczo, takich jak Wielka Brytania, 

USA, Japonia, Niemcy, kraje Skandynawskie, 

udział pośredników handlowych stanowi od 

1/2 do 2/3 sprzedaży towarów i usług. 

2. Czynniki rozwoju i zasady 

funkcjonowania handlu detalicznego 

Istotną rolę w kształtowaniu 

potencjału gospodarczego państwa, 

zapewnianiu skutecznego funkcjonowania 

systemu obrotu towarów konsumpcyjnych 

odgrywa handel wewnętrzny jako ważny 

element rynku wewnętrznego. Tendencje w 

rozwoju handlu wewnętrznego są jednym z 

dobrych wskaźników rozwoju gospodarczego. 

Handel krajowy ma szczególne miejsce w 

systemie gospodarczym państwa i jego sferze 

społecznej. 

Strategicznymi celami polityki 

państwa związanej z handlem wewnętrznym 

w każdym kraju są: zaspokojenie potrzeb 

obywateli, szczególnie grup o niskich 

dochodach, w wysokiej jakości towarów i 

usług; zapobieganie nieuzasadnionym 

podwyżkom cen na rynku konsumentów, w 

tym na ważne społecznie produkty 

spożywcze; wdrażanie i rozwój 

nowoczesnych standardów usług handlowych 

i konsumenckich; rozwój konkurencji w 

handlu hurtowym i detalicznym; 

optymalizacja i restrukturyzacja sieci 

dystrybucji; regulacja stosunków związanych 

z organizacją i funkcjonowaniem rynków 

detalicznych; tworzenie warunków do 

sprzedaży produktów rolnych bezpośrednio 

od ich producentów; poprawa wydajności 

systemu monitorowania statystycznego za 

działalnością przedsiębiorstw w handlu; 

poprawa wizerunku pracy specjalistów w 

dziedzinie handlu i usług, a także szkolenie 

specjalistów w sektorze handlu; nawiązanie 

dialogu społecznego pomiędzy 

społeczeństwem obywatelskim, 

stowarzyszeniami pracodawców i związków 

zawodowych w handlu, władz centralnych i 

lokalnych [3, 4]. 

Rozwój rynku wewnętrznego zależy 

od nasycenia towarów i poziomu konkurencji 

między producentami, sieciami handlowymi, 

przedsiębiorcami indywidualnymi, która 

sprzyja produkcji nowych produktów, 

przyspieszeniu wymiany towarów i dostępu 

do nowych rynków. 

Rozwój handlu w przeszłości 

określano przez takie czynniki, jak wzrost 

produkcji przemysłowej i rolnej, ich 

zbywalność, wzrost liczby zatrudnionych 

pracowników i ludności miejskiej. Dzisiaj 

handel wewnętrzny charakteryzuje się 

dominacją kapitału prywatnego, stale rosnącą 

dynamiką obrotów handlu detalicznego, 

zwiększeniem liczby przedsiębiorców. 
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Działalność handlowa w każdym kraju 

ma swoją specyfikę. Jest ona określana 

wskaźnikami makroekonomicznymi 

(dochodami, poziomem obrotów, itp.) oraz 

nawykami zakupowymi mieszkańców. 

Ponadto istotny wpływ na charakter obrotu w 

danym kraju mają takie czynniki jak np. 

poziom rozwoju rynku nieruchomości, 

ambicje i możliwości lokalnych podmiotów 

gospodarczych, zainteresowanie w obecności 

rynkiem lokalnym dużych 

międzynarodowych korporacji. Wymienione 

czynniki w rezultacie wpływają na poziom 

konkurencji. Czynniki te określają „obraz” 

handlu krajowego. 

Obecnie sektor handlu w Polsce i w 

innych krajach postsocjalistycznych jest 

jednym z najszybciej się rozwijających i w 

istocie jest jednym z wektorów gospodarki 

narodowej. Handel jest jednym z 

najważniejszych czynników zapewniających 

rozwój społeczeństwa. Odgrywa on ważną 

rolę w realizacji i kształtowaniu otoczenia 

konkurencyjnego, realizacji polityki 

społecznej, orientacji rynkowej gospodarki 

narodowej. 

Obecny etap rozwoju handlu, który 

charakteryzuje się pogłębieniem procesów 

rynkowych, rozwojem stosunków towarowo-

pieniężnych, wzrostem konkurencji, 

globalizacją rynków towarowych podnosi 

handel do rangi uniwersalnego regulatora 

stosunków rynkowych i prowadzi do 

znacznego rozszerzenia i złożoności jego 

funkcji i zadań. Handel odgrywa kluczowe 

ekonomiczną, społeczną i inwestycyjną roli w 

społeczno-gospodarczym rozwoju każdego 

terytorium. 

Dzisiejszy konsument jednocześnie 

stawia dwa główne warunki dla rozwijającego 

się handlu: zmniejszenie czasu spędzonego na 

kupowanie towarów masowego użytku i 

zapewnienie indywidualnej obsługi 

konsumentów co do produktów z rzadkim i 

okresowym popytem. 

W gospodarce rynkowej obsługa 

klienta w handlu detalicznym musi być na 

wysokim poziomie. To sprzyja wzrostowi 

poziomu życia, zapewnieniu 

konkurencyjności przedsiębiorstw 

handlowych. Jakość handlu zależy od wielu 

czynników, m.in. od wybranych form i metod 

sprzedaży, kwalifikacji zawodowych osób 

pracujących w handlu detalicznym, 

przestrzeganiu przepisów dotyczących 

ochrony konsumentów. 

Z drugiej strony rozwój i wzrost 

handlu powodują pozytywne skutki w 

przemyśle, usługach, infrastrukturze. Jednym 

z powodów takiego pozytywnego wpływu 

handlu na gospodarkę jest duży udział w 

ogólnej sprzedaży produktów krajowych, np. 

ponad 80% sprzedawanych artykułów 

spożywczych w Polsce jest produkowane 

przez polskich wytwórców. 

Oprócz tego handel jest wielkim 

systemem kształtującym rozwój gospodarki 

rynkowej. Handel stał się wielkim kreatorem 

zastosowań zaawansowanych technologii IT 

na różnych etapach handlowania – od aktu 

kupna-sprzedaży i zapłaty, po współpracę z 

konsumentem oraz prowadzenia ewidencji. 

Dużego znaczenia nabiera handel 

elektroniczny.  

Zmiany w sektorze handlowym 

kształtują rynek produktów konsumpcyjnych, 

który z kolei wpływa na strukturę przemysłu. 

Widać to wyraźnie w przejściu od dominacji 

przemysłu ciężkiego do produkcji środków 

konsumpcji. Handel stał się ważną przyczyną 

przejścia do społeczeństwa konsumpcyjnego, 

powszechnej dostępności artykułów 

spożywczych i nieżywnościowych, usług. 

Wymienione wyżej powoduje konkurencje i 

stawia wysokie wymogi do jakości towarów i 

usług.  

Interesującą cechą sektora handlowego 

w Polsce jest to, że ma jeden z najwyższych 

wskaźników zatrudnienia na umowę o pracę. 

Handel jest otwarty na elastyczne formy 

pracy, sprzyja temu zróżnicowany strumień 

klientów obserwowany zarówno w skali dnia, 

tygodnia, czy zależnie od sezonów (okresy 

przedświąteczne). 

26 lat zmian w Polsce w kierunku 

gospodarki rynkowej okazało się dużym 

sukcesem. Zamiast „szarpania się” od kryzysu 

do kryzysu, Polska utworzyła w miarę 

harmonijnie funkcjonalną demokrację, czymś 

naturalnym są wolne i uczciwe wybory, 



 
214 GOSPODARKA I EDUKACJA: ZWIĄZEK TEORII Z PRAKTYKĄ 

osiągnęła stabilny wzrost gospodarczy, oraz 

najlepsze w Europie wyniki 

makroekonomiczne w latach światowego 

kryzysu finansowego 2007-2008. W 2012 

roku polski PKB per capita stanowił 10573 

dolarów (w stałym 2005 USD).  

Tymczasem na Ukrainie PKB na 

mieszkańca w 2012 roku było tylko nieco 

ponad 2000 dolarów USA, pięć razy mniej 

niż w Polsce (przy niemalże tych samych 

warunkach rozwojowych na początku lat 90. 

ubiegłego wieku). Obecną sytuację na 

Ukrainie najlepiej opisuje termin „zapaść”. 

Taka sytuacja jest skutkiem opóźnionych i 

koniecznych reform, szalejącej korupcji, 

kumoterstwa. Od czasów hiperinflacji 

sięgającej 10 000% w 1993 roku, do 

gwałtownego spadku wartości hrywny i walki 

o pożyczki MFW w 2014 roku, kraj wydawał 

się uwięziony w stanie permanentnego 

kryzysu [5]. 

Opóźnienie realizacji programu 

stabilizacji makroekonomicznej, które 

następnie doprowadziło do spowolnienia 

rozwoju instytucjonalnego było kluczowym 

czynnikiem ukraińskich porażek. 

Przede wszystkim, ważną rolę w 

funkcjonowaniu jakiegokolwiek rynku 

odgrywa polityczna stabilność kraju. Niestety, 

jeśli już mówić o Ukrainie w okresie 

niepodległości, dzisiaj jest ona w najgorszej 

sytuacji politycznej i gospodarczej. Pogarsza 

tą niestabilność zbrojny konflikt na wschodzie 

kraju. 

Globalne firmy zagraniczne już nie 

uważają Ukrainę za atrakcyjny kraj dla 

inwestycji. Według badań firmy 

konsultingowej A.T. Kearney w 2010 roku, 

Ukraina po raz pierwszy nie weszła nawet do 

trzydziestki rankingu „Global Retail 

Development Index”, który składa się według 

opinii największych firm na świecie od 2002 

roku [6]. A.T. Kearney publikuje taki raport 

co roku i zawiera w nim listę (ranking) 

trzydziestu krajów najbardziej atrakcyjnych 

dla inwestycji w sektorze handlu detalicznego 

(rynki, które się rozwijają). Pod uwagę bierze 

się 25 czynników, szczególnie ryzyka 

polityczne i gospodarcze, atrakcyjność rynku 

detalicznego, stopień jego nasycenia oraz 

związek między PKB i tempem wzrostu 

sprzedaży detalicznej handlu. 

Dla porównania, w 2004 roku Ukraina 

zajmowała 11 miejsce w tym samym 

rankingu, a Polska aż 27 [7]. Po wejściu do 

Unii Europejskiej Polska już nie podlega 

opisanemu badaniu. W 2006 roku Ukraina 

była czwartą na liście najbardziej 

atrakcyjnych regionów według tego samego 

badania [7], a w 2009 roku Ukraina w 

podobnym rankingu zajmowała już 17 

miejsce i była między Litwą a Peru [8]. Niską 

atrakcyjność Ukrainy w ostatnich latach 

eksperci T. Kearney wyjaśniają słabą 

infrastrukturą, nadmierną biurokracją, 

brakiem stabilności politycznej i wysokim 

poziomem inflacji.  

Wszyscy, którzy żyli w czasach 

komunizmu w Polsce i na Ukrainie pamiętają 

sklepy z pustymi półkami, w których 

niemalże niczego nie można było kupić. 

Procesy transformacji w branży detalicznej, 

które odbywały się w Polsce i na Ukrainie na 

początku lat 1990 doprowadziły do 

fundamentalnych zmian w infrastrukturze 

detalicznej. Liczba przedsiębiorstw 

handlowych wzrosła, pojawiły się nowe typy i 

rodzaje sklepów, nowe technologie i 

zaawansowane formy handlu, skuteczne 

zarządzanie, nowoczesne systemy 

informatyczne i logistyczne, wielkie sieciowe 

firmy. Na ukraiński i polski rynki 

konsumenckie aktywnie wkraczają podmioty 

handlu zagranicznego. One to z pomocą 

nowoczesnych technologii nasilają 

konkurencję, a czasem stawiają lokalnych 

przedsiębiorców, zwłaszcza drobnych, w 

niekorzystnych warunkach ekonomicznych. 

Oprócz tego specyficzna strategia 

zatrudniania w handlu powołała do życia 

liczne nowe zawody na rynku pracy. 

Jednakże w Polsce nie było 

rewolucyjnych zmian żywnościowych, 

eksportowych, logistycznych, 

technologicznych i innych. W dużym stopniu 

to dzięki handlowi Polska odniosła swój 

sukces, który odzwierciedlony jest m.in. w 

rosnącym przez ostatnie lata wskaźniku PKB 

na osobę. Handel pomógł Polsce oprzeć się 
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recesji, która nie tak dawno objęła rozwinięte 

gospodarki.  

W ciągu ostatnich lat w Polsce udział 

handlu w produkcie krajowym brutto wynosi 

około 17% PKB (Таbela 1). Analogiczny 

unijny wskaźnik stanowi około 15% [9].  

 
Tabela 1 

Udział handlu w produkcie krajowym brutto, % 

(Polska, Ukraina 2011-2013) 

Udział handlu w produkcie 

krajowym brutto, % 

2

011 rok 

2

012 rok 

2

013 rok 

Polska 1

6,3 

1

7,0 

1

6,9 

Ukraina 1

5,6 

1

5,4 

1

5,7 

Źródło: [9; 11]  

 

Obroty w handlu detalicznym UE w 

2013 r. w porównaniu z poprzednim rokiem 

praktycznie nie zmieniły się. Największy 

wzrost osiągnął Luksemburg (11,9%) i Polska 

(4,7%). Natomiast największy spadek 

zaobserwowano w Grecji (8,2%) i na Cyprze 

(6,5%) [10]. 

Handel na Ukrainie zapewnia 

wymianę towarowo-pieniężną w formie 

kupna-sprzedaży, przyciągając do obrotu 

ogromne zasoby surowcowe. Handel stanowi 

około 15% PKB (Tabela 1) [11]. Jednak w 

2014 r. ten udział spadł o 1,5% w porównaniu 

z 2013 r. Taki spadek głównie można 

wyjaśnić trudną sytuacją polityczną i 

gospodarczą w kraju. Oprócz tego zbrojny 

konflikt na wschodzie Ukrainy spowodował 

to, że na znacznej części obwodów 

Ługańskiego i Donieckiego handel w ogóle 

przestał funkcjonować.  

Handel na Ukrainie zapewnia 

zatrudnienie ponad 20% (prawie 1/4) 

mieszkańców państwa (Tabela 2) [12]. Co 

prawda teraz mamy odczuwalny spad, który 

się zaczął od 2013 r., kiedy sytuacja 

społeczno-gospodarcza wyszła spod kontroli 

Viktora Janukowycza i Rządu Azarowa. Dla 

porównania w Polsce w handlu i naprawie 

pojazdów samochodowych na koniec 2014 r. 

pracowało tylko 13,9% wszystkich 

zatrudnionych w gospodarce narodowej 

(Tabela 2) [13]. 
 

 

 

Tabela 2 

Mieszkańcy Ukrainy i Polski zatrudnione w handlu 

i naprawie pojazdów, % (2014) 

 Mieszkańcy zatrudnione 

w handlu i naprawie 

pojazdów, % 

Osoby zatrudnione 

w innych sektorach 

gospodarki, % 

Polska 13,9 86,1 

Ukraina 21,9 78,1 

Źródło: [12; 13] 

 

Tak więc, handel jest jednym z 

najważniejszych sektorów gospodarki 

narodowej, który ponadto bardzo szybko się 

rozwija. Zjawisko to obowiązkowo trzeba 

brać pod uwagę w każdym kraju przy 

planowaniu strategicznym, tworzeniu 

ustawodawstwa, analizie gospodarczej, itp. 

3. Indywidualni przedsiębiorcy w 

handlu detalicznym 

Indywidualni przedsiębiorcy w handlu 

- to podmioty niekorporacyjne, które 

prowadzą działalność handlową na zasadach 

niezależności, samowystarczalności i 

samozatrudnienia. Charakteryzują się one: 

istnieniem podmiotów nieposiadających 

osobowości prawnej, które działają i 

rozwijają się w prostych formach 

organizacyjnych; oficjalnie zarejestrowaną i 

zalegalizowaną działalnością zgodnie z PKD; 

zasadami działalności; ogólnymi zasadami, 

przepisami i normami prawnymi w zakresie 

obrotu towarów i usług; uproszczoną 

rejestracją, księgowością, opodatkowaniem, 

możliwością kredytowania i zawieszenia 

działalności; szczególnym charakterem 

zatrudnienia, wynagrodzeń, rent i emerytur; 

zwiększonym ryzykiem i zagrożeniem 

bezpieczeństwa ekonomicznego [14-16]. 

Skala indywidualnej 

przedsiębiorczości w handlu i charakter jej 

działalności prowadzi do obiektywnej 

konieczności zidentyfikowania czynników i 

warunków jej funkcjonowania, tendencji i 

perspektyw rozwoju.  

Działalność indywidualnych 

przedsiębiorców w handlu spowodowana 

różnymi czynnikami społecznymi, 

ekonomicznymi, instytucjonalnymi, 

finansowymi, które mają swoje własne cechy 

i ukierunkowanie: lokalne, regionalne, 

międzyregionalne. 
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Cały zestaw obiektywnych i 

subiektywnych czynników, które wpłynęły na 

rozwój i działalność indywidualnych 

przedsiębiorców w handlu zjednoczono przez 

trzy podstawowe cechy klasyfikacji 

(przestrzeń i zakres oddziaływania, 

społeczno-ekonomiczna treść, terytorialna i 

regionalna lokalizacja obiektów handlowych). 

W zakresie tych trzech cech występują 

następujące rodzaje czynników: zewnętrzne, 

makroekonomiczne, mikroekonomiczne; 

gospodarcze, społeczne, organizacyjne i 

prawne; terytorialne i regionalne (zob. Tab. 

3). Każdy z tych rodzajów czynników dzieli 

się na pewne typy.  

Indywidualni przedsiębiorcy w handlu 

jak organiczny składnik obrotu krajowego 

ściśle związane z innymi jego elementami i 

przebywają w zróżnicowanych 

uzależnieniach. Te powiązania uwzględnione 

jednolitością celów ich wzajemnych 

oddziaływań, które zapewniają skuteczną 

wymianę w formie towarowo-pieniężnej. 

Tak więc indywidualni przedsiębiorcy 

w handlu współdziałają z elementami 

wewnętrznymi handlu i instytucjami 

zewnętrznymi. Najbardziej widocznie 

występuje system związków wewnętrznych 

(pomiędzy różnymi podmiotami handlu, 

szczególnie drobnymi przedsiębiorcami a 

sieciami handlowymi i dyskontami). 

Indywidualni przedsiębiorcy są we 

wszystkich podstawowych podsystemach 

handlu: handlu detalicznym i hurtowym oraz 

w pośrednictwie handlowym. Ogromny 

wpływ na nich wywierają zabezpieczenie 

infrastrukturowe i instytucjonalne oraz organy 

nadzoru i kontroli.  
Tabela 3 

Czynniki działalności indywidualnych 

przedsiębiorców w handlu 
Cechy 

klasyfikacji 

Rodzaje czynników Typy czynników 

 

 

 

Prze

strzeń i zakres 

oddziaływania 

 

Zewnętrzne 

(zagraniczne) 

Globalizacja i 

internacjonalizacja rynków 

produktów i sieci handlowych; 

integracja międzynarodowa; 

liberalizacja 

Makroekonomiczne Relacje rynkowe; proporcje 

międzybranżowe; jakość 

wzrostu gospodarczego; 

produkcja towarowa; 

zrównoważenie podaży i 

popytu; polityka handlowa 

Mikroekonomiczne  Formy i metody handlu; 

jakość usług 

 

 

Gospodarcze  Pojemność rynku 

konsumenckiego; dochody 

 

 

 

 

 

Społeczno-

ekonomiczna 

treść 

gospodarstw domowych; 

zapasy towarowe; 

konsumpcja; tempo rozwoju 

handlu; konkurencja; 

obciążenia podatkowe; zwrot 

nakładów; atrakcyjność 

inwestycyjna; dostępność 

ekonomiczna 

Społeczne  Struktura zatrudnienia; stopa 

bezrobocia; siła nabywcza 

konsumentów; migracja; 

poziom wykształcenia 

zawodowego; kwalifikacje; 

samorealizacja 

Organizacyjne i 

prawne 

Struktura organizacyjna 

handlu; koncentracja; 

typowanie; specjalizacja; 

źródła towarów, zasobów 

materialnych i finansowych; 

ustawodawstwo i regulacje; 

stopień deregulacji; kontrola i 

nadzór 

 

 

Terytorialna i 

regionalna 

lokalizacja 

obiektów 

handlowych 

Terytorialne Struktura osadnicza; 

zabiezpieczenie mieszkańcow 

miejskich i wiejskich 

objektami handlu i 

przestrzeniami handlowymi; 

dyslokacja obiektów handlu; 

migracja zakupów  

Regionalne  Poziom rozwoju 

gospodarczego oraz podziału 

pracy w regionach; cechy 

rozwoju handlu w regionie; 

połączenia komunikacyjne 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Indywidualni przedsiębiorcy w handlu 

biorą udział w realizacji następujących 

ważnych funkcji handlu: organizacji 

cyrkulacji towarów i usług; wymianie 

produktów, towarów, dóbr pośrednich, 

surowców, kapitału, zapasów, własności 

intelektualnej w formie towarowo-pieniężnej; 

hurtowego zakupu towarów i masowych 

sprzedaży detalicznych tych towarów różnym 

kategoriom konsumentów; stworzenie 

warunków handlowych, operacyjnych i 

pośredniczych (giełdy, agencje przewozowe i 

tp.); badanie potrzeb konsumentów i 

zapewnienie ich dostępu do usług 

handlowych; aktywny wpływ na producentów 

i dostawców biorących udział w tworzeniu i 

stosowaniu programów produkcyjnych, 

jakości i bezpieczeństwa produktów; 

zapewnienie samozatrudnienia w warunkach 

rosnącego bezrobocia; pozyskaniu przez 

handel coraz mocniejszych pozycji w 

gospodarce krajowej [17]. 

Główny wniosek, jaki można 

wyciągnąć jest to, że przedsiębiorcy 

indywidualni blisko współdziałając z innymi 

podmiotami handlu przyczyniają się do 

rozwoju i funkcjonowania handlu 

wewnętrznego jako systemu społeczno-
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gospodarczego, wzrostu jego potencjału i 

aktywnie uczestniczą w realizacji polityki 

gospodarczej. 

Jednakże dla dalszego rozwoju handlu 

wewnętrznego trzeba podejmować skuteczne 

działania. Dla realizacji efektywnej polityki 

miejscowych władz odnośnie rozwoju handlu 

detalicznego w pierwszej kolejności trzeba 

zapewnić podział funkcji i zadań między 

władzami centralnymi i lokalnymi co do 

rozwoju handlu w regionach. 

Polska sporo się posunęła we 

wspieraniu przedsiębiorców indywidualnych, 

prowadzących działalność gospodarczą. 

Głównymi doświadczeniami tutaj są: trwałe 

umowy najmu nieruchomości jednostek 

terytorialnych; obniżenie stawek 

przetargowych na długi termin; promocje; 

premie za oryginalność pomysłów; warsztaty; 

wykłady; podniesienie estetyki otoczenia; 

promocja lokali pod czas targów; spotkania 

biznesowe; zorganizowanie jarmarków i 

festiwali; rozrywka masowa; wydawanie 

folderów dla miejscowych mieszkańców i 

turystów; uliczni artyści itp. 

Rozumiemy teraz, że różnice między 

Polską a Ukrainą wyraźnie się pogłębiły. 

Powinno to być argumentem na to, że w 

obecnej sytuacji na Ukrainie władze powinny 

w jak najszerszym zakresie korzystać z 

polskich doświadczeń rozwojowych. 

Widoczne powinno to być w kwestiach 

wsparcia handlu wewnętrznego i 

przedsiębiorców indywidualnych, które w 

nim pracują, a nie zwlekać przykrywając się 

czekaniem na zmiany.  
Także bardzo ważnym jest stosowanie 

miękkich metod przy oddziaływaniu na drobnych 

przedsiębiorców, którzy pracują w handlu. Do 

takich metod można odnieść doradztwo, różne 

szkolenia, konkursy, programy specjalne, 

projekty. Taki sposób jest często praktykowany w 

Polsce. Dla porównania na Ukrainie bardzo 

rozpowszechnione są twarde metody, które 

charakteryzują się dużą biurokracją, a także 

dodatkowymi ograniczeniami i barierami dla 

przedsiębiorców. I to przy tym, że deklarują cały 

czas uproszczenie tych procedur.  

W rezultacie spodziewać należałoby się 

stworzenia skutecznego system handlu, uznania 

czynników instytucjonalnych, jako 

priorytetowych i ścisłych związków między 

szczeblami władzy w zarządzaniu handlem. 

Można mieć jednak wątpliwości, czy na Ukrainie 

zamierzenia te zostaną zrealizowane. 

Zakończenie 

Głównym wnioskiem, który można 

wyciągnąć z przedstawionego artykułu jest to, że 

handel wewnętrzny jest ważnym i dynamicznie 

rozwijającym się sektorem gospodarczym. Jego 

udział we wskaźnikach makroekonomicznych 

nieustannie rośnie. Głównymi argumentami na 

rzecz takiej tezy jest obserwowany w długim 

okresie aktywny wpływ handlu na przemysł i 

usługi, wymianę towarowo-pieniężną oraz 

konsumpcję. O rosnącym wpływie handlu 

świadczą też liczne badania prowadzone przez 

różne niezależne organizacje. 

Po przeprowadzonej analizie można 

powiedzieć, że różnice rozwojowe między 

Polską i Ukrainą są bardzo widoczne we 

wszystkich dziedzinach, nie ominęły one 

handlu.  

W handlu działają różne podmioty, 

które z jednej strony konkurują ze sobą, a z 

drugiej bardzo dobrze uzupełniają luki na 

rynku wewnętrznym. W naszym badaniu 

skupiliśmy uwagę na funkcjonowaniu 

indywidualnych przedsiębiorców w handlu.  

Systemy regulowania handlu 

wewnętrznego dalekie są od ideału. Jednak 

warto zwrócić uwagę na to, że reformy na 

Ukrainie są niezbędne i każdy dzień 

zwlekania z ich wprowadzeniem przybliża 

kraj do bankructwa. 

Ponadto trzeba pamiętać, że władze 

miejscowe mają duże możliwości wpływu na 

sytuację w handlu wewnętrznym, a 

stosowanie miękkich metod w handlu 

wewnętrznym jest bardzo skutecznym. 
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF 

TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES 
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Abakumenko O.V., Kovalenko L.A. Revisiting 

organizational and methodological support of 

teaching and learning activities in the light of a 

new legislation 

Problematic issues of the educational process 

organization, its methodological support are 

trusted into the spotlight in the article and the 

assessment of the impact of the corresponding 

changes made by the new legislation on the higher 

education is carried out. The directions of 

improvement of the of educational process 

organization directed on mitigation of reduction of 

classroom work with students are defined. 

Keywords: educational and training program, 

methodological support, teaching methods, 

standards of education, intellectual potential. 

 

Абакуменко О.В., Коваленко Л.О. 

Організаційно-методичне забезпечення 

навчального процесу в світлі нових 

законодавчих ініціатив 

У статті висвітлені проблемні питання 

організації навчального процесу, його 

методичного забезпечення та здійснена оцінка 

впливу відповідних змін, внесених новим 

законодавством про вищу освіту. Визначені 

напрямки вдосконалення організації 

навчального процесу, які спрямовані на 

пом’якшення наслідків скорочення аудиторної 

роботи зі студентами. 

Ключові слова: освітньо-професійна програма, 

методичне забезпечення, форми навчання, 

стандарти освіти, інтелектуальний потенціал. 

 

Абакуменко О.В., Коваленко Л.О. 

Организационно-методическое обеспечение 

ученого процесса в свете новых 

законодательных инициатив 

В статье освещены проблемные вопросы 

организации учебного процесса, его 

методического обеспечения и проведена 

оценка влияния соответствующих изменений, 

внесенных новым законодательством о 

высшем образовании. Определены 

направления совершенствования организации 

учебного процесса, которые направлены на 

смягчение последствий сокращения 

аудиторной работы со студентами. 

Ключевые слова: образовательно-

профессиональная программа, методическое 

обеспечение, формы обучения, стандарты 

образования, интеллектуальный потенциал. 

 

Urgency of an issue. The innovative 

model of economy development essentially 

changes a role and value of factors which 

provide reproduction process both at the 

separate enterprise and in the economy as a 

whole. The competition at the global level 

moves to the sphere of production 

intellectualization. The countries which 

staked on priority development of science, 

education incl. professional, all-round 

development of intellectual potential of the 

nation show the high rates of achievements 

introduction of scientific and technical 

progress. It found its reflection in 

substantiation of essence of such category as 

the human capital. 

  By human capital we 

understand a set of the stored by people 

knowledge, practical skills, creative and 

mental capacities, and also other productive 

properties which are purposefully used in this 

or that sphere of economic activity, promote 

growth of labor productivity and opportunity 

to gain income of their bearer. Usually the 

cost of the human capital is formed under the 

influence of many factors, as development 

and availability of education, quality of health 

system, cultural development and spirituality, 

social standards and freedoms etc. Without 

slurring of these factors, in our opinion, the 

special role in this system plays professional 

education - training and retraining of 

specialists for various branches and spheres of 

economy. Therefore the problem of quality 
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improvement of professional education and its 

rapid development directed not only on 

satisfaction of the existing requirements of 

economy branches, but also on formation of 

future requirements and inquiries is of the 

most immediate interest. 

Problem definition. The educational 

branch is a powerful factor of high-quality 

reproduction of productive forces of the 

country, the development of intellectual 

culture of the nation. For today quality of the 

human capital acts as one of criteria of 

investment appeal of the country, and it 

means that there is a new system of values 

focused not only on resource, technical 

factors of production, and on high 

professionalism, creative, organizational 

abilities, ability to produce ideas, to estimate 

prospect and to adapt for continuous changes 

in environment. 

 The modernization of 

education based by the Law of Ukraine “On 

the higher education” [1] establishes new 

philosophy of educational activity which 

defines modern understanding of its role, the 

new principles of functioning of higher 

education institutions, conditions of its 

reduction to requirements of global 

educational space. Considering that the Law 

covers extremely wide range of questions of 

functioning and development of the higher 

education system which cannot be covered 

and estimated in one publication, the main 

attention will be paid to questions of the 

organization of educational process in higher 

education institutions of the III-IV levels of 

accreditation of an economic profile. 

Object of the article - to investigate 

scientific and methodological, organizational 

bases of educational process improvement of 

higher education institutions in the light of the 

new legislation on the higher education and to 

define prerequisites for training of specialists 

capable actively and professionally to operate 

processes in constantly changing conditions, 

to perceive reformatory changes in all spheres 

of activity. 

Statement of the main material. 
Change-over of higher education institutions 

to the new principles of functioning can be 

compared in some ways to reorganization of 

command economy on the principles of the 

market competition. Experience showed that 

this process happened very painfully and 

hardly and not all business entities, 

administrative structures could adapt for 

changes. Therefore in the educational sphere 

the introduction of provisions of the new Law 

will be examination for higher education 

institutions on their ability to give out a 

qualitative educational product as innovative 

system of knowledge, abilities, skills and 

scientific and technical developments for the 

enterprises and to prove their 

competitiveness. That is why it is necessary to 

estimate critically the current organization of 

educational process and to define the 

directions of its improvement. 

 Characteristic features of the 

educational process organization are: 

- Its extreme regimentation; 

- Reduction of requirements to quality 

of students training; 

- Massive volume of document flow 

and considerable time expenditure for its 

maintenance; 

- Low level of material incentives of 

high-quality professional activity of the 

higher-education teaching personnel. 

 As for the first point the most 

striking example is the educational and 

training programs for the disciplines and 

specialties which have a list of obligatory 

disciplines and programs content according to 

them. So the educational and training 

bachelor-level program (department of 

knowledge - economy and business) for a 

cycle of selective disciplines provides 33,7% 

of total amount of the credits. Even the 

superficial review of this document shows the 

considerable percent of the programs content 

duplication for disciplines. Training programs 

and working training programs on disciplines 

have to repeat this duplication as otherwise 

the license commission recognizes them as 

such which do not conform to education 

standards. The list of obligatory disciplines 

causes discussions especially concerning 

those disciplines which are covered by school 

programs. 



 
221 NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE 

The law granted the right to each 

higher education institution to implement own 

educational programs (Art. 32 point 2), and 

students have the right at own discretion to 

choose considerable part (not less than 25% 

of total course credits ECTS provided for this 

level of the higher education) of training 

courses. It would seem that the problem is 

solved, but there is a set of questions. Firstly, 

according to the Law the standard of the 

higher education establishes the normative 

content of training of the competitor of the 

higher education in the terms of training 

results and the requirement of professional 

standards (Art. 10), and in the Draft of the 

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

“On establishment of the National Agency for 

Quality Assurance in Higher Education” [2] 

its competence is a coordination of standards 

of educational activities for each specialty 

developed by the Ministry of Education and 

Science and carrying out accreditation of 

educational programs. The question is in 

filling of these standards, in criteria on which 

accreditation of educational programs will be 

carried out. 

 Secondly, considering mobility 

of students, it is necessary to provide 

correlation of educational programs of various 

educational institutions at least on a limited 

circle of disciplines, and not only on the 

credits, therefore the standardization as a set 

of requirements to the content of educational 

activity is obviously necessary. The question 

is in the ratio of standard (obligatory) and 

selective disciplines, that is such, which give 

opportunity to higher education institutions to 

show their competitive advantages. Especially 

important is the norm that the higher 

education institution has the right 

independently to set up specializations, to 

define their contents and programs of 

educational subjects (Art. 32, point 2). The 

right to programs development for all 

educational subjects of the education plan will 

promote optimization of the training content 

due to avoidance of duplication, continuous 

updating taking into account change of 

environment. In our opinion, the elective 

course has to occupy at least 50% of total 

amount of the credits provided by the 

education plan. 

Both teachers of higher education 

institutions and experts find qualitative 

indicators decrease of graduation. 

Undoubtedly among young students there are 

many talented, hard-working persons who 

take active part in scientific work, 

development of business plans for enterprise 

structures, prepare competitive projects, etc., 

but the question is in quality of mass, in other 

words the general contingent. One of the 

reasons of such tendency is the operating 

system of financial planning and support of 

higher education institutions. The number of 

the higher-education teaching personnel is set 

to the normative standards specified for 

certain contingent of students, therefore there 

is a direct interest to accept all into the higher 

education institutions, which conforms the 

minimum requirements, and to keep the 

contingent despite training results. Under the 

conditions of continuous insufficient funding 

of higher education institutions a tuition fee is 

one of the main sources of repayment of 

utility charges and financing of material and 

technical base. 

 The new legislation does not 

erase this problem. Reduction of an academic 

load on one rate up to 600 hours does not 

mean the increase in the staffing plan, 

because the approaches to its definition did 

not change. Under these conditions higher 

education institutions have to keep on the 

track of reduction of classroom training and 

increase in time for independent work of the 

student. If for today the share of hours for 

independent work of the student makes 50% 

of total amount of study time, so it is 

necessary to raise it to 70%. Such approach 

could be somehow justified if there was a 

significant increase in time standards for 

consultations and individual work with 

students, but that is not the point. Training 

aids, methodical guidelines for the 

independent work cannot change the direct 

cooperation, dialogue of the teacher and 

student which form understanding of internal 

logic of discipline and develop creative 

approach to retention of material. 
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 The high percent of independent work 

is justified at professional development or 

retraining of the specialists who already have 

a certain professional training, experience 

therefore are aimed at obtaining a certain 

dosed information. 

 According to the new 

legislation it will be necessary to develop 

essential resources for ensuring independent 

work of students, to carry out annual 

estimation of competitors of the higher 

education and to publish results of such 

estimations. Considering the existing realities 

the higher education institutions have to 

decide on criteria of a knowledge evaluation 

of students, having reached compromise 

between requirements of training quality and 

need of preservation of students’ contingent.  

It will be promoted by modernization 

of the training process in following directions: 

- to carry out transition from authoritative 

form of education to partnership between the 

teacher and the student; 

- to teach ability to critical thinking and 

independent training; 

- to introduce active forms of education 

(situational tasks, complex control tasks, etc.) 

which form system thinking and skills of 

grounds for decisions; 

- to use actively information technologies, 

online study modes; 

- to develop individual training programs of 

enhanced studying of disciplines for 

intellectually gifted youth which realization 

can be enabled thanks to Internet 

technologies; 

- to introduce educational practice as a 

process of algorithms retention of future 

activity and skills acquisition of the creative 

analysis of the actual material; 

- to agree on training programs of 

disciplines which are assigned to various 

chairs for the purpose of duplication 

reduction, increase of fullness of courses by 

the update information. Interdisciplinary 

integration in a certain degree will reduce 

negative influence of teaching load reduction. 

The purpose of educational process 

modernization finally is creation of conditions 

for transition from explanatory and illustrative 

type of training to the problem and research 

which would develop creative thinking at 

application of the gained knowledge in 

practice. 

In this context the important role 

belongs to scientific and research work which 

is carried out by graduate chairs, detailed 

approaches to its organization were covered 

in publications [3]. The attention must be paid 

to some principles of the scientific and 

research work organization of the graduate 

chairs of an economic profile: 

1) an orientation of scientific researches on 

adaptation of training programs to conditions 

of the environment in which future specialists 

will work; 

2) active impact on this environment through 

development of the theory and practice of 

economic processes management; 

3) system analysis of transformational 

processes in economy for the purpose of 

definition of the content and problems of 

educational subjects; 

4) involvement of students to participation in 

the scientific and research process, joint 

publications, carrying out scientific and 

practical conferences. 

Integration of research and educational 

and methodical work in higher education 

institutions should be considered as a 

paradigm of training process management of 

specialists and ensuring competitiveness of 

higher education institutions. 

Implementation of the Law “On the 

higher education” [1] significantly raises 

qualitative requirements to activity of the 

higher-education teaching personnel of 

universities in all directions: methodological, 

scientific, organizational, educational that has 

to be attended by the corresponding 

stimulation of professional activity. The 

salary lost its stimulating role, because its 

level decreased in comparison with an 

average salary in the industry. The provision 

of the Law on increase of increments for 

academic degrees and scientific ranks since 

2016 is positive within this framework. 

Perhaps it will increase prestige value of 

professional activity of teachers if paces of 

inflation do not even this increase.  
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Conclusions. Adoption of the new 

legislation on the higher education is aimed at 

providing necessary conditions for increase of 

competitive positions of the country in the 

European educational space that demands 

introduction of serious changes into activity 

of higher education institutions. The purpose 

of these changes is increasing quality of 

training of specialists. The end of purpose is a 

process of continuous improvement of 

methods and forms of education, scientific 

and methodological, material, organizational 

support of educational process, system of 

patriotic education, formation of culture, 

intellectual values and humanistic world 

perception. At the same time, it is necessary 

to understand that implementation of 

provisions of the new legislation demands 

development of a set of regulatory documents 

on standardization of educational activity, 

standards of planning, criteria of quality 

evaluation of educational activity etc.  
Reviewer 

Prof. zw., Dr hab. Olga Ilasz 
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ROLE AND PLACE OF INSTITUTIONS OF 

HIGHER EDUCATION IN THE PROCESS 

OF FORMATION  

OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE 

 

РОЛЬ І МІСЦЕ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У 

ФОРМУВАННІ  

ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Bondarchuk N.V. Role and place of institutions 

of higher education in the process of formation 

of innovative infrastructure.  

Modernization of the educational system, 

reviewing of its role, and determination of its 

place in the innovation infrastructure must ensure 

acceleration of Ukraine’s transition to an 

innovative type of development. Higher education 

has proven to form an important source of 

development of innovation and human potential. 

This article determines the role and the 

place of institutions of higher education in the 

process of formation of innovative infrastructure. 

The basic principles of formation of the 

innovation infrastructure have been defined. The 

classification of elements of the innovative 

infrastructure has been reviewed, and the 

importance of isolating the educational element 

has been proven.  

Key directions of innovative activities of 

institutions of higher education within the scope 

of an innovation economy have been determined 

and include the following areas: development of 

strategies, tactics, and adaptation mechanisms of 

institutions of higher education to the conditions 

and the needs of education as well as balanced 

interaction with the market for educational and 

scientific services and the expert labor market; 

development of an innovative policy of 

institutions of higher education within the 

innovation strategy that is focused on consumer 

demand, careful study of future counterparties, 

contacts with competitors, new commercial 

entities, their reliability as well as the prospects 

for adapting and positioning the institution of 

higher education as an economic agent; and 

funding of institutions of higher education. 

Keywords: innovations, innovative infrastructure, 

innovative activities, institution of higher 

education, elements of innovative infrastructure. 
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Бондарчук Н.В. Роль і місце вищого 

навчального закладу у формуванні 

інноваційної інфраструктури.  
У статті визначено роль і місце вищого 

навчального закладу у формуванні 

інноваційної інфраструктури. Визначено 

основні принципи формування інноваційної 

інфраструктури. Розглянуто класифікацію 

елементів інноваційної інфраструктури та 

обґрунтовано важливість виокремлення 

освітнього елементу. Визначено основні 

напрями інноваційної діяльності вищих 

навчальних закладів в умовах інноваційної 

економіки. 

Ключові слова: інновації, інноваційна 

інфраструктура, інноваційна діяльність, вищий 

навчальний заклад, елементи інноваційної 

інфраструктури. 

 

Бондарчук Н.В. Роль и место высшего 

учебного учреждения в формировании 

инновационной инфраструктуры. В статье 

определена роль и место высшего учебного 

заведения в формировании инновационной 

инфраструктуры. Определены основные 

принципы формирования инновационной 

инфраструктуры. Рассмотрена классификация 

элементов инновационной инфраструктуры и 

обоснована необходимость выделения 

образовательного элемента. Определены 

основные направления инновационной 

деятельности высших учебных заведений в 

условиях инновационной экономики.  

Ключевые слова: инновации, инновационная 

инфраструктура, инновационная деятельность, 

высшее учебное учреждение, элементы 

инновационной инфраструктуры.  

 

Постановка проблеми. Наприкінці 

ХХ ст. Україна проголосила про перехід до 

інноваційного типу розвитку, який є за 

своїм змістом способом економічного 

зростання, що заснований на постійному 

використанні новацій та нововведень та 

направлене на покращення усіх видів 

господарської діяльності підприємства, 

регіону, держави. Інноваційна модель 

розвитку національної економіки 

сприятиме забезпеченню ефективного 

використання вітчизняного науково-

технічного, інноваційного та освітнього 

потенціалу, комерціалізації науково-

технічних розробок, широкому 

впровадженню інновацій та зростанню 

конкурентоспроможності економіки 

України. Окрім того, інноваційний тип 

розвитку повинен забезпечити не лише 

розширене відтворення, але й підвищити 

якість життя населення, зміцнити 

положення України у світовому 

співтоваристві.  

Вирішення даного питання повинна 

забезпечити модернізація освітньої 

системи, перегляду її ролі та визначення 

місця в інноваційній інфраструктурі. 

Можна впевнено стверджувати, що вищі 

навчальні заклади є важливим джерелом 

для розвитку інноваційного та людського 

потенціалу. Саме тому актуальним 

питанням залишається визначення ролі і 

місця вищих навчальних закладів у 

формуванні інноваційної інфраструктури. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженню проблем 

розвитку інноваційної інфраструктури 

присвячено багато наукових праць учених, 

таких, як О. Амоша, Л. Антонюк, Ю. 

Бажал, А. Гальчинсьий, В. Геєць,  М. 

Долішній, Ю.  Макогон, Б. Маліцький  та 

інші. Набуття вищими навчальними 

закладами особливого значення для 

формування інноваційної економіки та 

формування якісного людського 

потенціалу зумовило необхідність 

визначення їх ролі і місця у формуванні 

інноваційної інфраструктури. 

Метою статті є  визначення ролі і 

місця вищих навчальних закладів у 

формуванні інноваційної інфраструктури. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Основними особливостями 

сучасного етапу розвитку суспільства є: 

формування інноваційної економіки, 

посилення ролі інтелектуальної власності в 

досягненні стійких конкурентних переваг, 

створення навчальних закладів, які здатні 

реалізовувати інтеграційну функцію 

освітньо-інноваційної діяльності в рамках 

територіальних економічних систем різних 

рівнів, реформування системи управління 

інноваційною діяльністю освітніх установ.  

Як свідчить досвід проведених 

реформ освітнім установам нелегко 
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перейти від адміністративних принципів 

роботи до ринкових.  Це  питання є 

особливо актуальним при вирішенні мети 

інтеграції вищого навчального закладу в 

інноваційну інфраструктуру, про пошук 

внутрішніх і зовнішніх джерел 

фінансування інноваційної діяльності. 

Окрім того, сумний досвід так званих 

реформ свідчить про суттєве зниження 

якості освіти, освітньої діяльності та 

надання освітніх послуг.  

Основними причинами втрати 

якості освіти та освітньої діяльності є: 

надмірна комерціалізація освіти, яка 

призвела до невідповідності вартості 

послуг, які надають вищі навчальні 

заклади, формування якісних науково-

педагогічних кадрів та падіння якості 

освіти; 

майже повна відсутність середньої 

ланки системи професійної підготовки 

кадрів, яка повинна формувати робочу 

силу шляхом поєднання передових знань 

та сучасних технологічних навичок. Нині 

можна спостерігати суттєве зниження 

престижності робітничих професій, при 

наявному гострому попиту на ринку праці 

на них. 

зниження ролі викладання 

природничих дисциплін на всіх стадіях 

освітньої системи;  

нерозвиненість системи 

післядипломної системи освіти, яка 

забезпечує  у відповідності з вимогами 

інноваційного розвитку держави 

безперервне підвищення рівня знань та 

кваліфікації всіх працюючих членів 

суспільства.  

Окрім названих причин у більшості 

сучасних навчальних закладів існує 

низький рівень правової й економічної 

грамотності керівного складу у сфері  

використання інтелектуальної власності, 

стихійний характер інноваційної 

діяльності, відсутність системного підходу 

до управління інноваційною діяльністю, 

яка орієнтована на раціональне 

використання ресурсів і потреб 

зовнішнього ринку.  

У зв’язку з чим постає необхідність 

активізувати роботу з пошуку шляхів і 

розробці методичних рекомендацій з 

формування й ефективного 

функціонування освітньої складової 

інфраструктурного забезпечення 

інноваційної діяльності.  

Інноваційна інфраструктура (лат. 

infra – нижче, під і structura – побудова, 

розміщення) – сукупність підприємств, 

організацій, установ, їх об’єднань, 

асоціацій будь-якої форми власності, що 

надають послуги із забезпечення 

інноваційної діяльності (консалтингові, 

маркетингові, інформаційно-

комунікативні, юридичні, освітні, 

тренінгові тощо) [6, c. 27–28]. 

Інноваційна інфраструктура є 

базовою складовою інноваційної 

економіки, інноваційного потенціалу 

суспільства. Як показує досвід розвинених 

держав світу, в умовах глобальної 

конкуренції для ефективного 

функціонування економіки країни 

необхідна інфраструктура, функціонально 

повна, що володіє набором таких 

властивостей, які сприяли б реалізації 

інноваційних процесів у масштабах 

регіонів і країни в цілому.  

Організаційну, правову та 

економічну підтримку інноваційної 

діяльності підприємства на різних рівнях і 

в різних формах забезпечує інноваційна 

інфраструктура. 

Основними елементами 

інноваційної інфраструктури є державні 

інноваційні фінансово – кредитні 

установи, венчурні компанії і фонди,  зони 

інтенсивного науково-технічного розвитку 

(технополіси), технологічні парки 

(технопарки), інноваційні центри 

(технологічні, регіональні, галузеві), 

інкубатори (інноваційні, технологічні, 

інноваційного бізнесу), консалтингові 

(консультаційні)  фірми тощо [4, с. 439]. 

Особливу увагу у формуванні 

ефективної системи інноваційної 

інфраструктури необхідно надати закладам 

освіти. Університети, які очолять дрібний 

наукомісткий бізнес або стануть 
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провідними співробітниками таких 

компаній, буде належати особлива роль у 

сучасному наукомісткому підприємництві. 

Університет, особливо дослідний, - це 

місце, де всі без винятку новатори, 

винахідники, успішні менеджери 

наукомісткого бізнесу або вчилися, або 

проводили дослідження. 

Основними принципами формування 

інноваційної інфраструктури є:  

- адекватність інфраструктури рівню 

розвитку регіону; 

- відповідність реальним потребам; 

- раціональне територіальне розміщення 

- функціональна концентрація на 

гострих проблемах інноваційної 

діяльності;  

- залучення відповідних джерел 

фінансування (державних та 

недержавних) [2]. 

Вважаємо, що до перелічених 

принципів слід додати принци 

цілеспрямованості, де наявність цілей 

обумовлює утворення елементів для 

виконання певних функцій.  

Огляд літературних джерел 

свідчить, що не існує уніфікованої 

класифікації  елементів інноваційної 

інфраструктури. Так, Дзяд О.В. пропонує 

для науково-практичних цілей інноваційну 

інфраструктуру розглядати як сукупність 

підсистем: виробничо-технологічної, 

фінансової, інформаційної, кадрової, 

консалтингової, правової [3]. 

М. Канаєва пропонує виділити 

наступні класифікаційні ознаки: характер 

послуг, які надаються; рівень 

прибутковості (прибуткові, неприбуткові); 

позиція відносно об’єкту своєї діяльності 

(із активною позицією, із пасивною 

позицією); місце в інноваційному процесі; 

вид економічної діяльності (в залежності 

від надання послуг підприємствам певної 

сферу або певного виду економічної 

діяльності); форма організації (реальні та 

віртуальні); форма власності 

(корпоративні, державні, приватні); рівень 

спеціалізації (універсальні та 

спеціалізовані) [5, c. 37–38]. 

За функціональною ознакою 

елементи інноваційної інфраструктури 

можна розділити на наступні: 

інформаційний (забезпечення та підтримка 

зв’язків інноваційної сфери), фінансовий 

(фінансове-кредитне забезпечення 

інноваційної сфери), технологічний 

(організаційно-технічне забезпечення 

інноваційної сфери),  освітній 

(формування наукового потенціалу та 

кадрове забезпечення інноваційної сфери). 

Дана класифікація дозволяє 

виділити освітню складову інноваційної 

інфраструктури в умовах інноваційної 

економіки та розглядати її як основне 

джерело кадрової забезпеченості фахівців 

у сфері інтелектуальної власності й нових 

знань, які є адекватними перспективам 

інноваційного розвитку.  

Отже, під освітньою складовою 

інноваційної інфраструктури, на наш 

погляд, слід розуміти сукупність 

взаємозалежних елементів освітньої 

складової інноваційної інфраструктури 

(дошкільні установи, установи загальної 

освіти, технікуми, коледжі, вищі навчальні 

заклади), діяльність яких спрямована на 

створення умов для найбільш повної 

реалізації індивідуальних пізнавальних 

можливостей, креативних здібностей 

учнів, формування в них позитивної 

навчальної мотивації на основі 

диференціації навчання, використання 

інноваційних освітніх технологій й 

активізації інтелектуального потенціалу 

учнів і викладачів. Основним елементом 

освітньої складової інноваційної 

інфраструктури є організаційно-

економічна структура, що забезпечує 

безперервність багаторівневої системи 

підготовки, перепідготовки й підвищення 

кваліфікації фахівців, що сприяє розвитку 

інноваційної інфраструктури, а також 

генерує нові знання у вигляді об’єктів 

інтелектуальної власності для введення їх 

у господарський обіг. Отже, основною 

складовою інноваційної інфраструктури є 

навчальні заклади, які формують фахівця з 

інноваційним типом мислення. 
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Одночасно в умовах ринкових 

відносин, коли відбувається сполучення 

декількох функцій професійних учасників 

ринку, навчальний заклад є тим 

елементом, який швидко адаптується до 

постійних змін. Це пов’язано з тим, що 

вищий навчальний заклад виступає 

джерелом кадрового забезпечення 

інноваційного розвитку, інформаційних 

ресурсів (освітня й інформаційна складова 

інноваційної інфраструктури), а також 

базою, на основі якої створюються й 

розвиваються комерційні інфраструктурні 

утворення, такі як консалтингові й 

маркетингові служби, технопаркові 

структури (технологічна складова 

інноваційної інфраструктури). При цьому 

вищий навчальний заклад повинен 

забезпечувати: взаємозв’язок науки і 

освіти із промисловістю й ринком, а, отже, 

надходження в бюджет різних рівнів 

податкових відрахувань; надання 

висококваліфікованих фахівців, які, 

реалізуючи свій творчий потенціал на 

підприємствах, генерують грошові потоки 

в бюджет міста, регіону, держави. 

Таким чином, вищий навчальний 

заклад необхідно розглядати в 

інноваційній інфраструктурі як її 

центральний елемент.  

Нажаль, ми спостерігаємо, що за 

останні роки відбувся розрив 

взаємозв’язку «наука – освіта – 

виробництво». Освіта і наука залишаються 

відстороненими від потреб виробничого 

характеру, відповідно і від потреб 

інноваційної економіки. Відповідно, 

гострота даної проблеми потребує 

негайного вирішення. 

В інноваційній інфраструктурі 

сучасний вищий навчальний заклад являє 

собою «трикутник знань» (освіта, 

дослідження й інновації), який дозволяє 

контролювати процес створення й 

розвитку результатів інноваційної 

діяльності відповідно до потреб 

суспільства на будь-якій стадії циклу 

діяльності вищого навчального закладу та 

впроваджувати їх у господарський обіг. 

Враховуючи це, основними напрямами 

інноваційної діяльності вищих навчальних 

закладів в умовах інноваційної економіки 

можна виділити наступні: 

 розробка стратегії, тактики й 

механізмів адаптації вищого навчального 

закладу до постійно мінливої соціальної й 

демографічної ситуації, до умов і потреб 

освіти й збалансованої взаємодії з ринком 

освітніх і наукових послуг, праці фахівців, 

який знаходиться на етапі формування;  

розробка інноваційної політики 

вищого навчального закладу в рамках 

інноваційної стратегії, орієнтованої на 

споживчий попит, ретельне вивчення 

майбутніх контрагентів, контактів з 

конкурентами, новими комерційними 

структурами, їхньої надійності й 

перспектив для адаптації й позиціювання 

вищого навчального закладу як 

економічного агента; 

фінансування вищого навчального 

закладу, при якому фундаментальна наука 

повністю забезпечується державою, а 

прикладна наука - за рахунок 

кон’юнктурних бізнес-пропозицій, що є 

привабливим для приватних інвесторів. 

Комерціалізація результатів прикладної 

науки в багатьох випадках означає також 

розширення масштабів економічної 

активності вищого навчального закладу.   

Будучи частиною інноваційної 

інфраструктури, вищий навчальний заклад 

повинен генерувати формування ринку 

інтелектуальної власності за допомогою 

створення, введення в господарський обіг і 

комерціалізацію об’єктів інтелектуальної 

власності. 
Рецензент  

д.с.н., професор Е.А.Афонін 
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ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ: 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Бугров В.А., Руденко О.В. Ідея 
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Программа развития включает в себя 

действия, которые были осуществлены в 

Киевском национальном университете имени 

Тараса Шевченко. 

Реализация этой программы позволит 

улучшить состояние университет в 

Европейском пространстве высшего 

образования. 

Ключевые слова: университет, качество 

образования, мобильность и открытость, 

междисциплинарность, демократизация 

управления и рекрутинг кадров. 

 

Сучасний світ став набагато 

складнішим і більш рухливим, ніж світ 

вчорашнього дня. Тому єдиний шлях бути 

успішним у сучасному світі – це шлях 

інновацій, модернізації та реформування. 

Світова практика засвідчує, що цей шлях 

формується передовсім в університетах як 

місцях поєднання теорії та практики, знань 

і досвіду, досліджень та трансляції знань. 

Вища освіта в ринкову епоху стала 

масовою, тому вкрай потрібен поділ 

освітнього процесу на два етапи – 

«загальний» і «вищий». Перший рівень 

дозволить випускникам швидко і успішно 

вийти на ринок праці і добирати необхідні 

знання вже на практиці. Другий рівень 

призначений для мотивованих студентів, 

схильних у тому числі до наукових 

досліджень та академічної кар'єри. Нам 

потрібно  точно визначити потреби епохи, 

що відповідатиме вимогам Болонського 

процесу і, водночас корелюватиметься з 

вітчизняним ринком праці. 

Ми повинні поєднати в собі 

одночасно елітну вищу школу та 

класичний масовий університет, кадровий 

і дослідницький резервуар національної 

еліти. Ось це наша над-ідея, і хоча ці два 

завдання суміщаються дуже непросто, але 

ми повинні зберегти заслужену, а не 

глянцево-фіктивну елітарність, і одночасно 

побудувати себе як університет, що готує 

носія якісної вищої освіти. 

Університет повинен випускати не 

тільки і не стільки ремісників, скільки 

широко освічених людей зі сформованим 

світоглядом – кандидатів в еліту. Не ту, 

яка називає себе елітою відповідно з 

наявністю тієї чи іншої атрибутики або 

соціальної маски (хороша машина, дорогі 

костюми, місце у державній або 

квазідержавній структурі, наявність 

зв'язків, належність до закритих спільнот, 

включаючи світські тусовки), а ту, яка 

дійсно складає «хребет нації». Еліту, 

здатну сприймати, зберігати, 

примножувати, транслювати наступним 

поколінням культуру, знання, цінності. 

Такі можливості і повинен надавати 

університет, якщо він, звичайно, 

справжній. 

Фактично ми повинні стати 

виразником ідеології модернізації у 

достатньо ворожому 

контрмодернізаційному середовищі. 

Звісно, тут є проблеми, найбільша з яких – 

у  психологічній неготовності значної 

кількості університетської громади до 

реформ. Як не дивно, але якщо саме з 

ректорату нерідко йдуть модернізаційні 

зусилля, то знизу таких зрушень надто 

мало. 

Сьогодні ми зобов’язані говорити 

не просто про вищу освіту, але саме про 

якісну вищу освіту в епоху, коли 

радикально змінилися ринок праці, кадрові 

потреби економіки, набір компетенцій і 

знань, необхідних для бакалавра, магістра 

чи доктора філософії. Країні потрібні 

адекватні молоді професіонали, а не 

інертна «особа з дипломом». 

Ось тут ми повинні звернути увагу 

на світовий досвід та власні традиції, вміло 

поєднавши їх в інноваційну модель освіти. 

Ми мусимо перейняти передові освітні 

технології, переосмислити і масштабувати 

досвід – саме таке завдання стоїть перед 

нами, якщо ми прагнемо до поступального 

розвитку вперед.  

Традиційна європейська філософія 

освіти виходила з особливим чином 

представленої ідеї «утворення людини». 

Невипадково Х.-Г.Гадамер відзначав: 

«Поняття освіти (Bildung), яке на той час 

заволоділо розумами, було, напевно, 

найвеличнішою думкою XVIII століття, і 

саме воно позначило стихію, в якій 

існували гуманітарні науки  XIX 
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століття…»[1]. Видатний німецький 

філософ чітко підкреслює значення освіти, 

відносячи поняття про неї до «провідних 

гуманістичних понять»: «Тепер «освіта» 

найтіснішим чином пов’язана з поняттям 

культури і позначає в кінцевому підсумку 

специфічний людський спосіб 

перетворення природних задатків і 

можливостей»[2]. І, що вкрай важливо, 

«перемога слова «освіта» над «формою» 

видається невипадковою, тому що в 

«утворенні» (Bildung) криється «образ» 

(Bild)”[3]. Можна зробити висновок, що 

тоді ідея «освіти людини» виходить із 

нехай навіть імпліцитно, але наявного 

«образу людини». Іншими словами, 

традиційна європейська філософія освіти є 

саме філософією і саме освіти як Bildung, 

тому ґрунтується на антропологічному 

змісті філософії загалом як граничного 

теоретичного обґрунтування буття людини 

у світі. 

Джон Генрі Ньюмен в своїй 

знаменитій праці – “Ідея Університету” –

говорить наступне: «Якби до мене 

звернулися із проханням якомога стисліше 

і популярніше розтлумачити що таке 

Університет, свою відповідь я розпочав би 

описом його первинної функції як studium 

generale, себто “школи універсальної 

освіти”. <…> у найпростішому та 

первісному вигляді Університет – це 

школа різноманітних знань, яку утворили 

учителі та спудеї з цілого світу. <…> 

завдяки особистому спілкуванню він є 

місцем комунікації, циркуляції думки в 

масштабах цілої країни»[4]. 

Ще Герман Гельмгольц у виступі 

«Про академічну свободу в німецьких 

університетах. Промова при вступі на 

посаду ректора Університету Фрідріха-

Вільгельма. Берлін, 15 жовтня 1877 року» 

зазначав: «Університети середньовічної 

Європи мають своїм джерелом вільні 

об’єднання учнів, які збирались навколо 

знаменитих учителів і самі визначали своє 

життя. <…> Саме це вільне об’єднання 

самостійних людей, в якому як учитель, 

так і учень не мають іншого інтересу окрім 

любові до науки, де одні прагнуть пізнати 

залишені давніми скарби духовної освіти, 

а інші – запалити в розумах нового 

покоління іскру того ідеального 

натхнення, яке зігріло їхнє власне життя, – 

поклало початок університетові, ідея та 

організація якого засновані на повній 

свободі»[5]. 

Герман Хаймпель, “Провина та 

завдання університету” (Герман Хаймпель 

був президентом Конфедерації ректорів 

Західної Німеччини): “Той, хто хоче 

зрозуміти університет <…> має врахувати, 

що університет являє собою багатопланову 

структуру. Університет – це школа. Однак, 

разом з тим він – дещо більше, ніж просто 

школа. Сучасний університет являє собою 

місце, де проводяться дослідження. І тим 

не менше до кола його завдань входять не 

лише дослідження, тому що університет – 

це вища школа.  <…> …університет як 

універсальність, як єдність різноманітних 

наук, поділених на факультети, являє 

собою <…> об’єднання учителів та учнів, 

корпорацію з певними прагненнями щодо 

свободи, які пред’являються державі. <…> 

Свобода – ось справжній обов’язок та 

дійсне завдання університету”[6]. 

Хосе Ортега-і-Гассет, «Місія 

Університету»: «А. Університет, в першу 

чергу, представляє собою вищу освіту… 

<…> первинна та центральна функція 

університету – викладання головних 

культурно-значущих дисциплін»[7]. Слід 

також відзначити й те, що видатний 

іспанець, значною мірою критикуючи  

гумбольдтівську ідею університету, 

загалом її підтримував: «…нам слід мати 

такі три складові університетської освіти: 

1) передання культури; 2) навчання 

професій (курсив наш. – авт.); 3) наукові 

дослідження і плекання нових 

науковців»[8]. Щоправда, Герман 

Хаймпель, полемізуючи у згадуваній вище 

своїй праці з іспанським мислителем, 

зазначає: «Адже й Ортега вимагає від 

університету максимально ретельної 

підготовки фахівців. Для Ортеги саме в 

цьому полягають дві дійсні цілі 

університету: трансляція культури та 

професійна підготовка як два рівноцінних 
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та рівноправних завдання, і лише на 

третьому місці, додатково, – наукове 

дослідження та виховання нових поколінь 

учених. І саме ось тут ми чуємо 

неочікуване та справжнє звинувачення: 

гумбольдтівській ідеї університету 

ставиться у провину спотворення 

університету, на неї покладається 

відповідальність за його безкультур’я, його 

занепад: університет не виконує свого 

обов’язку, оскільки зайнявся 

дослідженнями, і до того ж не як 

додатковою, а як основною 

діяльністю…»[9]. 

Карл Ясперс, «Ідея університету»: 

«Ми обговорюємо чотири завдання 

Університету: перше – дослідження, 

навчання й здобування певних професій, 

друге – освіта й виховання, третє – 

базоване на спілкуванні духовне життя, 

четверте – космос наук»[10].  

Отже, вибудовуючи програму 

розвитку сучасного університету 

зупинимось на найголовніших напрямках. 

Якість освіти.  

Вища освіта, на відміну від 

радянської епохи, стала масовою. І в цьому 

сенсі замінила армію в якості інструменту 

соціалізації молодих людей, у тому числі з 

«глухої» провінції. Причому мова йде про 

розширену соціалізацію – якісна вища 

освіта здатна грати роль прогресивного 

соціального середовища. Але маємо певну 

проблему: в результаті «масовізації» вищої 

освіти надулася свого роду освітня 

бульбашка, міхур, і щоб здути його, 

потрібна, з одного боку, система 

об'єктивної оцінки знань, тобто ЗНО, і, з 

іншого боку, інструменти і норми 

забезпечення якості під час навчання.  

Загальносвітові норми відомі: 

замість усних іспитів – іспити письмові, 

ЗНО як система відбору на навчання, 

залучення зовнішніх екзаменаторів, опорні 

бібліотеки з відкритим доступом до 

полиць і електронними каталогами, 

бібліотеки як центр університету; акцент 

на індивідуальній роботі зі студентами та 

на самостійній роботі студентів, 

заохочення участі студентів у 

дослідженнях; інтернаціоналізація освіти з 

впровадженням програм подвійних 

дипломів і читанням ряду курсів на 

іноземних мовах із залученням у тому 

числі викладачів зі ступенями з інших 

країн, зрештою, повноцінне оволодіння 

мовою, принципово важливою для 

інтеграції з рештою світу, – мовою 

англійською. 

Це – конвенціональні правила і 

загальні зобов’язання для передових 

університетів, які борються за місце під 

сонцем. Тому ми повинні відкинути 

ностальгію за «особливим» статусом, коли 

нездоровий консерватизм заморожує 

розвиток і погано позначається на 

конкурентоспроможності. Ми повинні 

якомога швидше позбутися того, що було в 

ті недалекі часи, і зрозуміти, що одним 

старим брендом ринок праці або вершини 

науки вже не завоюєш. 

Питання про практичну 

наповненість. Необхідно перекомутувати 

мізки надто прагматичних студентів, а самі 

еліти перетворити на більш доступні для 

талановитих випускників вузів. Нині 

адміністративна система не в змозі 

адекватно рекрутувати не просто 

лояльних, а кращих фахівців. Швидше 

нинішня «еліта» погіршує і розбещує 

університетську освіту, а не університети 

впливають на якість людського матеріалу 

провідних компаній та органів влади. 

Має місце деякий перекіс – 

надмірна прагматизація освіти і знань. 

Вона набуває форми сталого 

прагматичного психозу. Студенти рвуться 

на ринок праці вже зі студентської лави, 

вважаючи, що навіть з червоним 

дипломом, але без досвіду роботи ти 

нікому на ринку не потрібен. Тиск 

середовища породжує уявлення про те, що 

потрібно йти найбільш прямими шляхами, 

вивчати, грубо кажучи, не економічну 

теорію, а бухгалтерський облік, не 

соціологічні доктрини, а методику 

проведення фокус-груп.  

Це важка задача, і саме тому, що 

недостатньо навчити студента 

загальновідомого, – важливо виховати в 
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ньому дослідника. Недостатньо вбити в 

мозок математичні формули – важливо 

сформувати світогляд, критичний і 

реалістичний погляд на описувані 

закономірності світу. Але інакше не може 

бути, якщо ми турбуємося про якісну 

освіту, про конкурентоздатність 

університету та його випускників, про 

дослідження як основу буття нашої Альма 

Матер. 

Мобільність та відкритість. 

Реформа університету неможлива 

без конвергенції різних поглядів, 

ідеологій, знань, вмінь, практик. Саме на 

це спрямована академічна мобільність. На 

жаль, ми фактично маємо справу лише з 

двома типами мобільності: з провінції в 

Київ, і з нашого університету – в 

університети західні. Такі траєкторії 

потрібно долати і саме на це, зокрема, 

спрямована Болонська система, яка 

закликає робити привабливими різні 

структури. Західна практика виходить з 

уявлення про єдиний або порівнюваний 

освітній рівень академічних інституцій. 

Звичайно, всі університети там теж різні, 

але проте існує нормативне уявлення: 

оскільки якийсь рівень прагнуть 

витримувати скрізь, то вважається, що 

людина, що провчилася в одному місці, 

може перейти в інше, і для цього існують 

відповідні механізми. Замкнутість же 

університетів на самих себе, характерна 

для вітчизняної ситуації, створює 

складнощі не тільки для студентів. 

Відсутність ротації між університетами не 

дозволяє скластися нормальному освітньо-

науковому викладацькому середовищу. 

Адже представники академічної спільноти 

– це потужна сила. Якщо студент чи 

викладач побував у різних університетах, 

то має уявлення, яким чином можна 

викладати, які існують інновації. 

Є ще один важливий аспект 

мобільності, який покликаний перетворити 

університет в центр тяжіння для молоді з 

колишніх країн СРСР та української 

діаспори. Ми конкурентоздатні на 

просторі СНД і можемо стати знаряддям 

«м'якої сили» України в глобальній 

конкуренції за кваліфіковані кадри. 

Щоправда, є одне велике «але» – треба 

спочатку захотіти, а потім навчитися 

користуватися цим знаряддям. А з цим – 

поки великі проблеми. Ми нерідко не 

вміємо показати навіть те, чим ми 

славетні, не кажучи вже про потребу 

створення спеціалізованих програм для 

вихідців з країн СНД і для закордонних 

українців (Бразилія, Канада, Азербайджан, 

Казахстан, Туркменія тощо). 

Міждисциплінарність та 

Інтернаціоналізація. 

Ще одним критеріальним 

пріоритетом університету порівняно з 

іншими освітніми структурами є 

мобільність студентів. І якщо із 

зовнішньою мобільністю з певних 

об’єктивних і суб’єктивних причин 

можуть бути проблеми, то щодо 

внутрішньої мобільності студентів таких 

утруднень бути не повинно. Університет 

повинен дати кожному студентові 

можливість послухати лекцію хорошого 

викладача з іншого факультету. Ми 

повинні бачити широку університетську 

підоснову освіти, яка готує фахівців не 

тільки когнітивно, але й, у широкому сенсі 

слова, ідеологічно. Абсолютно необхідна 

широка гуманітарна освіта. В університеті 

виникають міжпрофесійні, 

міжфакультетські зв'язки, а це дає істотну 

перевагу перед замкненими структурами. 

Якщо зважити ще й на те, що наш 

Університет перебуває, так би мовити, в 

місті, серед людей, то можливостей для 

індивідуального розвитку студента і 

викладача є доволі багато. І це дуже 

важливо для тих, хто має стати складовою 

національної еліти. 

Інтернаціоналізація – важкий сюжет 

для української освіти загалом і для 

нашого університету також. Для 

інтернаціоналізації потрібна критична маса 

викладачів, які читають курси 

англійською, і студентів, що бажають 

слухати лекції англійською мовою. У 

випадку з Україною ситуація 

ускладнюється тим, що студенти, які 

можуть і хочуть вчитися англійською, 
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роблять це за кордоном. Відповідно, 

єдиний вихід – ставати 

конкурентоспроможними в світовому 

масштабі. Це для нас поки справа що 

майбутнього: всерйоз нас на цьому ринку 

немає. Вихід на міжнародний рівень – це 

стратегічний орієнтир. Тому абсолютно 

необхідна річ – щоб на старших курсах 

лекції читали іноземні викладачі. Для нас 

має стати обов’язковим, що до четвертого 

курсу студент зобов'язаний розуміти лекції 

англійською мовою. 

Системність реформ. 

І все знову впирається в системний 

підхід до реформ в цілому – його просто 

немає, як немає визначення мети. 

Необхідно будівництво нових інститутів в 

науці, інша інституційна структура – без 

цього безглуздо тринькати бюджетні 

гроші. Наша наука навіть важко вимірна. 

Так звана бібліометрія – визнаний у 

всьому світі інструмент, у нас майже не 

працює, тому що в англомовні видання 

пробиваються тільки передові вчені.Звідси 

і провінційність вітчизняної науки, в тому 

числі університетської, і її нездатність 

конкурувати в більшості областей на 

міжнародних майданчиках. Для більшості, 

як і раніше, залишається не вирішеним 

питання особистої академічної 

конкурентоспроможності. Чому, 

наприклад, наші учені рідко пишуть у 

визнані міжнародні журнали? Існує 

мовний бар'єр. Але не менш складна 

ситуація з конкуренцією на місцевому, 

вітчизняному рівні.  

Щоб встояти у конкурентній 

боротьбі, треба добре вчити багатьох. Це 

нетривіальне завдання. Бо добре вчити 

небагатьох ми колись навчилися, хоча б у 

тому ж ІМВ. Але при продовженні 

зростання маємо і нові проблеми, і нове 

цілепокладання. Знову ж – суперечність 

масовості та елітності. Самі магістерські 

програми стають у певному сенсі 

масовими, не кажучи вже про необхідність 

задовольнити потреби 

«практикоорієнтованих» магістрантів, які 

вже працюють і зацікавлені в прикладних 

знаннях. І тому доводиться шукати в 

кожному випадку якийсь оптимальний 

варіант. 

Демократизація управління та 

рекрутинг кадрів.  

Потрібно адаптувати до актуальних 

завдань внутрішню бюрократичну 

систему, щоб вона не відштовхувала цінні 

кадри, завдяки яким досягається 

інтернаціоналізація університету, його 

кадрове поповнення та оновлення. З 

бюрократією можна боротися. Але тільки 

якщо дуже цього хотіти. Навряд чи 

готовність долати бар'єри властива всім 

представникам системи нашої освіти, 

багато з яких прекрасно обходяться без 

інновацій і чути не хочуть навіть про нові 

методичні прийоми чи щось подібне. 

Більше того, студенти, аспіранти і 

викладачі, які пройшли навчання і 

стажування в закордонних університетах, 

нерідко опиняються в статусі «понаїхали 

тут». Нерідко маємо і недобросовісну 

конкуренцію. Дійсно, навіщо довгий час 

писати одну статтю зі сподіванням  

опублікувати її в Nature, якщо можна за рік 

написати десяток статей у «провідні 

вітчизняні журнали» і бути оточеним 

пошаною і повагою. Для того щоб 

перемогти конкурентів і стати кращими, 

потрібно грати зі світовими 

університетами на єдиному полі 

глобального академічного ринку, 

прийнявши загальні для всіх правила і 

стандарти якості. Вийти на те поле, на 

якому вже представлені університети 

США, Англії, Франції, Сінгапуру, 

Австралії, Китаю, та намагатися грати за 

загальноприйнятими правилами. 

Зрозуміло, що зазначені вище 

напрями реформування університету не є 

чимось аж дуже новим – таким шляхом 

вже пройшли багато університетів світу. 

Але саме розуміння академічною 

спільнотою нашого університету потреби 

невідворотності реформи може дати новий 

поштовх для розвитку, без якого ми 

опиняємося в загрозі залишитися на 

узбіччі цивілізованого академічного 

процесу. 
Рецензент  

д.філос.н., професор Т.П.Кононенко  
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PROFESSIONAL EDUCATION OF 

MANAGERS AS A FACTOR OF SOCIO-

HUMANITARIAN SECURITYof A STATE 

 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УПРАВЛІНЦІВ 

ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ 

 

Gorbatyuk. S.Y. Professional education of 

managers as a factor of socio-humanitarian 

security of a state. 

In democratic countries education is seen as a 

basic human need in the context of socio-

humanitarian security. The legislation of Ukraine 

also connects education with national security. 

The article explores professional education of 

civil servants and local government officials as a 

factor of socio-humanitarian security. Problematic 

aspects in professionalization of public service in 

modern conditions of development of Ukrainian 

society are identified. Trends of modernization of 

professional training of management personnel 

through introduction of the new philosophy of 

ensuring of socio-humanitarian security of human 

being, society and state are conceptually 

grounded. 

Keywords: professional education, management 

personnel, social and humanitarian security, 

public administration, civil servants, local 

government officials. 

 

Горбатюк С.Є. Професійна освіта 

управлінців як фактор забезпечення 

соціогуманітарної безпеки держави. 

У статті досліджено тенденції розвитку 

професійної освіти державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування у 

контексті забезпечення соціогуманітарної 

безпеки держави. Виявлено окремі проблемні 

аспекти у сфері професіоналізації публічної 

служби в сучасних умовах розвитку 

українського суспільства. Концептуально 

обгрунтувано напрями модернізації 

професійної освіти управлінських кадрів на 

основі впровадження нової філософії 

забезпечення соціогуманітарної безпеки 

людини, суспільства, держави.  

Ключові слова: професійна освіта, управлінські 

кадри, соціогуманітарна безпека, публічне 

управління, державні службовці, посадові 

особи місцевого самоврядування. 

 

Горбатюк С.Е. Профессиональное 

образование управленцев как фактор 

обеспечения социогуманитарной 

безопасности государства. 

В статье исследовано тенденции развития 

профессионального образования 

государственных служащих и должностных 

лиц местного самоуправления в контексте 

обеспечения социогуманитарной безопасности 

государства. Выявлены отдельные проблемные 

аспекты в сфере профессионализации 
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публичной службы в современных условиях 

развития украинского общества. 

Концептуально обоснованы направления 

модернизации профессионального образования 

управленческих кадров на основе новой 

философии обеспечения социогуманитарной 

безопасности человека, общества, государства. 

Ключевые слова: профессиональное 

образование, управленческие кадры, 

социогуманитарная безопасность, публичное 

управление, государственные служащие, 

должностные лица местного самоуправления. 

 

Постановка проблеми. У 

демократичних країнах освіта 

розглядається як базисна потреба людини 

крізь призму забезпечення 

соціогуманітарної безпеки держави. 

Законодавство України, що визначає 

засади державної політики у сфері захисту 

національних інтересів [7], також пов’язує 

освіту із національною безпекою. 

Відповідно до Стратегії національної 

безпеки України [9], створення 

ефективного сектору безпеки і оборони 

серед інших заходів передбачає 

запровадження інтегрованої системи 

освіти, підготовку персоналу, 

запровадження спеціальних навчальних 

програм. 

Цим визначається та актуалізується 

в науково-практичній площині питання 

підготовки управлінських кадрів, здатних 

ефективно протидіяти загрозам і 

реалізовувати національні інтереси в 

сучасних умовах соціогумантірного 

розвитку, що характеризуються 

соціальними трансформаціями, 

загостренням соціальних протиріч, зміною 

індивідуальної системи цінностей у 

окремих категорій населення, зростанням 

неконтрольованої міграції, поширенням 

нетерпимості та насильства, спричиненими 

у тому числі анексією Автономної 

Республіки Крим, воєнними діями на сході 

Україні.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій доводить, що питання 

підготовки управлінських кадрів є 

предметом наукових досліджень і 

розкриваються у працях фахівців з 

державного управління, соціології, права, 

економіки, педагогіки, зокрема 

В.Гошовської, Ю.Ковбасюка, В.Лугового, 

А.Семенченка, Г.Ситника, Ю.Сурміна, 

В.Федоренка та ін. авторів.  

Виділення невирішених раніше 

частин розв’язання даної проблеми та 

постановка цілей статті. Водночас питання 

професійної освіти управлінських кадрів у 

контексті захисту національних інтересів у 

соціогуманітарній сфері потребують більш 

глибокого системного вивчення, а наявні 

теоретико-методологічні напрацювання – 

адаптації до специфіки підготовки 

фахівців у сучасних умовах розвитку 

українського суспільства. 

З огляду на вищенаведене метою 

статті є дослідження тенденцій розвитку 

професійної освіти державних службовців 

і посадових осіб місцевого самоврядування 

у контексті забезпечення 

соціогуманітарної безпеки держави, а 

також концептуальне обгрунтування 

напрямів модернізації системи навчання 

управлінських кадрів. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Суспільно-політичні 

трансформації українського суспільства, 

що відбулися після «Революції Гідності», у 

надзвичайно гострій формі актуалізували 

проблему забезпечення соціогуманітарної 

безпеки та довели потребу суспільства у 

принципово нових політико-правових, 

соціально-економічних, культурних 

умовах життєдіяльності. Український 

народ обрав європейське майбутнє, 

визнавши впровадження європейських 

стандартів життя та вихід країни на 

провідні позиції у світі стратегічною 

метою розвитку держави. Для досягнення 

цієї мети на державному рівні ухвалено 

низку документів, зокрема Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020», що 

передбачає реалізацію 62 реформ і програм 

розвитку країни, серед яких реформи за 

вектором безпеки, у тому числі – системи 

національної безпеки та оборони; вектором 

відповідальності – децентралізація та 

реформи державного управління, системи 

соціального захисту та ін., що визначають 
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пріоритети соціогуманітарного розвитку 

українського суспільства [8]. Вочевидь для 

успішної реалізації усього комплексу 

реформ необхідна консолідація та 

об’єднання зусиль політичної й 

адміністративної еліти держави, 

суспільства, громадян. А перед інститутом 

державного управління, який за своєю 

сутністю є складовою політичного 

управління і головним суб’єктом 

забезпечення соціогуманітарної безпеки, 

актуалізується питання ефективної 

кадрової політики, елементом якої є 

професіоналізація кадрів. 

Зростає соціальне замовлення на 

фахівця нової генерації й у контексті 

прийняття нового Закону України «Про 

державну службу», що відповідно 

призведе до змін у законодавстві, яким 

визначаються організаційно-правові засади 

служби в органах місцевого 

самоврядування, а також з огляду на 

перспективи введення нових інститутів 

влади і адміністративних посад у рамках 

проведення реформи місцевого 

самоврядування в Україні (наприклад, 

інститут префектури). Адже від якості 

управління на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці та 

спроможності місцевої влади створити 

умови для гармонізації інтересів різних 

соціальних груп, злагоди у суспільстві, 

забезпечення прогресивного економічного, 

соціального, гуманітарного розвитку, 

збереження національної ідентичності в 

умовах соціокультурного різноманіття, 

значною мірою залежатиме соціальне 

самопочуття громадян, соціогуманітарна 

безпека на регіональному та 

національному рівні.  

Сьогодні в Україні до системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування 

належать навчальні заклади, що 

виконують відповідні освітньо-професійні 

програми та програми спеціалізацій за 

напрямом підготовки «Державне 

управління», а також органи, які 

здійснюють управління навчанням 

державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування [6].  

Водночас за результатами аналізу 

даних Національного агентства України з 

питань державної служби [1], станом на 1 

січня 2015 р. лише 3% державних 

службовців і 3,6 % посадових осіб 

місцевого самоврядування із загального 

числа тих, хто обіймав посади в органах 

державної влади і органах місцевого 

самоврядування, мали освіту за напрямом 

підготовки «Державне управління». 

Негативно на професійний рівень кадрів і 

якість реалізації управлінських та 

адміністративних функцій впливає 

плинність керівних кадрів [2, c. 11]. Отже, 

поки що не вдалося досягти належного 

рівня професіоналізації державної служби, 

коли б кожний державний службовець 

оволодів професійними компетентностями, 

що дозволяють приймати ефективні 

рішення у нестандартних ситуаціях, якісно 

реалізовувати нагальні реформи, виходячи 

з розуміння особливостей сучасного 

соціогуманітарного розвитку, 

забезпечувати національні інтереси в 

умовах змін базисних засад 

життєдіяльності суспільства. 

За таких умов сьогодні доцільно 

говорити про критичну нестачу 

професіоналів в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування, 

адже однією з особливостей професійної 

підготовки фахівців для сфери публічного 

адміністрування є забезпечення 

міждисциплінарного характеру знань, 

компетентнісний підхід та посилена 

практична складова. 

Вочевидь, об’єктивні процеси 

розвитку суспільства актуалізують 

питання модернізації національної системи 

підготовки управлінських кадрів. У зв’язку 

з цим важливим кроком стало 

запровадження постановою Кабінету 

Міністрів України [5] спеціальності 074 

«Публічне управління та адміністрування» 

галузі знань «Управління та 

адміністрування», за якою 

здійснюватиметься підготовка здобувачів 

вищої освіти (до прийняття цієї постанови 
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підготовка кадрів для державної служби та 

місцевого самоврядування здійснювалась 

за спеціальностями галузі освіти і науки 

«Державне управління»). 

Відповідно постало питання 

розробки нових стандартів освітньої 

діяльності та вищої освіти за 

спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування». А відтак, на часі 

формування нової концепції навчання 

державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування на 

національному, регіональному, місцевому 

рівнях на основі впровадження нової 

філософії забезпечення соціогуманітарної 

безпеки людини, суспільства, держави. 

Ураховуючи сучасні вимоги до 

професійної освіти управлінських кадрів, 

заслуговує на увагу позиція фахівців 

Національної академії державного 

управління при Президентові України, за 

якою в основу формування змісту та 

організації навчального процесу слід 

поставити компетентнісний (спрямування 

навчального процесу на кінцеві результати 

освіти та майбутню професійну діяльність) 

і діяльнісний (формування змісту освіти на 

основі аналізу предмета спеціальності) 

підходи, а також безперервну 

модернізацію змісту, форм і методів 

навчання [3, с. 5]. 

Прихильником позиції забезпечення 

людиноцентризму в освіті, ефективності 

компетентнісного підходу та утвердження 

на його основі результатної парадигми 

освіти й навчання є академік, перший віце-

президент Національної академії 

педагогічних наук України В.Луговий. 

Акцентуючи на положеннях нового Закону 

України «Про вищу освіту», він зазначив 

важливість того, що згідно із законом 

стандартизується саме перелік 

компетентностей випускника та 

нормативний зміст підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання, а не перелік 

дисциплін та їх обсяг [4, с. 29].  

Отже, з огляду на те, що і 

глобальна, і національна безпека все 

більше грунтуються на механізмах 

соціогуманітарної безпеки, центральному 

органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізацію державної 

політики у сфері публічної служби, 

здійснюючи замовлення на підготовку 

фахівців, потрібно акцентувати увагу на 

формуванні у управлінців таких 

професійних компетентностей, які 

дозволять їм визначати сутність, зміст та 

ступінь соціальних ризиків і загроз, 

прогнозувати характер їх впливу на 

соціогуманітарну безпеку і розробляти 

ефективні заходи щодо адекватного 

реагування та нейтралізації цих загроз. 

Саме такі знання, вміння та навички мають 

бути покладені в основу компетентностей 

сучасного управлінця. І це необхідно 

врахувати під час формування Стандарту 

вищої освіти за спеціальністю «Публічне 

адміністрування». 

Сучасна модель підготовки 

управлінців має грунтуватись на 

міждисциплінарному навчанні, 

орієнтованому на контекстну освіту, яка, 

за визначенням А.Вербицього, передбачає 

інтеграцію теоретичних знань і 

практичних навичок шляхом поєднання 

наукової, освітньої, практичної діяльності 

осіб, які навчаються. Навчальні програми 

підготовки фахівців за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування» 

доцільно будувати на основі 

збалансованого комплексу дисциплін та 

спеціалізацій, що об’єднуватимуться 

навколо проблем забезпечення 

соціогуманітарної безпеки. У стандарти 

вищої управлінської освіти необхідно 

включити компетентності випускників, 

пов’язані із національною свідомістю, 

лідерством, антикризовим управлінням, 

реалізацією національних інтересів у сфері 

соціогуманітарної безпеки. 

Національна академія державного 

управління при Президентові України як 

лідер і методичний центр у системі 

підготовки управлінських кадрів має 

виконати ключову роль у розробці нових 

стандартів освітньої діяльності та вищої 

освіти за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування», виходячи 
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з сучасної парадигми забезпечення безпеки 

людини, суспільства, держави, в якій 

соціогуманітарній безпеці належить 

провідне місце.  

Реалізація комплексу зазначених 

заходів дозволить забезпечити на різних 

рівнях управління органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування 

фахівцями з широким світоглядом, 

сформованими компетентностями з 

антикризового управління, забезпечення 

національних інтересів, управління 

ризиками, які ефективно вирішуватимуть 

типові питання державного управління, а 

також ухвалюватимуть ефективні рішення 

у ході розв’язання системних 

управлінських проблем у контексті 

забезпечення соціогуманітарної безпеки. 

Висновки. В умовах сучасних 

тенденцій розвитку системи освіти і 

наближення її до європейських стандартів 

вітчизняну систему підготовки 

управлінських кадрів чекають масштабні 

перетворення. Очевидно, що національна 

парадигма підготовки управлінських 

кадрів має будуватися на новій філософії 

управлінської освіти, в якій забезпеченню 

соціогуманітарної безпеки належить 

провідне місце. 

Модернізація професійної освіти 

управлінських кадрів у контексті 

забезпечення соціогуманітарної безпеки 

держави в сучасних умовах розвитку 

українського суспільства має грунтуватися 

на комплексі заходів, що передбачають: 

розвиток нормативно-правової бази з 

метою реалізації положень Закону України 

«Про вищу освіту»; формалізацію 

ключових та загальних професійних, 

інтелектуальних, соціальних 

компетентностей у сфері забезпечення 

соціогуманітарної безпеки випускників 

вищих навчальних закладів за 

спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» у галузевій рамці 

кваліфікацій відповідно до Національної 

рамки кваліфікацій та Європейських мета-

рамок; розробку сучасних навчальних 

програм, запровадження інноваційних 

форм навчання, створення дієвих 

механізмів реалізації принципу 

академічної мобільності.  

Перспективи подальших наукових 

розвідок доцільно спрямувати на 

дослідження європейських практик 

оцінювання якості підготовки фахівців у 

сфері публічного адміністрування.  
Рецензент 

д.н. з держ.упр., доцент Л.А.Гаєвська 
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управлінців: орієнтири для України : матеріали 

щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 

5–6 листоп. 2015 р.) / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, 

М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської]. – 

К. : НАДУ, 2015. – С. 3–5. 4 Луговий В. І. 

Імплементація Законом України «Про вищу освіту» 

світового досвіду організації вищої школи – шлях 

до фахового розуміння та визнання / В. І. Луговий 

// Вісник державного службовця «Командор». – № 

2 (8), 2014. – С. 28–29. 5. Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 

2015 р. № 266 [Електронний ресурс] // 

Законодавство України. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248

149695. 6. Про затвердження Положення про 

систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування : Постанова КМУ 

від 7 лип. 2010 р. № 564 [Електронний ресурс] // 

Законодавство України. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-

%D0%BF. 7. Про основи національної безпеки 

України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-

IV [Електронний ресурс] // Законодавство України. 

– Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15. 8. Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : 

Указ Президента України від 12 січ. 2015 р. № 

5/2015 [Електронний ресурс] // Законодавство 

України. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 9. 

Стратегія національної безпеки України, 

затверджена Указом Президента України від 26 

трав. 2015 р. № 287/2015 [Електронний ресурс] // 

Законодавство України. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. 
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СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ ЩОДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

ПЛАВАННЮ У ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ 

ТАБОРАХ  В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

STAN RAZRABOTANNOSTY PROBLTMY 

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 

PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W 

SZKOŁACH WYŻSZYCH W NAUCZANIU 

PŁYWANIA DZIECI W ŻŁOBKACH, 

OBOZY NAUKOWO-PEDAGOGICZNYCH 

BADANIA 

 

Клімакова С. М. Стан розробленості 

проблеми професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури у вищих 

навчальних закладах щодо навчання дітей 

плаванню у дитячих оздоровчих таборах в 

науково-педагогічних дослідженнях 

У статті проаналізовані дослідження науковців 

з професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до навчання плаванню 

дітей. Узагальнено основні підходи і моделі, 

зміст, технології, програми та методики 

професійної підготовки учителя фізичної 

культури до роботи в навчальних та поза 

навчальних закладах. Проаналізовано також 

різні програми та методики масового навчання 

дітей плаванню, що застосовуються в дитячих 

оздоровчих таборах.  
Ключові слова: професійна підготовка, учитель 

фізичної культури, дитячий оздоровчий табір, 

інструктор з плавання, навчання плаванню. 

 

Климакова С. М. Состояние 

разработанности проблемы 

профессиональной подготовки будущих 

учителей физической культуры в высших 

учебных заведениях по обучению детей 

плаванию в детских оздоровительных 

лагерях в научно-педагогических 

исследованиях 

В статье проанализированы исследования 

ученых по профессиональной подготовке 

будущих специалистов физической культуры. 

Рассматривалась подготовка как к работе 
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учителя физической культуры, так и к работе 

инструктором по плаванию в детских 

оздоровительных лагерях. Определены 

основные модели, технологии, программы и 

методики профессиональной подготовки 

учителя физической культуры к работе в 

учебных и вне учебных заведениях. 

Рассмотрены также различные программы и 

методики массового обучения плаванию, 

применяемые при обучении детей плаванию в 

детских оздоровительных лагерях. 

Ключевые слова: профессиональная 

подготовка, учитель физической культуры, 

детский оздоровительный лагерь, инструктор 
по плаванию, обучение плаванию. 

 
Klimakova S. M. The  elaboration status 

problem of professional physical education 

training teachers in higher education 

establishments for teaching children to swim in 

children's recreation camps in scientific and 

educational researches 

The article analyzes the scientific investigations of 

professional preparing future physical education 

specialists. The preparing was considered as 

teacher’s work, and to a swimming instructor 

work in children's recreation camps. The basic 

models, technologies, programs and physical 

education teacher’s preparing methods in working 

in or out education establishments, were defined. 

The various programs and methods of mass 

swimming education, which are used in children’s 

swimming education in children’s swimming 

summer camps also were observed.  

Keywords: professional training, physical 

education teacher, children's summer camp, 

swimming instructor, swimming lessons. 

 

Вступ. Державною національною 

програмою „Освіта” (Україна ХХІ 

століття), програмою „Вчитель” (2013), 

Національною доктриною розвитку освіти 

України у ХХІ столітті (2006), Концепцією 

педагогічної освіти (2013) передбачаються 

дії, які спрямовані на створення умов, що  

сприяли б підвищенню  якості підготовки  

учителя, зокрема, підготовки  учителя 

фізичної  культури.  Відповідно до  

соціального стандарту оздоровлення та 

відпочинку дітей № 2881 від 13.08.2009 у 

склад видів послуг, щодо організації 

фізкультурно-спортивної діяльності, що 

надаються дитячими навчальними 

закладами оздоровлення та відпочинку,  

входить проведення занять з плавання у 

відкритих та закритих водоймах [6]. Тому 

сьогодні є проблема якісної підготовки 

інструкторів з плавання, здібних 

побудувати роботу з дитячим колективом 

у літній час таким чином, щоб дитина під 

час плавальної діяльності 

самореалізовувалася,  відновлювала 

здоров'я та розвивала творчий потенціал.  

 Питання професійно-педагогічної 

придатності  до діяльності учителя 

фізичної культури розглядали В.Г. 

Кремень (2003), В.Н Максимова (1988), 

Ю.М. Шкребтій (2005). Теоретичні основи, 

основні категорії, умови  моделі та 

технології професійної підготовки учителя 

фізичної культури  визначили А.Г. 

Чорноштан  (2000) , Г.Б. Жигадло (2007), 

М.Я. Ярошик  (2010), В.Р. Пасічник (2010), 

В.В. Шевцова (2003), Л.Ф. Курятникова 

(2005). Історично-порівняльний аспект 

професійної підготовки учителя фізичної 

культури розглядали Т.М. Кравчук (2004), 

Т.Ю. Осадча  (2005), В.Р. Пасічник (2010). 

Історичний аспект розвитку дитячих 

оздоровчих таборів досліджували В.М 

Антонов (1997), О.В. Морозов (1983), а 

питання розвитку плавання в дитячих 

оздоровчих таборах розглядали в своїх 

працях М.Я. Набатнікова (1953), Н.Ж. 

Булгакова (1984), О.Б. Томашевська 

(2012), А.Н. Захарова (2013). Але  педагоги 

замислюються не лише над тим, чи 

створені умови для повноцінного 

відпочинку кожної дитини в таборі, а і про 

те, наскільки ці умови сприяють 

самореалізації дитини; дозволяють 

задовольнити її внутрішні потреби й 

прагнення відновити здоров’я у тому числі 

через навчання плаванню як необхідному 

вмінню для кожної особистості. 

Мета дослідження: Метою даної 

роботи  є аналіз стану розробленості 

проблеми професійної підготовки  

майбутніх учителів фізичної культури 

щодо навчання плаванню у дитячих 

оздоровчих таборах в науково-

педагогічних дослідженнях. 
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Виклад основного матеріалу: В.Н. 

Антонов (1997) уточнив суть поняття 

"Дитячий оздоровчо-освітній табір" як  

установи додаткової освіти, що реалізовує 

оздоровчо-освітні програми, які 

представляють комплекс умов і послуг, що 

забезпечують профілактику, і зміцнення 

здоров'я дітей, а також самовизначення і 

самореалізацію дитини [1]. За думкою В.А. 

Волгунова (2004), «дитячий табір нового 

типу - це установа, яка працює за 

варіативними програмами, що ставить на 

чільне місце особистість дитини» [4]. 

В своїй роботі з підготовки 

студентів вищих навчальних закладів до 

роботи в літніх оздоровчих таборах С.І. 

Цуприк (2011) розкрив сутність і зміст 

підготовки студентів, визначив структуру, 

критерії, показники та рівні їх готовності 

до роботи в літніх оздоровчих таборах, та 

обґрунтував педагогічні умови, розробив 

та описав методику  підготовки студентів 

вищих навчальних закладів до роботи в 

літніх оздоровчих таборах [10].  І. Л. 

Гончар (2000) розробив вміст складових 

ефективної технології сучасної теорії і 

методики викладання плавання з 

поглибленим курсом спеціалізації, 

технології початкового навчання плаванню  

і подальшого педагогічного вдосконалення 

в процесі  викладання даної дисципліни і 

указаного курсу для школярів, слухачів і 

студентів вузу [5].   

Взаємозв'язок між особливостями 

спортивної спеціалізації і специфікою 

засвоєння навчального матеріалу з 

дисципліни " Плавання" визначила  А.В. 

Орєхова (2002). Вона розробила програму  

контрольних випробувань. Нею також 

розроблені критерії диференційованої 

оцінки техніки 3-х спортивних способів 

плавання на основі типових помилок, що 

найчастіше зустрічаються, при виконанні 

рухових дій у воді. За критерієм 

успішності освоєння навички плавання 

сформовані 4 групи, що поєднують 

студентів різних спортивних спеціалізацій 

з однаковою послідовністю вивчення 

спортивних способів плавання,  для яких 

було розроблено тематичні плани 

проходження навчального матеріалу, з 

відповідними засобами навчання і 

вдосконалення техніки плавання [7].   

Диференційний підхід при вивчені 

дисципліни плавання є ключовим пунктом 

відправлення у  нашому дослідженні 

професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури щодо навчання 

дітей плаванню у дитячих оздоровчих 

таборах.  

В.В. Шевцова (2003)  розробила 

учбову програму модульного типу і 

методику рейтингового контролю по 

учбовій дисципліні " Плавання", які 

можуть бути реалізовані в різних типах 

освітніх установ. Програма фізичного 

виховання студенток педагогічного вузу 

розроблена Л.Ф. Курятниковой (2005) 

базується  на матеріалі ігрового методу.   

Проаналізувала і систематизувала наукову 

літературу по проблемах початкового 

навчання плаванню О.Б. Томашевська 

(1999), що дозволило їй визначити 

доцільність формування педагогічної 

позиції в питаннях початкового навчання 

плаванню; розробити механізми, умови, 

шляхи формування педагогічної позиції у 

студентів вищих навчальних закладів.   

Я.М. Ніфака (2000)  обґрунтував зміст та 

структуру системи комплексної теоретико-

практичної підготовки студентів  

факультету фізичної культури до реалізації 

фізкультурно-оздоровчої діяльності у 

загальноосвітній школі в процесі вивчення 

курсу дисципліни «Плавання». Встановив 

склад основних знань та вмінь учителя 

фізичної культури для здійснення ним 

фізкультурно-оздоровчої роботи у школі 

та розробив критерії оцінки рівня їх 

сформованості. Але програм з  підготовки  

студентів до фізкультурно-оздоровчої 

діяльності  у дитячих оздоровчих таборах  

в процесі вивчення дисципліни 

«Плавання» нами знайдено в науково-

педагогічних дослідженнях не було. 

Методики професійної підготовки 

майбутнього учителя фізичного виховання 

розглядали наступні науковці. Ф.А. 

Кисильов (2007) розробив методику, що 

підвищує оздоровчу ефективність занять з 
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плавання в гуманітарному вузі. В ній 

впроваджені елементи психофізичного  

тренування,  для застосування  у водному 

середовищі.  У дисертації А.Ю. 

Нікольского (2011) експериментально 

доведена ефективність методики 

формування плавальних умінь і навичок на 

заняттях з фізичного виховання зі 

студентською молоддю у вищих 

навчальних закладах.  І.Ю. Хіміч (2011)  

розробив методику формування 

спеціальних умінь та навичок студентів в 

процесі оздоровчого плавання, яка 

спрямована на всебічний розвиток 

організму, формування психофізичної 

готовності студентів до майбутньої 

професійної діяльності.  Методик 

професійної підготовки студентів, щодо 

навчання плаванню у дитячих оздоровчих 

таборах нами також не знайдено в 

сучасних науково-педагогічних 

дослідженнях. 

Першою дисертаційною роботою з  

«Навчання плаванню в піонерських 

таборах» була робота М.Я. Набатнікової 

(1953), в якій вона довела, що за 10 занять 

школярі можуть впевнено триматися на 

воді, плаваючи в основному полегшеними 

способами, а потім переходять до 

вивчення спортивних способів плавання 

«кроля на грудях» і «кроля на спині».  

 У 1988 році І.М. Булах видає 

підручник «Плавання в піонерському 

таборі», а у 1989 році виходить підручник 

Н.Ж. Булгакової «Плавання у 

піонерському таборі».  В 1988 році  Л.А. 

Ісакіміді видає методичні рекомендації 

«Навчання плаванню в плавальних групах, 

а також в піонерських таборах та дитячих 

садках». Всі ці роботи були видані ще за 

часів СРСР. На сьогодні відбулося багато 

змін як в устрої держави так і в організації 

роботи дитячих оздоровчих таборів.  

Істотний вплив на успішність навчання 

плаванню дітей шкільного віку  в 

природних умовах робить, на думку І.М. 

Булах (1983), це своєчасне рішення 

організаційних питань, пов'язаних з 

підготовкою місць зайняття, 

комплектуванню груп по мірі 

підготовленості дітей [3]. Використовуючи 

природні чинники і методично правильно 

вибрані фізичні вправи на суші і у воді, як 

вважає Н.Ж. Булгакова (1989), можна 

досягти бажаного ефекту в поліпшенні 

плавальної підготовленості  дітей 

шкільного віку в скорочені періоди 

навчання [2]. 

Теоретичне узагальнення та нове 

вирішення проблеми розробки методик і 

організаційно-педагогічних умов 

вдосконалення фізичного стану дітей у 

літньому оздоровчому таборі навів Г.І. 

Шутка  (2001). Він визначив специфічні 

вимоги щодо організації та методики  

фізичного стану дітей в таборі відпочинку 

як специфічному соціально-педагогічному 

середовищі. Розробив експрес методику 

розподілу дітей за групами для практичної 

роботи педагога з ними з метою 

позитивної зміни їх фізичного 

стану.Зробив опробування оздоровчих 

програм для кожної групи дітей і визначив 

соціально-педагогічні умови підвищення 

рівня фізичного стану та здоров'я дітей 

шкільного віку [11]. П.Ф. Рибалко (2011) 

продовжив ці ідеї диференціації  фізичного 

виховання в дитячих оздоровчих таборах. 

Він проаналізував сучасні напрямки 

роботи науковців з питань організації 

дитячого відпочинку й оздоровлення, 

документи нормативної бази оздоровлення 

і довів доцільність розподілу дітей за 

п'ятьма групами: спортивна, підтримуюча, 

розвивальна, підготовча, спеціальна. 

Визначив зміст, форми та методи 

фізичного виховання навчальних програм 

фізичного виховання оздоровчої 

спрямованості для кожної групи. А також 

навів результати впровадження у роботу 

заміських оздоровчих таборів різних 

моделей навчальних програм оздоровчої 

спрямованості та довів її ефективність 

щодо різних категорій дітей [9]. У той же 

час плавання  як засіб вдосконалення 

фізичного стану в дитячих оздоровчих 

таборах ці автори окремо не розглядали.  

Але  ідеї щодо диференціації фізичного 

виховання в таборі на основі фізичного 

стану дітей доцільно застосовувати і до 



 
243 NOWOCZESNA EDUKACJA: FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE 

навчання плаванню в дитячих оздоровчих 

таборах.  На сьогоднішній день в дитячих 

оздоровчих таборах існує така 

диференціація з плавання, що базується  на 

основі плавальних навичок дітей (діти, що 

добре вміють плавати, діти, що 

тримаються на воді і діти, що не вміють 

плавати), а  диференціація за фізичним 

станом дітей не розглядається. Фізичний 

стан дітей викликає стурбованість як у 

лікарів так і у фахівців з фізичного 

виховання, тому на нашу думку доцільно 

при навчанні плаванню в оздоровчих 

таборах відпочинку також диференціювати 

дітей за їх фізичним станом. 

А.І Погребний (1997) розробив 

концепцію початкового навчання 

плаванню в шкільному віці, що 

ґрунтується на виявлених біохімічних 

закономірностях створення рушійних сил і 

опору у воді, а також віково-статевих 

особливостях прояву моторики і психічних 

якостей. Це дозволило обґрунтувати новий 

зміст етапів початкового навчання 

плаванню. У основі першого етапу 

початкового навчання лежить оволодіння 

навичкою утримання на поверхні води, в 

основі другого – уміння пропливати 

дистанцію за рахунок опорного гребка і 

кролеподібних рухів ніг [8]. 

 Крім цього науковцями були 

розроблені різні програми масового 

навчання дітей плаванню. Враховуючи, що 

не скрізь є штучні басейни В.І. Кубишкин 

(1988) розробив учбову програму з 

плавання для 4-го класу у відкритій 

водоймі, яка ефективно використовується 

в оздоровчих таборах. В.В. Пижов (1971) 

розробив методику прискореного масового 

навчання плаванню по ущільнених міні-

програмах, якою можна скористатися  під 

час зайнятть на відкритих водоймах, за 

нестабільних погодних умов для 

профілактики нещасних випадків на воді, з 

тими, що не уміють плавати або слабо 

плаваючими. А.А. Кіслов (1989) відмічає, 

що на практиці фахівцями апробована 

скорочена програма масового навчання 

дітей і підлітків плаванню за 26, 21, 17, 12 

годин занять, при якій до 5% учнів 

долають 25 метрів, хоча  інші можуть 

цього досягти при збільшенні кількості 

годин. Р.Н. Шлячков (2006) розробив і 

обґрунтував ефективну програму 

прискореного навчання  плаванню  дітей 

молодшого шкільного віку, що не уміють 

плавати.  О.В. Скалій (2002) створив 

мультимедійну комп’ютерну програму 

«Акватренер» для навчання плаванню 

молодших школярів з використанням 

диференційованого підходу, розробив 

тести оцінювання рівня оволодіння 

навичками плавання учнів молодших 

класів, що склали рейтингову систему у 

програмі «Акватренер». В своїй 

дисертаційній роботі Є.О. Шмарьова 

(2011) вивчила теоретичні умови та 

експериментально розробила програму 

психологічного супроводу творчого 

розвитку молодших школярів  на заняттях 

в групі з оздоровчого плавання. Таким 

чином, існують різні і доволі цікаві  

програми масового навчання плаванню, 

що можуть застосовуватися в дитячих 

оздоровчих таборах, але з цими 

програмами студенти не знайомляться під 

час навчання у вищих навчальних 

закладах, оскільки їх вивчення не 

передбачено діючими стандартами 

підготовки. 

У масовому навчанні плаванню 

істотна увага приділяється обґрунтуванню 

методик роботи, що проводяться в літніх 

таборах. Це  методика прискореного 

масового навчання плаванню по 

ущільнених міні-програмах розроблена 

В.В. Пижовим (1971).  Г.А. Паравян  

(1980) розробив методику навчання 

плаванню школярів-новачків, що бояться 

води.  Данні методики доволі застарілі але 

ними користуються і досі на практиці.  

Висновки:  Дослідження з 

професійної підготовки майбутніх 

спеціалістів з фізичної культури не 

достатньо розглядають питання підготовки 

студентів до навчання плаванню в 

сучасних дитячих оздоровчих таборах, що 

доводить необхідність вивчення і розробки 

цього напрямку наукових досліджень. При 

підготовці до навчання плаванню дітей в 
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дитячих оздоровчих таборах студентів 

факультету фізичного виховання доцільно 

використовувати систему комплексної 

теоретико-практичної підготовки до 

реалізації фізкультурно-оздоровчої 

діяльності у процесі вивчення курсу 

дисципліни «Плавання». Розробок 

стосовно підготовки інструкторів з 

плавання до роботи у дитячих оздоровчих 

таборах нами знайдено не було. Визнана 

доцільність диференціації фізичного 

виховання в дитячих оздоровчих таборах  

за фізичним станом дітей. У той же час 

щодо навчання плаванню дітей в дитячих 

оздоровчих таборах така диференціація не 

розроблялась.  Перспективою подальшого 

дослідження є обґрунтування змісту і 

методики професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури, як 

інструкторів з плавання до навчання дітей 

плаванню в дитячих оздоровчих таборах. 
Рецензент 

д. п. н., професор Трубавіна І.М. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ 

 

Люта Д.А. Світовий досвід підготовки 

майбутніх фахівців туристичної галузі. 

Розвиток туризму заохочує ринок праці до 

збільшення кількості кваліфікованих фахівців 

з туризмознавства. Так як система туристичної 

освіти в Україні знаходиться в стадії розвитку, 

то для її покращення доцільним буде 

використання досвіду інших країн світу, які 

більш розвинені у туристичній галузі. В статті 

проведено порівняльний аналіз процесу 

підготовки фахівців з туризмознавства в 

Україні та країнах світу. 

Ключові слова: фахівці з туризмознавства, 

туристична галузь, туристична освіта, 

туристична діяльність, ринок праці 

 

Лютая Д.А. Мировой опыт подготовки 

будущих специалистов туристической 

сферы. 

Развитие туризма поощряет рынок труда 

к увеличению количества квалифицированных 

специалистов с туризмоведения. Так как 

система туристического образования в 

Украине находится в стадии развития, то для 

ее улучшения целесообразным будет 

использование опыта других стран мира, 

которые более развиты в туристической 

отрасли. В статье проведен сравнительный 

анализ процесса подготовки специалистов с 

туризмоведения в Украине и странах мира. 

Ключевые слова: специалисты с 

туризмоведения, туристическая сфера, 

туристическое образование, туристическая 

деятельность, рынок труда 

 

Lyuta D. Global experience of training of 

future specialists tourism industry. 

Latest trends of tourism development encourage 

the labour market to increase the number of 

qualified professionals from the tourism. The 

system of tourism education in Ukraine is at the 

early stage of its development, and it remains to 

solve many important tasks to achieve a high level 

of professional training. The best solution to solve 

these problems is the use of the experience of 

other countries that are more developed in tourism 

industry and tourism education, namely the USA, 

Canada and Europe. The article provides a 

comparative analysis of training future 

professionals of tourism in Ukraine and countries 

of the world. According to the results of studies 

made appropriate conclusions. Namely, one of the 

main problems of tourism education in Ukraine is 

its lack of consistency and unity, inadequate 

material base determines the competitiveness of 

Ukrainian education in the tourism industry and in 

the service sector in the global labour market. 

Key words: experts from tourism, tourism 

industry, tourism education, labour market 

 

Постановка проблеми. Нині 

тенденції розвитку українського 

суспільства співпадають зі світовими 

тенденціями, які направлені на інтеграцію 

зі світовими ринками. Тому, суспільству 

потрібні висококваліфіковані фахівці, які 

володіють знаннями в своїй професійній 

сфері і можуть  застосовувати їх у різних 

життєвих ситуаціях. Після закінчення 

навчального закладу фахівці повинні вміти 

адаптовуватись в різних професійних 

середовищах. Зрозуміло, що традиційний 

підхід до освіти не задовольняє запити з 

боку динамічно розвиваючого сучасного 

суспільства. Тому що, традиційний підхід 

до освіти направлений на засвоєння 

якомога більшого об'єму теоретичних 

знань. 

Ринок праці в Україні та країнах 

світу, а також динамічний розвиток 

туристичної галузі за останні роки 

вимагають достатнього рівня професійної 

підготовки фахівця з туризмознавства. Для 

цього потрібно дотримуватись певних 

критеріїв, а саме практичні, теоретичні та 

комунікативні вміння та навички 

організації туристичної діяльності. 

Аналіз останніх джерел та 

публікацій може засвідчити, що інтерес 

науковців до проблем професійної 

підготовки фахівців з туризмознавства на 

сьогодні значний. Питання теорії та 
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організації освіти в туризмі досліджували 

О. Бейдик, О. Дмитрук, Л. Кнодель, Л. 

Лук’янова, І. Петрова, Л. Поважна, М. 

Скрипник, Г. Сорокіна, Г. Цехмістрова, В. 

Федорченко, Н. Фоменко. 

Об’єктом вивчення практичної 

підготовки фахівців туристських 

спеціальностей за кордоном займалися 

українські та російські науковці: А. 

Кузнецов (Італія), Л. Гілева (Швейцарія), І. 

Сандовенко (Канада), Л. Кнодель (Іспанія), 

Л. Чорна (США), О. Звєрєва (Німеччина), 

В. Захарченко (Чехія), а також Л. Сакун, 

М. Скрипник, Г. Цехмістрова, В. 

Федорченко, Н. Фоменко та ін. [1]. 

Мета статті – проаналізувати стан 

підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в Україні та світі. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Новітні тенденції розвитку 

туризму заохочують ринок праці до 

збільшення кількості кваліфікованих 

фахівців з туризмознавства. Однією з 

головних умов ефективності професійної 

діяльності – готовність до професійної 

взаємодії зі споживачами туристичних 

послуг. 

Система туристичної освіти в 

Україні знаходиться лише в стадії свого 

розвитку, і залишається вирішити багато 

важливих завдань для досягнення високого 

рівня професійної підготовки кадрів. 

Розв’язання цих важливих завдань 

гальмується низкою суперечностей [2]. 

Найкращим рішенням для 

вирішення цих завдань буде використання 

досвіду інших країн світу, які більш 

розвинені у туристичній галузі та 

туристичній освіті, а саме США, Канада та 

країни Європи. 

Наприклад, американське 

суспільство висуває певні вимоги щодо 

процесу підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, тому державна політика 

США у туристичній галузі спрямована не 

лише на забезпечення умов для розвитку 

туристичної галузі країни та зростання 

об'ємів туристичних потоків, але й на 

розв’язання проблем підготовки 

спеціалістів і проведення науково-

дослідної роботи у даній галузі. 

Окрім професійних якостей, 

галузеві структури США розглядають 

позитивні особистісні якості майбутнього 

фахівця (відповідальність, добросовісність, 

загальнокультурну грамотність) як 

запоруку його соціальної придатності. 

Підтвердженням даного факту є «Етичний 

кодекс» Американського товариства 

турагенцій, яке має у своєму складі 

Автоматизовану коаліцію освіти [4]. 

Що стосується Канади, то її 

університети дають змогу користуватися 

різноманітними туристичними 

академічними програмами різного ступеня. 

Йдеться про більш як 50 різних програм – 

від професійних програм (сертифікаційні 

або дипломні програми післядипломної та 

середньо-спеціальної освіти) до програм 

вищої освіти (отримання академічного 

ступеня бакалавра або наукового ступеня 

магістра). 

Аналіз досвіду країн Європи дає 

змогу оптимізувати процес професійної 

підготовки фахівців з туризмознавства в 

Україні. У даному випадку вагомий 

інтерес становить досвід, де туристична 

освіта та туристична галузь мають 

багаторічні традиції. 

Якщо здійснити порівняльний 

аналіз невідкладних завдань, спрямованих 

на підвищення якості підготовки фахівців 

туристичної галузі у Польщі та в Україні, 

то побачимо, що їх актуальність і 

невідкладність розв’язання збігаються. Що 

ж стосується форм їх реалізації в умовах 

Європейського Союзу, то вони мають 

значно ширші можливості (і нормативно-

правові, і фінансові, і кадрові, і науково-

методичні) для модернізації підготовки 

фахівців туризмознавства в контексті 

інтеграційних процесів [3]. 

В Україні розв’язання таких або 

інших завдань гальмується через застарілу 

нормативно-правову базу, яка побудована 

на радянських підходах для планової 

економіки. До того ж, такі проблеми 

виникають через не сформованість 

державницького мислення у багатьох 
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керівників органів державної влади та 

управління, а також через недооцінку ролі 

системи професійної освіти в умовах 

ринкової економіки та незадовільне 

фінансування. 

Німецька система освіти 

спрямована на трирічну базу навичок, які 

надаються молодим спеціалістам. Потім 

молодий фахівець  протягом двох років 

працює на підприємстві з метою 

ознайомлення з іншими методами роботи. 

Після цього він упродовж двох років 

відвідує школу готельного чи 

туристичного бізнесу для удосконалення 

професійних умінь та опанування такими 

дисциплінами як бухгалтерський облік, 

контроль, робота з кадрами. Така система 

освіти дозволяє сформувати компетентних 

практиків з чіткою практичною 

орієнтацією [5]. 

Стосовно Великої Британії, то вона 

має національну раду професійних 

кваліфікацій, яка нещодавно представила 

свою нову структуру в Англії, Уельсі та 

Північній Ірландії. Ця рада базується на 

національних стандартах, які формулюють 

навички та вміння, знання та 

компетентність спеціаліста, яких потребує 

роботодавець, відповідно до потреб 

економіки, політики та соціальних 

взаємин. 

Бакалаврська програма відділення 

туризму напряму підготовки «Туризм і 

регіональний розвиток» Празького 

економічного університету дає змогу 

студентам отримати теоретичні знання 

відповідно до необхідного набору знань у 

туризмі, практичні знання в області 

туристської діяльності та управління 

туристичною організацією на 

регіональному рівні, здійснити аналіз 

регіонів з точки зору існування 

культурних, історичних та економічних 

передумов розвитку туризму. Крім того, 

важливу роль відіграють комунікативні, 

соціальні та культурні знання для 

пристосовування та просування на 

підприємстві, формування мовних навичок 

спілкування, за допомогою вивчення 

кількох (2-3) іноземних мов. Приділяється 

увага й формуванню адекватного 

психологічного сприйняття обов’язків 

керівництва підприємствами туризму та 

регіонального управління [6].  

Характерною особливістю сучасної 

системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери туризму в Швейцарії є 

практичне спрямування освіти та її тісний 

зв'язок із виробництвом. Навчальний 

процес у вищих навчальних закладах 

Швейцарії на університетському рівні 

ґрунтується на поєднанні загальноосвітніх 

предметів управління разом із набором 

добре продуманих туристичних предметів, 

які вирішують найважливіші питання, що 

стоять перед фахівцями сфери туризму 

ХХІ століття. Програми дають студентам 

можливість брати участь у реальних 

проектах, які спрямовані на розвиток 

професійних, комунікативних та 

аналітичних навичок. Програма «Магістр 

наук у галузі ділового адміністрування, 

спеціалізація Туризм» пропонує поєднання 

теоретичних основ і практичного досвіду з 

метою підготувати кваліфікованого 

фахівця сфери туризму, який здатний 

конкурувати в динамічному бізнес-

середовищі. Основними характеристиками 

програм є: поглиблені знання 

особливостей загального менеджменту і 

туризму, аналітичні навички розв'язання 

проблем, інноваційні вміння управління та 

організації, вміння працювати в 

полікультурному середовищі, 

багатонаціональний студентський і 

викладацький склад, поєднання 

практичних і методичних знань, 

формування лідерських якостей, науково-

дослідна діяльність. Особливі риси 

програм: практичне значення для ринку 

праці, акцент на актуальних питаннях у 

сфері туризму, знання презентації, 

співпраця із зарубіжними закладами вищої 

освіти [8]. 

Професійна підготовка фахівців у 

сфері туризму в Італії спрямована на 

проведення закордонної практики, 

позитивним наслідком якої є 

удосконалення професійних компетенцій, 

накопичення досвіду спілкування, 
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розвиток організаторських і 

соціокультурних здібностей. За 

міжнародними стандартами персональна 

характеристика, яку отримує студент від 

керівника практики приймаючої сторони, 

складається з таких позицій як знання 

роботи департаменту, знання англійської 

мови, мови країни перебування або другої 

іноземної мови, здатність до навчання, та 

покращення професійних навичок, 

надійність, почуття відповідальності, 

комунікабельність і співробітництво, 

відношення з керівником підприємства та 

колегами, толерантність, використання 

ініціативи. Найвища оцінка професійних 

навичок і здібностей застосовується 

зазвичай до стажерів, яким видають 

міжнародний сертифікат, який ідентичний 

листу-рекомендації від роботодавця і 

високо цінується на міжнародному ринку 

праці у сфері туризму та готельного 

менеджменту [5]. 

Слід зазначити, що існує багато 

всесвітньо відомих закладів, які 

спеціалізуються лише на туризмі і 

готельному господарстві, а саме Інститут 

гостинності й туризму Le Monde у Греції, 

Університет Джеймса Кука в Австралії, 

Школа готельного господарства в Гаазі, 

Університет Джорджа Вашингтона в 

США, Корнельський університет в США, 

Інститут міжнародного готельного 

менеджменту в Швейцарії, Інститут 

туризму економічного університету Відня 

в Австрії та багато інших. Це дає змогу 

налаштувати постійний зв’язок з 

туристичними фірмами, організаціями, 

підприємствами та готелями для 

проходження практик з подальшим 

працевлаштуванням. У такому випадку 

навчальний заклад докладає всіх зусиль на 

вдосконалення навчального процесу та на 

розроблення нових технологій викладання. 

Окремі країни Європи 

використовують уже сформований досвід 

відомих навчальних закладів у підготовці 

кадрів для туристичної сфери. Наприклад, 

в Іспанії вищі навальні заклади, в яких 

відбувається підготовка спеціалістів для 

туризму, проводиться за американською 

системою або за системою Швейцарської 

школи Les Roches. Остання має цікавий 

досвід післядипломної освіти у галузі 

готельного менеджменту – «пост-диплом». 

Унікальність цієї програми полягає у тому, 

що в ній чергується теоретичний семестр з 

практичним, так званим семестром 

стажування. Завдяки досить інтенсивному 

навчанню за рік студенти активно 

розвивають свої професійні навички, 

працюючи у  ресторанах, готелях та 

багатьох інших компаніях, як в Іспанії, так 

й в інших країнах світу [7]. 

Висновки. Однією з головних 

проблем туристичної освіти в Україні є 

відсутність її системності та єдності, що 

при наявності неналежної матеріальної 

бази зумовлює не 

конкурентоспроможність української 

освіти в туристичній галузі та в сфері 

обслуговування на світовому ринку праці. 

Тож для вирішення даних завдань 

варто прислуховуватись до думок 

провідних вчених, які присвятили цим 

проблемам свої наукові праці. Наприклад, 

Сакун Л.В. стверджує, що існує три 

аспекти підготовки фахівців, що важливі 

для будь-якої сфери туризму. А саме: 

фундаментальне навчання (знання), 

яке відповідає за отримання знань згідно 

навчальному плану спеціальності; 

технічне навчання (знання як 

робити), яке відточує майстерність і 

розробляє навички, необхідні для даної 

спеціалізації; 

особисті здібності (знати як бути і 

як себе поводити), що відображають 

особисті якості фахівця [3]. 

Всі країни світу, які залучені до 

праці в туристичній галузі, розробляють 

свої системи туристичної освіти, які б 

підходили до всіх вимог сучасності та 

об'єднували в собі всі три вищевказані 

аспекти. 

Отже, в усьому світі приділяється 

велика увага підготовці фахівців з 

туризмознавства. Кожного року 

збільшується кількість навчальних 

закладів, які надають програми підготовки 

фахівців туристичної галузі. Більша 
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частина таких програм присвячується 

практичній підготовці майбутніх фахівців 

туристичної галузі. Як теоретична, так і 

практична підготовка майбутніх фахівців з 

туризмознавства є колосальною 

проблемою в Україні. А все тому, що 

відсутня достатня матеріальна база, також 

немало дисциплін вивчаються з 

теоретичної сторони, а використати свої 

знання на практиці молоді фахівці не 

можуть, доки не влаштуються на роботу. В 

зарубіжних навчальних закладах не менше 

50% загальної підготовки присвячується 

практиці, що і є запорукою успіху в 

підготовці фахівців з туризмознавства. 
Рецензент 

д. п. н., професор Н.В.Маковецька 
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Muravytska G.V. Informative resources 

provision of modern system masters training of 

public administration  

The article tells about peculiarities information 

resource providing a modern system of masters 

training public administration in the context of 

modernization and improving the quality of 

education.  

The article describes the information technologies 

used by the Universities to ensure the information 

activities in the field of higher education. 

Indicated that the priority information support of 

education is primarily – informatization in all 

areas of learning and development of information 

and communications infrastructure institution of 

higher education based on the introduction of 

computer systems and automated processes, 

application of intelligent information technologies 
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and accordingly, the formation of information-
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Муравицька Г.В. Інформаційно-ресурсне 

забезпечення сучасної системи 

магістерської підготовки державних 

управлінців. 

У статті розглядаються особливості 

інформаційно-ресурсного забезпечення 

сучасної системи магістерської підготовки 

державно-управлінських кадрів у контексті 

модернізації системи навчання й підвищення 

якості освіти. Акцентується увага на тому, що 

пріоритетне інформаційне забезпечення освіти 

полягає, насамперед, у інформатизації всіх 

сфер навчальної діяльності й розвитку 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури 

вищого навчального закладу на основі 

запровадження комп’ютерних систем та 

автоматизованих процесів, застосуванні 

інтелектуальних інформаційних технологій та 

відповідно, формуванні інформаційного 

освітнього середовища.  

Ключові слова: система магістерської 

підготовки державних управлінців, 

інформаційно-ресурсне забезпечення, 

інформаційно-освітнє середовище, 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), 

вищі навчальні заклади (ВНЗ), інформатизація 

ВНЗ, інформаційно-комунікаційна 

інфраструктура ВНЗ 

 

Постановка проблеми. На сьогодні 

головним завданням системи навчання 

державно-управлінських кадрів є 

підготовка висококваліфікованих фахівців, 

які здатні забезпечити процеси розвитку 

всіх сфер діяльності суспільства. 

Відповідно, мета вищого навчального 

закладу системи магістерської підготовки 

державних управлінців полягає не стільки 

у трансляції знань, скільки у створенні 

ефективного освітнього середовища, яке 

допоможе слухачам відкрити й здобути 

спеціальні знання для використання їх у 

своїй професійній діяльності. При цьому, 

перехід системи підготовки державних 

управлінців на якісно новий інноваційний 

рівень без її інформатизації – просто 

неможливий. Отже, пріоритетом 

залишається модернізація системи 

навчання державних управлінців на 

засадах розвитку інформаційного 

суспільства та суспільства знань, в якому 

невід’ємною важливою складовою 

магістерської підготовки державних 

управлінців є якісна система її 

інформаційно-ресурсного забезпечення. 

Сучасна магістерська підготовка повинна 

здійснюватись на відповідній 

інформаційно-ресурсній базі, яка 

передбачає інформатизацію навчальних 

процесів, зокрема: техніко-інформаційну 

реконструкцію наукових бібліотек, 

нарощування інформаційно-пошукових 

систем, створення наукових баз і банків 

даних, баз знань, інформаційних центрів, 

архівних фондів, широке використання 

Інтернет-ресурсів. Саме тому, 

запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у вищих 

навчальних закладах (ВНЗ) є необхідною і 

дуже важливою умовою для забезпечення 

навчально-наукового процесу. Актуальним 

є питання використання в навчальному 

процесі таких засобів ІКТ, які б 

забезпечували якість, ефективність і 

мобільність підготовки майбутніх 

державних управлінців, а також їх 

конкурентоспроможність на ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проблематикою досліджень 

сучасної системи підготовки державно-

управлінських кадрів займаються такі 

провідні вітчизняні вчені: В.Д. Бакуменко, 

М.М. Білинська, В.А. Гошовська, 

Ю. В. Ковбасюк [3], В.Л. Федоренко та ін. 

Дослідження різних аспектів 

інформаційного забезпечення підготовки 

державних управлінців розглядаються в 

працях Н.В. Грицяк, О.Б. Кукаріна, 

Ю.В. Нестеряка, А.І. Семенченка [3] та ін. 

Актуальними у цьому контексті є 

дисертаційні дослідження, зокрема, 

Л. Полякової, що присвячене розвитку 

теоретичних положень і методологічних 

основ державного управління 

інформаційно-освітнім середовищем 
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інноваційних університетських комплексів 

[8], В. Е. Лунячека щодо забезпечення 

якості освіти підготовки магістрів 

державного управління [4]. Окремі 

питання досліджуваної проблематики 

відображені у працях Н.П. Пасмор [6; 7], 

П. Орлова [5] та ін. Але, поряд з 

позитивними досягненнями та успіхами 

залишається ще ряд проблем, які 

потребують подальшого дослідження та 

вирішення. 

Виклад основного матеріалу. 

Система магістерської підготовки 

державних управлінців – складна 

ієрархічна система, цілі і правила 

функціонування якої встановлюються 

законами та іншими нормативно-

правовими актами України. Досягнення 

поставлених цілей і реалізація 

встановлених правил забезпечується 

шляхом побудови відповідної 

організаційної структури системи 

магістерської підготовки і здійснення в ній 

певних видів діяльності. Систему 

магістерської підготовки державних 

управлінців складають навчальні заклади, 

що виконують освітньо-професійні 

програми підготовки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, осіб з їх кадрового 

резерву, програмами спеціалізацій за 

напрямом підготовки “Державне 

управління”. Утворено систему підготовки 

державних управлінців Указом Президента 

України “Про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців” від 30 травня 

1995 р. [2, с. 407]. 

Магістерською підготовкою 

державних управлінців в Україні 

займається понад 20 вищих навчальних 

закладів, що ліцензовані та акредитовані 

для підготовки магістрів у освітній галузі 

“Державне управління”, у тому числі 

Національна академія державного 

управління при Президентові України та її 

регіональні інститути державного 

управління – Дніпропетровський, 

Львівський, Одеський, Харківський [2, с. 

408]. Указом Президента України 

“Питання реформування Національної 

академії державного управління при 

Президентові України” від 9 грудня 

2011 року № 1110/2011 визначено статус 

Національної академії як головного 

державного вищого навчального закладу з 

підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

Відповідно, основним завданням 

Національної академії є підготовка 

високопрофесійних, ініціативних, 

відповідальних кадрів, здатних осучаснити 

діяльність державних органів влади, 

компетентно і відповідально виконувати 

управлінські функції, впроваджувати 

новітні соціальні технології [3]. 

За останні роки в Україні 

накопичено певний досвід щодо 

застосування інформаційних технологій в 

системі магістерської підготовки 

державних управлінців та створено 

ґрунтовну нормативно-правову базу з 

питань інформатизації. Серед основних 

документів необхідно назвати Закони 

України “Про Національну програму 

інформатизації” [9], “Про основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в 

України на 2007-2015 роки” [10]; Указ 

Президента України “Про заходи щодо 

розвитку національної складової 

глобальної інформаційної мережі Інтернет 

та забезпечення широкого доступу до цієї 

мережі в Україні”. Державна програма 

“Інформаційні та комунікаційні технології 

в освіті та науці на 2006-2010 роки” [1] 

зумовила вжиття необхідних заходів із 

впровадження інформаційних та 

комунікаційних технологій у сфері освіті і 

науки. Програма передбачала створення 

глобальних відкритих освітніх та наукових 

систем із використанням інформаційних 

ресурсів, з одного боку, та сприяла 

накопиченню наукових знань, а з другого, 

надала можливість розширювати доступ 

широких верств населення до 

різноманітних національних і світових 

інформаційних ресурсів. Наголошувалось, 

зокрема, на модернізації інформаційно-

бібліотечної сфери як середовища 
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накопичення, синтезування та формування 

ресурсної бази і підвищення ефективності 

використання електронної інформації й 

розширенні мережі електронних бібліотек 

навчальних закладів та наукових установ 

та ін. [1]. Таким чином, інформатизація 

освіти визнана одним із пріоритетних 

державних завдань, і повинна бути 

невід’ємною її складовою і здійснюватися 

згідно з єдиними державними 

нормативами, враховуючи при цьому 

особливості системи освіти. 

Загальні питання інформаційного 

забезпечення освітньої системи, зокрема, 

пошук нових методик, форм і ефективних 

технологій є пріоритетом Болонського 

процесу. Пріоритетне інформаційне 

забезпечення освіти полягає, насамперед, в 

інформатизації всіх сфер і напрямків 

навчальної діяльності, розвитку 

інфраструктури вищих навчальних 

закладів на основі впровадження сучасних 

комп’ютерних систем та технологій, 

автоматизації навчально-наукових 

процесів, застосуванні інтелектуальних 

інформаційних технологій та формуванні 

на цій платформі високотехнологічного 

інформаційного середовища та освітнього 

порталу навчального закладу [10]. Завдяки 

цьому урізноманітнюється система 

навчально-методичних інформаційних 

ресурсів, покращується продуктивність 

отримання необхідної інформації, 

підвищується ефективність результатів 

навчальної діяльності [6, с. 51]. 

Модернізація освітньої системи 

передбачає створення ВНЗ власного 

електронного навчального середовища. 

Серед головних особливостей цього 

процесу – інформатизація всіх сфер 

діяльності ВНЗ, зокрема, запровадження 

комп’ютерних технологій, розробка 

електронної навчальної продукції, 

формування віртуальних бібліотек, 

розвиток електронного навчання та 

інформаційних центрів тощо. Основою 

сучасної освітньої системи мають стати 

високоякісні нові навчальні продукти. 

Серед них електронні підручники, 

посібники, електронні навчальні 

комплекси, наукові бази і банки даних, 

банки знань для практичних занять, тези 

наукових робіт, які передбачають 

інтерактивні процеси навчання і можуть 

забезпечити формування власне 

електронного навчального середовища [6, 

с. 49]. 

Потужним інформаційним ресурсом 

є представництво в мережі Інтернет 

закладів та установ системи підготовки 

державних управлінців. Практично кожен 

вищий навчальний заклад в Україні має 

власний сайт, який постійно розвивається 

та удосконалюється. В Україні існують 

такі потужні ресурси, як “Освітній портал” 

(http://www.osvita.org.ua), “Національні 

університети України” у складі сайту 

Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/portal/ukr_uni.html) 

та ін. Вони систематизували існуючу 

електронну інформацію про заклади вищої 

освіти і суттєво спрощують її пошук [4, с. 

250]. 

Зважаючи на позитивну динаміку 

електронного представництва закладів і 

установ освіти, варто зазначити, що 

проблемою залишається те, що окремі ВНЗ 

мають низько інформативні сайти. Це дає 

підставу говорити про відсутність 

уніфікованої моделі побудови 

інформаційного сайту освітнього закладу 

та необхідність розроблення типової 

структури веб-сайту органами управління 

освіти. Зокрема, існує ще одна актуальна 

проблема – оновлюваність інформації та 

систематичне наповнення на відповідних 

веб-сайтах. Детальний аналіз показує, що 

окремі розділи веб-сайтів не оновлюються 

роками, що веде до втрати їх актуальності 

та, відповідно, іміджу органу управління 

освітою.  

Інформатизація управління є 

найбільш проблемним аспектом 

інформатизації освіти, зокрема в 

управлінні ВНЗ. Сьогодні на ринку 

прикладного програмного забезпечення 

для підтримки управління представлена 

відносно велика кількість програмних 

продуктів, зокрема використовують 

http://www.osvita.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/ukr_uni.html
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програмні продукти – автоматизовані 

інформаційно-аналітичні системи (АІС) 

“Управління освітньою установою”. 

Необхідно наголосити також на проблемі, 

яка безпосередньо впливає на якість освіти 

– це недостатня кількість і якість 

вітчизняного прикладного програмного 

забезпечення для навчального процесу. 

Вузами, в багатьох випадках, 

використовуються програмні продукти 

російського і закордонного виробництва, 

які не відповідають діючим в Україні 

затвердженим навчальним програмам. 

Треба констатувати, що процеси 

становлення вітчизняного програмного 

забезпечення для навчального процесу 

ідуть дуже повільно [4, с. 252-253]. 

Відсутня також ефективна державна 

політика щодо створення прикладного 

програмного забезпечення для підтримки 

управлінської діяльності в системі освіти.  

Особлива увага в інформаційно-

ресурсному забезпеченні підготовки 

державно-управлінських кадрів 

приділяється електронному навчанню та 

дистанційній освіті, які розглядаються як 

невід’ємні частини систематичної 

діяльності, що доповнюють традиційну 

вищу освіту. Ефективність впровадження 

електронної освіти є очевидною, оскільки 

це й дистанційне навчання, й управління 

освітнім процесом, й автоматизація 

документообігу освітніх закладів. У вищих 

навчальних закладах України 

використовуються програмні засоби для 

забезпечення навчального процесу за 

дистанційною формою навчання. Однією з 

найбільш поширених є система 

дистанційного навчання (СДН) 

“Прометей” [4, с. 256]. Її використання 

дозволяє побудувати в мережі Інтернет або 

в інтранеті віртуальний університет і 

проводити дистанційне навчання великої 

кількості слухачів. Відповідно електронне 

навчання та дистанційна освіта 

потребують створення власної 

інформаційно-ресурсної бази, яка 

забезпечить процеси магістерської 

підготовки державних управлінців. 

Необхідно зазначити, що перші в Україні 

програми магістерського рівня за 

спеціальностями “Управління суспільним 

розвитком” та “Державне управління” за 

заочно-дистанційною формою навчання на 

основі сучасних інформаційних 

технологій, було запроваджено в 

Національній академії державного 

управління при Президентові України. 

Значного поширення у ВНЗ системи 

магістерської підготовки державних 

управлінців набули програмні засоби для 

інтерактивного тестування з метою 

контролю засвоєння знань. До таких 

систем належать автоматизована система 

“Тест” (http://www.ndipit.com.ua/test-ukr). 

Проведення тестування передбачено і в 

існуючих системах дистанційного 

навчання “Прометей”, “Веб-клас ХІІІ” та 

ін. [4, с. 257]. Багато вищих навчальних 

закладів створюють власні програмні 

засоби для проведення тестування 

слухачів. 

Важливим аспектом магістерської 

підготовки державних управлінців є 

можливість доступу і використання ними в 

процесі навчання єдиного інформаційно-

бібліотечного простору. Інформаційно-

бібліотечне забезпечення навчального 

процесу спрямоване на технологію 

виробництва, збирання, пошуку, обробки, 

зберігання та надання в користування 

документів, інформації, знань. Розгляд 

бібліотеки в такому контексті підкреслює 

її особливість як комплексної системи, яка 

розвивається у постійній взаємодії з 

системою навчального процесу. 

Модернізація бібліотечної діяльності з 

урахуванням трансформаційних 

функціональних змін і запровадження 

комп’ютерних технологій в усі сфери 

навчальної діяльності ВНЗ дають певні 

підстави розглядати інформаційно-

бібліотечну систему і бібліотеку в цілому 

як оновлену, сучасну установу з 

домінуванням інформаційно-

комунікаційних технологій. Поряд з 

традиційними компонентами бібліотеки 

створюються і функціонують новітні 

засоби комунікацій – електронні каталоги, 

бібліографічні, концептографічні та 

http://www.ndipit.com.ua/test-ukr
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повнотекстові бази даних, інші програмно-

інформаційні комплекси, веб-сайти, які не 

мають аналогів у традиційній 

неавтоматизованій бібліотеці [6, с. 55]. 

Важливим аспектом застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій 

в бібліотечній сфері стало створення 

електронних каталогів, які дозволяють 

вільно орієнтуватись в інформаційному 

просторі та знаходити і замовляти 

необхідну наукову літературу. В цьому 

контексті є актуальною діяльність 

Електронного Каталогу Бібліотек України 

(http://ualibs.org.ua/ukr/). Слід також 

звернути увагу на портал “Бібліотеки 

України” (http://www.e-

catalog.name/index.html), який дозволяє 

отримати доступ до існуючих на території 

України електронних каталогів та повних 

текстів видань та здійснює посилання на 

електронні каталоги бібліотек інших країн 

[4].  

Аналіз ресурсів мережі Інтернет 

свідчить про постійно зростаючу кількість 

електронних бібліотек (ЕБ), які 

представлені як галузевими, так і 

загальнонауковими електронними 

ресурсами. У світі електронна бібліотека 

формується як оригінальне інформаційне 

середовище для об’єднання колекцій, 

послуг і людей з метою надання доступу 

користувачам до інформаційних ресурсів 

[7]. Сьогодні з метою створення єдиного 

інформаційно-бібліотечного простору 

бібліотеки усього світу об’єднують свої 

інформаційні ресурси в корпоративні 

інформаційні системи на основі протоколу 

Z39.50, який є міжнародним стандартом 

(ISO 23950) [5, с. 253-267]. 

Основою сучасної освітньої 

системи мають стати високоякісні нові 

навчальні продукти. Оскільки сучасні 

електронні навчальні продукти стають 

базовим елементом електронного 

навчального середовища, то вони по суті 

відображають структуру та інтерактивну 

форму вказаного електронного ресурсу, 

забезпечують навчання за програмами 

підготовки, надають базову та додаткову 

профільну інформацію за допомогою: 

1) повних текстів лекцій з можливим 

використанням відео/аудіо матеріалів; 

2) документів до практичних і 

семінарських занять; 3) баз даних 

законодавства; 4) банків даних книг, 

статей, авторефератів дисертацій; 

5) узагальнюючих таблиць і схем; 

6) переліку матеріалів для додаткового 

опрацювання; 7) відео/аудіо матеріалів 

тощо [5]. 

Модернізовані електронні навчальні 

продукти в сучасних вищих навчальних 

закладах, як правило, формують освітній 

портал як відновлене дискретне освітнє 

середовище, адаптоване та чітко 

зорієнтоване на реалізацію навчальних 

проектів. Більш того, з огляду на 

можливості диверсифікації стратегій 

освіти ВНЗ, інформаційний портал стає 

домінантою у впровадженні й 

ефективному використанні електронних 

навчальних комплексів та інших 

інформаційних продуктів [6, с. 50]. 

Важливою складовою у процесі 

навчання стало використання електронних 

підручників. Вони розробляються сьогодні 

як окремими вищими навчальними 

закладами, так і в рамках державної 

підтримки, згідно з Державною програмою 

“Інформаційні та комунікаційні технології 

в освіті та науці на 2006-2010 роки”. У 

мережі Інтернет сьогодні досить поширені 

каталоги електронних підручників, 

підготовлені окремими ВНЗ. 

Але варто зазначити, що поряд з 

певними успіхами процес інформатизації 

освіти в Україні виявив цілий комплекс 

споріднених проблем, серед яких 

головною є відсутність єдиного підходу в 

обгрунтуванні і формуванні напрямів 

застосування ІКТ з метою вдосконалення 

системоутворюючих елементів освітньої 

діяльності в закладах освіти. Незважаючи 

на потужну законодавчу базу, наявність 

державних програм та проектів процес 

інформатизації у ВНЗ відбувається 

повільно й неоднозначно. Негативним є 

відсутність діючого механізму 

накопичення, узагальнення і поширення 

кращих практик та проектів, технологій та 

http://ualibs.org.ua/ukr/
http://www.e-catalog.name/index.html
http://www.e-catalog.name/index.html
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методик використання ІКТ на 

загальнодержавному освітньому просторі. 

Відсутність цільового бюджетного 

фінансування не дозволяє комплексно та 

системно вирішувати завдання 

інформатизації всієї діяльності ВНЗ як 

організаційно-технологічної, так і 

навчально-наукової та певним чином 

активізувати процес створення необхідних 

умов для подальшого розвитку. 

Висновки. Впровадження названих 

вище організаційно-технологічних, 

інформаційних заходів має певним чином 

активізувати процес створення необхідних 

умов для розвитку й вдосконалення 

інформаційної складової системи 

магістерської підготовки державно-

управлінських кадрів.  

Таким чином, саме інформатизація 

системи магістерської підготовки 

державних управлінців на тлі активного 

запровадження комп’ютерних і 

комунікаційних технологій дає змогу 

відчутно впливати на якість формування 

інформаційно-ресурсного забезпечення 

всіх аспектів навчальної діяльності. 

Комплексне застосування інформаційних 

технологій в системі підготовки 

державних управлінців надасть 

можливість вищим навчальним закладам, 

відповідно до загальнонаціональних 

програм формувати високоякісне і 

високотехнологічне інформаційно-освітнє 

середовище та інтегруватись в науково-

освітній національний і світовий простір.  
Рецензент 

д. н. з державного управління, професор 

А.І.Семенченко 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК 

УМОВА ЇХ МОБІЛЬНОСТІ У 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

LEGAL EDUCATION OF STUDENTS AS A 

CONDITION OF THEIR MOBILITY IN THE 

EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE 

 

Попадич О.О. Правове виховання студентів 

як умова їх мобільності у європейському 

освітньому просторі. 

Змістом статті є аналіз академічної 

мобільності як компоненту Болонського 

процесу та засобу формування єдиного 

європейського освітнього та наукового 

простору та дослідження правового виховання 

студентів як умови їх мобільності у 

європейському освітньому просторі. 

Проаналізовано мету, завдання та функції 

правового виховання у вищому навчальному 

закладі студентів – суб’єктів академічної 

мобільності. На основі аналізу базових понять 

запропоновано визначення академічної 

мобільності та правового виховання її 

учасників.  

Ключові слова: освіта, правове виховання, 

академічна мобільність, європейський освітній 

простір. 

 

Попадич Е.А. Правовое воспитание 

студентов как условие их мобильности в 

европейском образовательном 

пространстве. 

Содержанием статьи является анализ 

академической мобильности как компонента 

Болонского процесса и средства формирования 

единого европейского образовательного и 

научного пространства, а также исследование 

правового воспитания студентов как условия 

их мобильности в европейском 

образовательном пространстве. 

Проанализированы цели, задачи и функции 

правового воспитания в высшем учебном 

заведении студентов – субъектов 

академической мобильности. На основании 

анализа базовых понятий предложено 

определение академической мобильности и 

http://dspace.nlu.edu.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
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правового воспитания ее участников. 

Ключевые слова: образование, правовое 

воспитание, академическая мобильность, 

европейское образовательное пространство. 

 

Popadych O.O. Legal education of students as 

a condition of their mobility in the European 

educational space. 

In today's world a single educational space is 

being formed, which is reflected, above all, on the 

improvement of educational system of modern 

higher education. Academic mobility of students, 

teachers and administrative staff of universities 

significantly improves the quality, availability and 

efficiency of education, helps in the growth of 

specialists’ competitiveness and the development 

of the single labour market. The aim of the article 

is to analyze academic mobility as part of the 

Bologna process and means of formation of the 

single European academic and scientific space. 

One of the conditions of student’s academic 

mobility is his legal education (as qualitative 

indicator of legal education). This work 

investigates the legal education of students as a 

condition of their mobility in the European 

educational space. The article conducts the 

analysis of the goals, objectives and functions of 

legal education in a higher educational student 

establishment - subjects of academic mobility. 

The paper suggests the definition of academic 

mobility and legal education of its members based 

on examination of fundamental concepts.  

Key words: education, legal education, academic 

mobility, European educational space. 

 

Сьогодні у світі процеси розбудови 

та реформування відбуваються у багатьох 

сферах людської діяльності. Торкнулися 

вони і системи вищої освіти. У даний час 

формується єдиний світовий освітній 

простір, що виражається, насамперед, в 

удосконаленні системи освіти сучасної 

вищої школи, у гармонізації освітніх 

підходів, стандартів, навчальних планів та 

спеціальностей у різних країнах світу. Це 

передбачає обмін досвідом, знаннями, 

інтерактивними мережами, науково-

дослідними проектами, національними 

цінностями тощо. На нашу думку, саме 

академічна мобільність студентів, 

викладачів та адміністративного персоналу 

вишів суттєво сприяє підвищенню 

якості, доступності та ефективності 

освіти, допомагає у зростанні 

конкурентоспроможності фахівців та 

розвитку єдиного ринку праці як 

інструменту і однієї з цілей Болонського 

процесу.  

Обов’язковою умовою академічної 

мобільності студента є його правова 

вихованість (як якісний показник 

правового виховання), яка передбачає 

повагу до закону, дотримання правових 

норм у світовому просторі, прагнення до 

вибору законних способів і засобів 

вирішення проблем, пов’язаних із 

забезпеченням студентами доступу до 

можливості отримання освіти та 

практичної підготовки у іншому 

навчальному закладі або за межами своєї 

країни, усвідомлення правової позиції як 

потреби правомірної поведінки, 

оволодіння вміннями користуватися 

правовими знаннями тощо.  

Виxiднi кoнцeптуaльнi 

пoлoжeння щoдo пpaвoвoго виховання 

та академічної мобільності 

вiдoбpaжeнo у зaкoнах Укpaїни «Пpo 

ocвiту», «Про вищу освіту», 

Нaцioнaльнiй дoктpинi poзвитку 

ocвiти, Нaцioнaльнiй пpoгpaмi 

пpaвoвoї ocвiти нaceлeння (Укaз 

Пpeзидeнтa Укpaїни вiд 18 жoвтня 

2001 p. № 992), Укaзi Пpeзидeнтa 

Укpaїни вiд 9 чepвня 2006 p. № 509 

«Пpo Кoнцeпцiю фopмувaння cиcтeми 

бeзoплaтнoї пpaвoвoї дoпoмoги в 

Укpaїнi», наказі Міністерства освіти і 

науки України від 29.05.2013 р. № 635 

«Щодо затвердження Примірного 

положення про академічну мобільність 

студентів вищих навчальних закладів 

України», Постанові Кабінету 

Міністрів України від 

12 серпня 2015 р. № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок 

реалізації права на академічну 

мобільність» та інших нормативних 

документах. Ми вважаємо, що правове 

виховання студентів – суб’єктів 

академічної мобільності – щодо основних 

правил правової поведінки та знання своїх 

прав потребує комплексного вирішення і 
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тому стало предметом нашого 

дослідження. 

На сучасному етапі розвитку 

світової спільноти формування єдиного 

відкритого освітнього простору 

виражається, насамперед, у гармонізації 

державних освітніх стандартів, підходів, 

навчальних планів, напрямів підготовки в 

різних країнах світу. Це стає можливим за 

допомогою світового освітнього простору, 

який нормативно структурований і має 

свою систему координат, що визначають 

можливості для саморозвитку особистості 

на різних етапах її становлення. Такий 

освітній простір передбачає зростання 

мобільності студентів та професорсько-

викладацького складу вищих навчальних 

закладів, і, як наслідок, вдосконалення та 

здобуття нових професійних знань, умінь і 

навичок, підвищення 

конкурентоспроможності випускників на 

ринку праці тощо. Оскільки академічна 

мобільність (перебування студента у іншій 

освітній або науковій установі (у своїй 

країні або за кордоном) для навчання, 

проведення досліджень або підвищення 

кваліфікації) передбачає впровадження 

процедур взаємного визнання періодів 

навчання та навчальних дисциплін, 

результатів оцінювання навчальних 

досягнень, індивідуалізацію освітніх 

траєкторій тощо, то студент повинен 

володіти певними правовими знаннями у 

цій галузі (наприклад: набуття та 

розуміння правових знань у процесі 

міграції, розвиток освітньо-правового 

мислення, виховання міжнаціональних 

правових цінностей та ідеалів, формування 

вмінь правової поведінки у навчальній 

діяльності, реалізація наданих 

законодавством прав і обов’язків під час 

академічної мобільності, виховання поваги 

до права у будь-якій країні, де перебуває 

студент), які можуть бути реалізовані 

через правовове виховання студентів у 

вищій школі, що і буде предметом нашого 

дослідження. 

Різні аспекти даної проблеми 

розглядаються у працях багатьох 

дослідників, зокрема: проблема 

мобільності студентів та викладачів 

(І. Бабін, С. Бриньов, Я. Болюбаш, 

І. Богачевська, В. Грубінко, Л. Гурч, 

Н. Волкова, М. Згуровський, 

А. Кузьмінський, М. Карпенко, М. Степко, 

Р. Чуянов, В. Шинкарук,), особливості 

навчально-виховного процесу та правове 

виховання особистості (Г. Балл, І. Бех, 

А. Галєєва, В. Гриньова, О. Дьоміна, 

В. Загрева, Л. Нечипорено, Л. Мацук, 

А. Стаканков, Ю. Сурмяк, Н. Тітова, 

М. Фіцула, О. Хоптяна); формування 

правових знань (Т. Головань, 

М. Городиський, І. Дарманська, 

Л. Миськів, П. Рабінович, О. Скакун) та ін. 

Однак залишилася поза увагою 

дослідників проблема правового виховання 

студентів як умова їх мобільності у 

європейському освітньому просторі. 

Сьогодні українська держава 

продовжує вирішувати завдання, які 

повинні стати основою при виробленні 

підходу до однієї з форм інтеграції 

вищої освіти – студентської 

мобільності, а саме: документальне 

забезпечення академічної мобільності; 

інфраструктурне та кадрове її 

забезпечення, інформаційне та 

фінансове забезпечення мобільності; 

програми для іноземних учасників 

мобільності тощо. Однак не менш 

важливим, на нашу думку, є завдання 

держави та вищого навчального 

закладу щодо забезпечення правової 

вихованості студента (як якісного 

показника правового виховання) – 

учасника академічної мобільності.  

Мета статті – дослідити правове 

виховання студентів як умову їх мобільності 

у європейському освітньому просторі, 

проаналізувати мету, завдання та функції 

правового виховання у вищому навчальному 

завкладі студентів – суб’єктів академічної 

мобільності. 

Новизна дослідження полягає в 

тому, що вперше розглянуто правове 

виховання студентів як умова їх мобільності 

у європейському освітньому просторі, що 

сприяє підвищенню якості наукових 

досліджень, конкурентоспроможності на 
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ринку освітніх послуг, удосконаленні форм і 

методів навчання. 

Освіта як один з факторів 

конкурентоспроможності фахівців 

передбачає гнучкість, відкритість, 

прозорість, тому зміст і напрям 

реформування національних освітніх 

систем більшості розвинених країн 

обумовлено процесами глобалізації та 

інтеграції. У таких умовах академічна 

мобільність як предмет вивчення стала 

обʼєктом дослідження різних галузей: 

економіки, педагогіки, соціології. Однак 

однозначного і офіційно встановленого 

визначення поняття «академічна 

мобільність» на даний момент не існує.  

Як соціальне явище академічна 

мобільність відома ще з часів мандрівних 

студентів середньовічних університетів 

(ваганти або голіарди), які переходили з 

одного університету в інший з метою 

отримання нових знань. Сучасна 

академічна мобільність студентів, 

безумовно, відрізняється від 

середньовічної, однак зберігає основні 

риси, властиві даному явищу, а саме: 

цілеспрямованість, рухливість, мотивація, 

потреба в нових знаннях, уміннях і 

навичках, що супроводжується бажанням 

їх ефективного використання та 

розповсюдження. Важливість і значення 

академічної мобільності для розширення 

освітнього простору та розвитку 

особистості підкреслюють і багато 

вітчизняних та зарубіжних дослідників 

системи освіти. Науковці розглядають 

академічну мобільність, зокрема, як один з 

аспектів інтернаціоналізації освіти, який 

швидко змінюється та різниться за 

обсягами, гендерними та віковими 

особливостями, за спеціальностями, 

країнами обміну, колом 

наукових  інтересів [10, с.18], як 

об’єктивний процес, при якому цілі, 

функції та організація надання освітніх 

послуг набувають міжнародний 

вимір [1], як будь-яку з форм 

міжнародної мобільності з метою навчання 

між двома (двохстороння) чи більше 

(багатостороння) вищими навчальними 

закладами та набуття нових знань 

студентами, що відбувається у процесі 

індивідуального одностороннього чи 

двостороннього обміну [9, с.3]. 

Узагальнюючи представлені в сучасній 

літературі визначення, під академічної 

мобільністю в рамках даної роботи будемо 

використвувати «академічну мобільність 

як навчання в іншому навчальному 

закладі, участь у конференціях, 

симпозіумах, круглих столах, наукових 

школах та отримання наукового, 

освітнього та навчального досвіду не 

тільки в зарубіжних, але і у вітчизняних 

освітніх установах». Академічна 

мобільність студентів є двох видів: 

зовнішня академічна мобільність – 

навчання, включаючи проходження 

практик, студентів вищих навчальних 

закладів України у вищих навчальних 

закладах за кордоном протягом певного 

періоду та внутрішня академічна 

мобільність – навчання, включаючи 

проходження практик, студентів вищих 

навчальних закладів України в інших 

вищих навчальних закладах України 

протягом певного періоду [4]. 

Безперечно, що академічна 

мобільність має ряд позитивних сторін, 

зокрема, сприяє розвитку у студентів 

певних якостей – таких, наприклад, як 

уміння обирати шляхи взаємодії з 

навколишнім світом, набувати навичок у 

міжкультурній комунікації, здатність 

розглядати свою країну в кроскультурному 

аспекті, отримати знання про інші 

культури, вивчені зсередини тощо. Однак, 

процес академічної мобільності не 

позбавлений і певних проблем, зокрема: 

відсутність матеріально-фінансового 

забезпечення, брак фахівців у цій галузі, 

відсутність інфраструктури, яка забезпечує 

ефективний обмін студентами та ін. Крім 

того, для розвитку академічної мобільності 

студента навчальному закладу, на нашу 

думку, необхідно здійснювати наступні 

заходи: удосконалювати організаційні 

механізми нормативно-методичного 

забезпечення академічної мобільності, 

розвивати систему інформування про 
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програму академічної мобільності і, що 

важливо, забезпечити студентів правовими 

знаннями щодо їх участі у академічній 

мобільності. Тому однією з вимог до 

студента як суб’єкта академічної 

мобільності є знання законодавства своєї 

країни та країни, у якій він буде 

перебувати, а також власних прав та 

обов’язків, що забезпечать його ефективне 

перебування у міжнародному просторі. Ця 

вимога обумовлена розумінням того, що 

безконфліктна взаємодія представників 

різних культур у ситуаціях соціального і 

професійного контекстів можливе за 

наявності високого рівня сформованості 

правової вихованості студента (як якісного 

показника правового виховання), що є 

обов’язковою умовою їх мобільності у 

європейському освітньому просторі. 

Правове виховання у даному 

випадку слід розглядати як різнобічний та 

багатоманітний процес, змістом якого є, 

перш за все, правова освіта, навчання 

основ права. Аналіз наукових праць з 

досліджуваної проблеми свідчить, що 

правове виховання – це інтегрована 

категорія, яка розробляється філософією, 

соціологією, правознавчими та психолого-

педагогічними науками. Немає єдиного 

розуміння терміна «правове виховання» у 

наукових працях. Сьогодні правове 

виховання досліджують як: суспільне 

явище, що передбачає вироблення 

соціальних норм та настанов; як виховну 

систему, що включає реалізацію заходів 

виховного впливу; як діяльність 

правовиховних структур, яка залежить від 

їх організації; як педагогічну теорію, де є 

важливим взаємозв’язок між видами 

виховання; як виховну взаємодію, під час 

якої визначальними є якості особистостей 

викладача і студента [5, с.52]. 

У наукових педагогічних та 

юридичних джерелах зустрічаємо різні 

поняття правового виховання, зокрема: як 

виховна діяльність сім’ї, школи, 

правоохоронних органів, спрямована на 

формування правової свідомості та 

правомірної поведінки дітей [2, с. 117], як 

організований і систематичний вплив на 

свідомість і почуття людини з метою 

формування у неї правосвідомості, поваги 

до конституційних норм та правопорядку, 

розвитку умінь, необхідних для 

дотримання норм права, законів і 

виконання свого суспільного обов’язку [3, 

с. 162], як цілеспрямований вплив на 

людину з метою формування у неї основ 

правової культури і прагнення до активної 

правомірної поведінки [8, с. 137], як 

цілеспрямовану діяльність державних 

органів, громадських об’єднань і трудових 

колективів, а також інших суб’єктів щодо 

формування у громадян високої правової 

культури [6, с. 86]. У нашому дослідженні 

ми будемо використовувати таке 

визначення правового виховання – це 

цілеспрямована діяльність держави, 

громадських організацій, вищих 

навчальних закладів, викладачів щодо 

передачі юридичного досвіду, 

інформуванні положень права і 

законодавства, юридичного 

консультування з метою формування у 

юнаків та дівчат певної системи правових 

знань, правових переконань і настанов, 

правового мислення, умінь і навичок 

правовими засобами самостійно захищати 

свої права та користуватися ними у 

світовому освітньому просторі.  

Метою правового виховання 

студентської молоді є: у освітньому 

напрямку – набуття необхідних правових 

знань, необхідних для вільного 

пересування та отримання знань чи 

документу про освіту; у виховному – 

прищеплення поважного ставлення до 

Конституції та законів України та інших 

країн, свідоме їх виконання; у 

практичному – вироблення вміння 

застосовувати правові знання у практичній 

(мобільній) діяльності. 

Метою правового виховання у 

вишах повинно стати формування 

правосвідомості особистості й підвищення 

на цій основі її правової культури; 

виховання поваги до права, щоб його 

вимоги стали особистим переконанням 

кожної людини, а повсякденне дотримання 

юридичних норм – звичкою, необхідністю 
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формування у свідомості людини 

переконань, настанов, мотивів активної 

правомірної поведінки.  

Завданнями правового виховання 

студентів у сфері академічної мобільності, 

на нашу думку, повинні бути: 

прищеплення знань про правила поведінки 

у навчальному закладі, у освітньому 

колективі, громадських місцях і місцях 

відпочинку, поваги до прав і свобод 

людини та громадянина, Конституції 

України та держави, у якій перебуває 

студент, до державних символів і законів 

України та інших держав; розвиток 

правового мислення, формування науково-

правового світогляду; ознайомлення з 

основними положеннями міжнародних 

актів, що захищають права людини і 

громадянина; вироблення навичок і вмінь 

правомірної поведінки. Звичку 

дотримуватися вимог права й моралі слід 

розглядати як продукт свідомого 

ставлення студентів до свого 

громадянського обов’язку, до дотримання 

правових норм; розвиток умінь оцінювати 

свої дії та дії інших людей з погляду 

дотримання правил поведінки і чинних 

законів, умінь обирати спосіб поведінки 

відповідно до життєвих обставин, навичок 

особистої безпеки і протидії 

правопорушникові в екстремальних 

ситуаціях; можливість включитись у 

конструктивну професійну діяльність, а 

також проявляти себе вільною 

особистістю, яка володіє системою 

сформованих правових поглядів; 

виховання критичного ставлення до 

правопорушень і правопорушників, 

потреби особистої участі у боротьбі зі 

злочинністю у сфері освіти, формування 

правової установки, звички активної 

правомірної поведінки; формування 

високої правової духовності, правових 

ідеалів справедливості, свободи й рівності, 

гуманістичних цінностей та орієнтацій.  

Завдання правового виховання 

реалізуються в його функціях. На нашу 

думку, функції правового виховання – це 

напрями впливу на свідомість, волю та 

поведінку студента, які породжують 

необхідність здійснення правового 

виховання як організованого, 

цілеспрямованого процесу. Пізнавальна 

функція передбачає знання права і має 

провідне значення для формування 

правової компетентності, правосвідомості 

та правової культури студентів. 

Ідеологічно-виховна функція справляє 

загальносоціальний вплив на поведінку 

особи та реалізується шляхом визначення 

напрямів, змісту виховання, використання 

прогресивних форм, методів і засобів 

правовиховного впливу і базується на 

відповідних принципах. Метою 

профілактичної функції правового 

виховання студентів є формування акту 

правомірної поведінки учасників 

суспільних відносин. Охоронна функція 

правового виховання – це напрям 

правовиховного впливу, спрямований на 

вироблення необхідних знань, умінь, 

навичок у юнаків та дівчат щодо охорони 

своїх прав і свобод та прав і свобод інших 

учасників освітніх відносин. 

Прогностично-евристична функція 

правового виховання спрямована на 

оновлення знань, умінь і навичок. 

Комунікативна функція правового 

виховання передбачає своєчасне та повне 

інформування студентів щодо змін у 

галузевих нормах права та діючому 

законодавстві, у юридичній практиці [7, 

с.37].  
Таким чином, ми виявили, що 

сьогодні створюється єдиний освітній 

простір, використовуються глобальні 

комунікації, які забезпечують 

індивідуальний підхід до навчання у системі 

вищої освіти , скорочується розрив 

соціально-економічної нерівності, 

розширюється міжкультурний обмін і обмін 

профессіойними групами саме через 

академічну мобільність студентів, які 

повинні не тільки знати нормативно-

правовий матеріал, але й усвідомлювати 

його систему й особисту цінність права як 

вияву справедливості й гаранта невід’ємних 

прав і свобод, честі й гідності кожної 

людини. Нами встановлено, що академічну 

мобільність студентів можна розглядати як 

засіб обміну знаннями, підвищення 
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конкурентоспроможності випускників на 

світовому ринку освітніх послуг, а проблема 

правового виховання складає концептуальну 

канву новітньої парадигми розвитку освіти 

та виховання у академічній мобільності 

студентів. Проаналізувавши мету, завдання 

та функції правового виховання у вищому 

навчальному закладі студентів – суб’єктів 

академічної мобільності, ми доходимо 

висновку, що вони сприяють розвитку 

правової вихованості як якісного показника 

правового виховання. Перспективи 

подальших розвідок у даному напрямі 

вбачаємо у дослідженні структури правової 

вихованості студентів вищих навчальних 

закладів – суб’єктів академічної мобільності. 
Рецензент 

к. п. н., професор Т.Д.Якимович 
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ORGANISATION TRAINING FOR 

MASTERS DEGREE UNDER 

DEVELOPMENT OF THE HIGHER 

SCHOOL IN UKRAINE OF XVI-XVIII 

CENTURIES 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ 

ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ(ХVI – XVIII 

СТОЛІТТЯ) 

 

Для більш ефективної підготовки 

магістрів на сучасному етапі розвитку вищої 

освіти в Україні вельми актуальним є пошук 

дієвих шляхів, методів, форм її організації. 

Цінним у вирішенні зазначеної проблеми є 

досвід організації магістерської підготовки у 

вітчизняній вищій школі ХVI – XVIII століття. 

В статті на основі нормативно-законодавчих 

документів та історико-педагогічних джерел 

висвітлено тенденції становлення й розвитку 

підготовки магістрів в університетах ХVI – 

XVIII століття, що функціонували в межах 

українських земель, охарактеризовано 

особливості її організації, розкрито вимоги до 

здобувачів магістерського ступеня. 

Ключові слова: магістр, магістерський ступінь, 

підготовка, університети України. 

 

Цапко А. М. Организация магистерской 

подготовки в условиях развития высшей 

школы в Украине (ХVI – XVIII века) 

Для более эффективной подготовки магистров 

на современном этапе развития высшего 

образования в Украине весьма актуальным 

является поиск действенных путей, методов, 

форм ее организации. Ценным в решении 

указанной проблемы является опыт 

организации магистерской подготовки в 

отечественной высшей школы ХVI - XVIII 

века. В статье на основе нормативно-

законодательных документов и историко-

педагогических источников освещены 

тенденции становления и развития подготовки 

магистров в университетах ХVI - XVIII века, 

которые функционировали в пределах 

украинских земель, охарактеризованы 

особенности ее организации, раскрыто 

требования к соискателям магистерской 

степени. 

Ключевые слова: магистр, 

магистерскаястепень, подготовка, 

университеты Украины. 

 

A.M. Tsapko. Organisation training for 

Masters Degree under development of the 

Higher School in Ukraine of XVI-XVIII 

centuries 

The multilevel training for specialists occupies a 

special place in the Higher Education. The 

Magistracy is prominent in the Higher Education. 

There is no doubt that today requires not just 

specialist, but creative scientist with high 

qualification, who approaches to their duties 

creatively. As for now the effective training for 

Masters requires searches for special methods and 

forms. The requirements to the Master's degree in 

the native Universities of XVI - XVIII centuries 

have present significant role in solving that 

problem. That is analised development tendencies 

of the training for Master Degree in local 

Universities of XVI - XVIII centuries. That is 

based on regulatory and legislative documents, 

historical and pedagogical sources. Author has 

determined basic requirements, which are posed 

to Masters Degree in the specific period. 

Key words: Master, master’s degree, training, 

universities in Ukraine. 

 

Постановка проблеми. На 

сучасному етапі суспільного розвитку 

освіта перетворюється в одну із 

найважливіших сфер людської діяльності, 

що тісно пов’язана з іншими галузями 

суспільного життя. У системі вищої освіти 

особливе місце посідає багаторівнева 

підготовка кадрів, в якій магістратура 

посідає чільне місце. В умовах переходу на 

Болонський процес посилюється увага 

вищих навчальних закладів до питань 

ефективної організації підготовки 

магістрів. Двоступенева система навчання, 

що декларується Болонським процесом, до 

якого в 2005 році приєдналася Україна, 

передбачає підготовку фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«бакалавр» та «магістр». Із вступом в дію 

Закону України «Про вищу освіту» у 

вересні 2014 року, інтерес у підготовці 

магістрів збільшується. Саме тому 
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магістерська підготовка представляє 

гостру проблему і вимагає розробки 

науково обґрунтованих вимог до 

підготовки магістрів на основі вивчення 

досвіду вітчизняних університетів ХVI – 

XVIII століття. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Дослідження питань 

організації магістерської підготовки на 

сучасному етапі знайшли висвітлення у 

науково-педагогічних доробках 

Н. Батечко, С. Вітвицької, В. Ликової, 

Л. Кліх, В. Осадчого та ін. Історичний 

аспект становлення та розвитку 

вітчизняної вищої (університетської) 

освіти в ракурсі європейської освітньої 

традиції вивчали А. Андрєєв, Г. Вільський, 

С. Павлюк, М. Поляков, В. Струков та ін. 

Часткове висвітлення проблема підготовки 

здобувачів магістерського ступеня 

знайшла у працях Л. Зеленської в 

контексті висвітлення діяльності вчених 

рад університетів України XIX століття; 

Т. Разуменко – у площині дослідження 

організаційно-педагогічної діяльності 

факультетських рад університетів України 

другої половини XIX століття; 

О. Микитюка, О. Мартиненко, 

Н. Пузирьової – в контексті аналізу питань 

організації науково-дослідної роботи у 

вітчизняних університетах на різних 

історичних етапах.  

Проте аналіз праць названих 

науковців свідчить, що визначена 

проблема була висвітлена лише частково. 

Вважаємо, що вивчення організації 

магістерської підготовки у вітчизняних 

вищих навчальних закладах в умовах 

розвитку вищої (університетської) освіти 

ХVI – XVIII ст. дозволить заповнити 

існуючі прогалини в історично-

педагогічному знанні.  

Мета статті: на основі аналізу 

історико-педагогічної літератури 

охарактеризувати особливості організації 

підготовки здобувачів магістерського 

ступеня у вітчизняних університетах у 

період ХVI – XVIII століття. 

Завдання: 1) з’ясувати основні 

тенденції становлення й розвитку 

магістерської підготовки у вітчизняних 

університетах ХVI – XVIII століття; 

2) охарактеризувати вимоги, що 

висувалися до здобувачів магістерського 

ступеня. 

Виклад основного матеріалу. У 

процесі дослідження з’ясовано, що термін 

«магістр» має давні корені і походить від 

латинського слова magister, що означає 

«вчитель», «наставник», «начальник», 

«викладач гуманітарних наук»; в 

українському перекладі «майстер своєї 

справи» [7]. Загалом, підготовка магістрів 

започаткована ще в період Середньовіччя, 

а згодом була запроваджена у вітчизняних 

університетах. 

Як відомо, у XVIст. на території 

України з’являються перші вищі навчальні 

заклади. З середини XVI ст. більшість 

українських земель потрапила під владу 

Речі Посполитої – однієї з найбільших 

європейських держав. Включення 

українських земель до складу польсько-

литовської держави, з одного боку, 

уможливило благодійні й стимулюючі 

впливи Заходу на розвиток національної 

культури, з іншого, – заклало підвалини 

протиріч, в основі яких лежали, 

насамперед, полонізація й окатоличення 

української шляхти. 

Проте саме релігійна полеміка кінця 

XVI – початку XVIII століття й посилення 

колоніального гніту розбудили 

національну свідомість українців, 

створивши підґрунтя як для культурного 

піднесення, так і створення власної 

системи вищої освіти [3]. Так, першими 

національними вищими навчальними 

закладами, що виникли в цей період, 

уважають Острозьку (1576-1624 рр.) і 

Києво-Могилянську (1659 р.) академії. 

Зазначимо, що вони були створені за 

західноєвропейським зразком, а 

викладання в них здійснювали переважно 

випускники західноєвропейських 

університетів. Проте процедура 

присудження наукових ступенів у цих 

навчальних закладах була відсутня, що 

виключало підготовку магістрів. 
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Починаючи з другої половини 

XVIII століття, в результаті трьох поділів 

Речі Посполитої (1772,1793, 1795 рр.) 

українські землі послідовно перейшли в 

підпорядкування двох імперій: 80% із них 

підлягали владі російських імператорів, а 

решта (землі Галичини, Буковини, 

Закарпаття) були послідовно захоплені 

Австрійською монархією Габсбургів.  

У зазначений період на українських 

землях діяв лише один вищий навчальний 

заклад – Львівський університет, який 

перебував у повному підпорядкуванні 

Єзуїтського ордену. Протягом першого 

періоду (1662 – 1773 рр.) університет 

функціонував у складі двох відділів – 

філософського і теологічного. Згідно з 

програмою, відділ філософії був 

підготовчим. Студенти протягом двох-

трьох років опановували, головним чином, 

філософську систему Аристотеля в її 

середньовічному тлумаченні. В 

незначному обсязі вивчались історія, 

географія, грецька мова. Після цього 

чотири роки тривала богословська 

підготовка. Навчання проводилося за 

программами єзуїтських шкіл і 

завершувалося отриманням наукових 

ступенів – ліценціата, бакалавра, магістра, 

доктора наук. Випускники Львівського 

університету викладали в європейських і 

російських університетах [5]. 

Як відомо, історія присудження 

наукових ступенів в Російській імперії 

починається із заснуванням Академії наук. 

Розробка проекту про відкриття 

Петербурзької Академії стало свідченням 

того, що з середини 1710-х р. на новому 

етапі «петровських перетворень» почалося, 

за висловом істориків, «перенесення 

інститутів науки» з Європи до Росії. Утім, 

перші члени Академії і професори свої 

наукові ступені отримували у 

закордонних, перед усім німецьких, 

університетах ще до початку власної 

наукової діяльності в Росії або під час 

спеціального наукового стажування за 

кордоном.  

Текст указу Петра I свідчить про те, 

що 28 січня 1724 р. було засновано тільки 

одну вищу наукову установу Росії – 

Академію наук. Однак цій Академії, на 

відміну від європейських зразків, були 

також додані і освітні функції. 

Вище зазначене доводить, що в 

1724 р. в Петербурзі не був заснований 

університет у тому його європейському 

розумінні, яке існувало на початку XVIII 

ст., тобто як привілейована корпорація 

«Стародавньої епохи». Жодної мови про 

«академічні свободи» також не було. З усіх 

традиційних університетських прав в 

«генеральному проекті» було намічено 

лише, що з часом Академії може бути 

надано привілей присуджувати 

«академічні градуси» тим, хто досягне 

успіхів у навчанні. Підкреслимо, що лише 

в 1747 році Академії відповідно до 

загальноакадемічного Регламенту було 

надано право присуджувати ступінь 

магістра, ад’юнкта, професора й академіка 

за зразком, прийнятим в європейських 

університетах. 

В аспекті досліджуваної проблеми 

викликає інтерес той факт, що 

М. Ломоносов, один із упорядників 

Регламенту, центральне місце серед 

привілеїв Петербурзького університету 

відводив праву «надавати вчені градуси за 

прикладом європейського: на юридичному 

та медичному факультеті – ліценціата і 

доктора, на філософському –  магістра і 

доктора» [2]. Отримання вчених ступенів 

для пошукачів мало бути безкоштовним 

(на відміну від західної практики внесення 

в університетську казну чималого внеску) і 

пристосованим до умов Росії тим, що 

одночасно зі ступенями здобувачі 

отримували чин по службі: ступінь 

ліценціата та магістра відповідали чину 

(поручика (лейтенанта)) (ХІІ клас),ступінь 

доктора – чину капітана (ІХ клас). Атестат 

університету також мав надавати переваги 

при підвищенні в перший офіцерський 

ранг на військовій службі, при чому роки 

навчання зараховували до вислуги років.  

Згідно з Регламентом процедура 

присудження наукових ступенів мала 

набути такого вигляду: «Після публічних 

диспутів та іспитів здобувачі університету 
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отримували вчені ступені, «на що їм 

видавалися грамоти з університетською 

печаткою». При цьому зазначалося, що «в 

тутешній Академії ні російський, ні 

іноземний студент ні в доктори, ні в 

ліценціата або магістри проведений бути 

не може, тому що такого доктора, 

ліценціата або магістра в інших 

університетах та академіях визнавати не 

будуть» [2]. 

Також відзначимо, що право на 

присудження наукових ступенів, зокрема 

магістра, не передбачалося і на час 

заснування Московського університету, 

оскільки «Проект про затвердження 

Московськогоуніверситету» від 12 січня 

1755 року жодним чином не ставив 

питання про підготовку наукових чи 

науково-педагогічних кадрів.  

Згідно з твердженням дослідника А. 

Андрєєва [2], пропозиція ввести наукові 

ступені в Московському університеті 

належала М. Ломоносову, але не здобула 

підтримки І. Шувалова. Проте, як зазначає 

дослідник, перші згадки про необхідність 

запровадження системи наукових ступенів 

в межах Московського університету 

згадується саме в період кураторства 

І. Шувалова. Зокрема, А. Іванов відзначав, 

що дані «Бібліографічного словника 

професорів і викладачів Московського 

університету», засвідчують, що в його 

академічний побут поступово входить 

науковий ступінь «магістр філософії і 

вільних мистецтв», бакалавр та доктор» [4, 

c. 33-34]. 

«Академічні ступені» згідно з 

проектом мали присуджуватися на 

філософському факультеті (магістр) і на 

вищих факультетах (доктор). 

Ступінь магістра нафілософському 

факультеті мав набути того ж характеру 

вищого факультетського ступеня, що і в 

середньовічних німецьких учених 

корпораціях. Для його здобуття в 

університеті передбачалося запровадження 

спеціальної процедури, що обіймала 

складання іспиту й підготовку дисертації. 

Її виконання розглядалося як умова 

допуску молодого викладача до читання 

самостійного курсу лекцій на 

філософському факультеті.  

Як зазначають дослідники, у 

практиці Московського університету 

спочатку ступінь магістра нагадував 

відзнаку, яка фіксувала успіхи студента і 

переводила його на нову сходинку вгору 

університетськоїі єрархії. Це швидше 

відповідало сучасному уявленню про 

університетські посади. Проте надалі 

отримання магістерського ступеня в 

Московському університеті стало більш 

формалізованим і розглядалося як наукова 

процедура, зміст якої – допуск молодого 

викладача до читання самостійного курсу 

лекцій на філософському факультеті. Як 

наслідок, для отримання ступеня було 

потрібно не тільки скласти іспит, а й 

«підготувати» дисертацію[4].  

Показово, що один з перших 

магістрів Московського університету, 

Д. Анічков, в 1762 р. отримав названий 

ступінь без захисту дисертації. Закінчивши 

курс навчання, він почав читати лекції з 

математики. Однак у 1769 р. був все-таки 

зобов’язаний представити дисертацію. У 

1780 рр. А. Брянцев та М. Панкевич 

отримали ступінь магістра одночасно з 

правом на читання університетських 

лекцій лише після захисту необхідної 

дисертації [2]. За даними, які наводить у 

своїй статті О. Феофанов, загалом 

протягом XVIII ст. у Московському 

університеті ступінь магістра було 

присуджено 16 особам. В основному 

магістерський ступінь здобували на 

філософському та юридичному факультеті 

[6]. 

Отже, в останній третині XVIII ст. 

студент, який закінчив навчання і бажав 

продовжити наукову діяльність в 

Московському університеті, мав 

витримати публічний іспит, а часто і 

відразу представити дисертацію, що 

надавала право на присвоєння йому 

наукового ступеня магістра. 

В аспекті досліджуваної проблеми 

привертають увагу й положення Проекту 

Батуринського університету, який 

планувалося відкрити в межах «місцевого» 
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проекту розбудови вищої школи в Україні. 

У названому документі передбачалася 

процедура присвоєння наукових ступенів, 

зокрема магістерського. Так у «Проекті» 

наголошувалося, що університет 

створюється для того, щоб «природные 

малороссийские люди» в учені виходили, 

«гарантуючи поповнення… Докторів, 

Магістрів і Професорів з числа 

малоросійських людей» [2]. 

У «Вступі» до «Проекту» подавався 

критичний аналіз стану шкільної справи в 

Україні, зокрема наголошувалося, що 

низький рівень знань випускників 

існуючих навчальних закладів зумовлений 

недостатньою кількістю «знатних і 

достойних професорів». Водночас, 

зверталася увага на давнє і постійне 

бажання багатьох в Україні вчитися, 

схильність молоді до наук. Це прагнення 

до освіти спонукало багатьох із них до 

здобуття магістерського ступеня на Заході 

– у Празі, Кракові, Падуї (Італія) тощо[1]. 

Навчання в університеті, згідно з 

«Проектом», мало тривати не менше трьох 

років. Після завершення навчання кожен 

студент мусив звітувати про досягнені ним 

успіхи на публічних диспутах, 

надрукувавши заздалегідь відповідний 

текст. Ті випускники, які успішно 

пройшли всі випробування, мали отримати 

атестат за підписом ректора. 

Передбачалося у такий же спосіб 

присвоювати звання магістра, доктора і 

професора[1]. 

Безперечно, створення 

Батуринського університету мало б 

важливе значення для розвитку освіти і 

культури України. Сама ідея створення в 

Україні першої вищої світської школи була 

надзвичайно цінною, особливо якщо 

врахувати такі її риси, як безоплатність 

навчання, вивчення студентами бодай 

однієї європейської мови, а також 

присудження наукових ступенів зокрема, 

ступеня магістра. 

Висновки. Отже, проведене 

дослідження дає підстави стверджувати, 

що система присудження наукових 

ступенів і зокрема, ступеня магістра, 

започаткована в середньовічних 

університетах, поширилася й на вітчизняні 

університети. Однак, у перших вищих 

навчальних закладах України, що були 

відкриті на «національному ґрунті», 

підготовка магістрів не передбачалася. І 

лише, оцінюючи діяльність вищих 

навчальних закладів другої половини 

XVIII ст., в яких запроваджувалася 

підготовка магістрів, можна зробити 

висновок, що здобувач повинен був 

витримати публічний іспит, а часто і 

відразу представити дисертацію, що 

надавала право на присвоєння йому 

наукового ступеня магістра. 

Дослідження не висвітлює всіх 

аспектів проблеми. Подальшого вивчення 

потребує організація підготовки магістрів 

на сучасному етапі реформування вищої 

школи в Україні. 
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MODERN ASPECTS OF RISK 

MANAGEMENT IN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ 

 

Черненко Н. М. Современные аспекты 

управления рисками в учебном заведении.  

В статье систематизированы и 

обобщены подходы ученых к тратковке 

понятия «управление рисками». 

Рассматриваются особенностей управления 

рисками в учебном заведении, презентованы 

результаты експертного оценивания  

вероятных рисков в образовании и 

представлено их классификацию. 

Ключевые слова: риск, управление рисками, 

учебные заведения.  

 

Chernenko N. M. Modern aspects of risk 

management in educational institution. 

In the paper are systematized and summarized the 

approaches of scientists to interpretation of the 

concept «risk management». Considered the 

features of risk management educational 

institution, presented the results of expert 

evaluation of probabilistic risks in education and 

their classification. 

Specified that existing approaches to 

varied definition “risk-management” are 

characterized not sufficiently full as majority 

considers risk-management as a process of 

influence on the object of management for the 

purpose of search possible ways of risk reduction 

and not preclusion. However, such approach isn’t 

directed to development preventing arrangements 

about deviation of future risks. 

In the article is specified a “risk-

management” as complicated, profound and 

multidimentional definition, because of containing 

the totality of integrated type administrative 

actions which are directed to identification, 

analyze and regulation of risk. In the frame of this 

approach term “risk administration” is defined as 

a process of influence on the objects of 

educational institution by which to ensure the 

widest coverage range of possible risks, 

preventing actions, their substantiated 

consideration under administrative decision 

making by educational manager and risks 

prevention.  

General conclusion of foreign and 

domestic experience enables to outline the risk-

management advantages, notably: risk-

management is a ground for increase of strategic 

planning effectiveness; improves activity 

effectiveness of educational institute; contributes 

to optimal using of educational institutions’ 

resources; contributes to administration activity 

transparency and improves communications; 

ensures top management with the abstract of main 

risks with which educational institution faced and 

statements about resources that dedicated for 

influence on possible risks; contributes to risks 

prevention at educational institution, gives 

educational managers an effective and logical 

methodology of study risks. 

Established that risk-management is 

active tool of educational institution’s 

administration in changeable modern conditions 

(economic, political instability, informational 

progress etc.).     

Key words: risk, risk management, educational 

institutions. 

 

Постановка проблемы. 

Обязательным условием 

функционирования современного учебного 

заведения является наличие учебно-

методического обеспечения, материально-
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технической и информационной базы, 

научно-педагогических кадров в 

соответствии с государственными 

нормативами и стандартами. Обеспечить 

эффективное управление учебным 

заведением в современных условиях 

реформирования невозможно без 

качественного управления рисками. 

Управление рисками в учебном 

заведении – новое направление в 

исследованиях педагогики, которое в 

меняющихся экономических условиях дает 

возможность прогнозирования и 

предупреждения потенциально негативных 

последствий, что будет содействовать 

процессу достижения качественных 

результатов в образовании. 

Анализ научных  исследований. 

Значительный научный потенциал по 

проблемам управления риском включает 

научные труды известных украинских и 

зарубежных ученых: А. Альгин,  

T. Андерсена, И. Балабанова, Т. Бедфорд, 

В. Витлинського, В. Гранатурова, 

Д. Галай, В. Глущенко, А. Дамодаран, 

Ю. Денисова, А. Заман, А. Сергеева,  

А. Устенко, А. Ястремского, Г. Клейнера, 

Дж. Кальман, Е. Кох, М. Круи, Р. Кук,  

Н. Макаровой, Р. Марк, Г. Монахан, 

Е. Уткина, С. Ильяшенко, В. Черкасова,  

Г. Черновой, М. Хохлова, В. Москвина,  

А. Шапкин, А. Мура, К. Хлардена. 

Цель статьи: теоретически 

обосновать особенности управления 

рисками в учебном заведении и 

презентовать классификацию рисков в 

образовании. 

Изложение основного материала. 

В современных условиях развития 

экономики Украины проблема управления 

рисками очень актуальна как в 

бюджетных, так и частных организациях. 

Анализ научно-методической литературы 

констатирует различные варианты 

формулировки понятия «управление 

рисками», а именно:  как многоэтапный 

процесс, цель которого уменьшить или 

компенсировать убытки объекта при 

наступлении неблагоприятных событий 

(Н. Хохлов);  как процесс принятия и 

реализации управленческих решений, 

которые минимизируют неприятное 

воздействие на организацию убытков, 

вызванных случайными событиями (Н. 

Макарова); как процесс воздействия на 

субъект хозяйствования, при котором 

обеспечивается максимально широкий 

диапазон охвата возможных рисков, их 

обоснованное принятие и возведение 

степени их влияния в минимальных 

пределах, а также разработка стратегии 

поведения данного субъекта в случае 

реализации конкретных видов риска 

(О. Устенко); как совокупность 

принципов, методов и форм управления 

организацией и его поведением во 

внешней среде в условиях 

неопределенности и конфликтности 

(Т. Мостенська, Н. Скопенко); как 

совокупность методов, приемов, 

мероприятий, позволяющих в 

определенной степени прогнозировать 

наступление рискованных событий и 

принимать меры по исключению или 

снижению отрицательных последствий их 

наступления  (В. Гранатуров); как 

совокупность действий экономического, 

организационного и технического 

характера, направленных на установление 

видов, факторов, источников риска, оценку 

величины, разработку и реализацию мер 

по уменьшению его уровня и 

предотвращения возможных потерь 

(Д. Штефанич). По мнению В. 

Витлинського, С. Наконечного, А. 

Шарапова управление риском призвано 

обеспечить оптимальное для предприятия 

соотношение прибыли и риска, его 

приемлемый (допустимый) уровень. 

В словарях, справочниках и 

энциклопедической литературе 

управления рисками рассматривается как: 

искусство и формальные методы 

определения, анализа, оценки, 

предупреждения возникновения, принятие 

мер по снижению степени риска в течение 

жизненного цикла проекта и 

распределение возможного ущерба от 

риска между участниками проекта [3]; 

деятельность предприятия, фирмы, банка, 



 
270 MODERNIZACJA EDUKACJI 

направленная на сокращение возможных 

расходов, обусловленных риском [1, с. 

246]; вид управления, основанный на учете 

возможных отклонений от 

запланированных результатов 

деятельности вследствии различных 

причин, связанных с особенностями 

проявления субъективного фактора [2, 

с. 728]. 

В мировой и отечественной 

литературе понятие «управление рисками» 

(риск-менеджмент) используется в 

широком и узком смысле. В широком 

смысле «управление риском» (риск-

менеджмент) есть искусство и наука об 

обеспечении условий успешного 

функционирования любой 

производственно-хозяйственной единицы 

в условиях риска. В узком смысле 

«управление риском» (риск-менеджмент) – 

процесс разработки и внедрения 

программы уменьшения любых случайно 

возникающих убытков. Итак, большинство 

отечественных ученых понятие «риск-

менеджмент» и «управление рисками» 

рассматривают как синонимы. Для 

удобства в английском языке вместо 

длинного определения управления с 

учетом риска используют риск-

менеджмент, в переводе 

трансформировалось в управление 

рисками.  

Риск-менеджмент в образовании 

определяем как одно из направлений 

современного менеджмента, которое 

изучает проблемы управления рисками, 

возникающими в деятельности учебного 

заведения. Традиционно ученые в теории и 

практике риск-менеджмента выделяют три 

основных направления: во-первых, 

разработка системы мер, направленных на 

предупреждение и профилактику рисков 

(постоянный анализ направлений 

деятельности учебного заведения позволит 

менеджеру образования своевременно 

принимать меры по предотвращению угроз 

внешней и внутренней среды, 

своевременно их нейтрализовать); во-

вторых, минимизация негативных 

последствий, которые могут причинить 

риски направлениям деятельности 

учебного заведения (рискованное 

поведение всегда дает возможность 

реализовать как плюсы, так и минусы 

принимаемых решений, задачей 

менеджера образования является снизить 

расходы рискового решения и увеличить 

возможности учебного заведения); в-

третьих, направление связано с 

возможностью получать в ситуации риска 

дополнительные доходы или иные 

преимущества путем рационального 

использования ситуации. 

Определены преимущества риск-

менеджмента, а именно: риск-менеджмент 

является основой для повышения 

эффективности стратегического 

планирования; улучшает эффективность / 

результативность деятельности учебного 

заведения; способствует оптимальному 

использованию ресурсов учебного 

заведения; способствует большей 

открытости деятельности руководства и 

улучшает коммуникации; обеспечивает 

высшее руководство кратким обзором 

главных рисков, с которыми сталкивается 

учебное заведение, а также сведениями о 

ресурсах, предназначенных для 

воздействия на возможные риски; 

способствует предотвращению рисков в 

учебном заведении, предоставляя 

менеджерам образования эффективную и 

последовательную методологию изучения 

рисков. 

В экономической литературе 

существует большое многообразие 

классификаций рисков в зависимости от 

классификационных целей, и поскольку 

все риски тесно связаны со средой 

функционирования организации, то 

целесообразно разделять риски внешней и 

внутренней среды. Классификация рисков 

означает систематизацию множества 

рисков на основании определенных 

признаков и критериев, позволяющих 

объединить подмножества рисков в 

определенные группы. Проведенный 

контент-анализ классификаций рисков 

позволяет констатировать отсутствие 

единого подхода, поскольку есть более 40 
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различных критериев рисков и более 220 

видов. 

В процессе своей деятельности 

менеджеры образования сталкиваются с 

совокупностью различных видов рисков, 

которые отличаются между собой по месту 

и времени возникновения, совокупности 

внешних и внутренних факторов, 

влияющих на их уровень, и, 

следовательно, по способу их анализа и 

методам их описания. Сложность 

классификации рисков заключается в их 

многообразии, существуют определенные 

виды рисков, действию которых 

подвержены все без исключения учебному 

заведению, но наряду с общими есть 

специфические виды риска, связанные со 

спецификой деятельности учебного 

заведения; риск, который связан с 

личностью руководителя, в частности 

менеджера образования; риск, который 

связан с недостаточностью информации о 

состоянии внешней среды и т.д. 

Существующие в настоящее время 

классификации рисков позволяют 

разделить их на несколько групп по 

различным признакам: масштабом 

возникновения, источником, времени, 

сроку действия, по характеру проявления и 

сферы происхождения. 

Выбранный нами метод экспертной 

оценки позволил методами 

математической статистики обработать 

точки зрения экспертов (специалистов 

отрасли государственного управления, 

управления учебным заведением, 

ректоров, директоров, проректоров, 

деканов, заместителей деканов, 

заведующих кафедр, научные интересы 

которых сталкиваются с изучением 

проблем управления в учебных 

заведениях) и выявить значимость каждого 

из указанных рисков. Процедура 

экспертной оценки проводилась в 

соответствии с традиционной технологией 

проведения экспертного оценивания. 

Анализируя степень влияния 

определенных рисков на 

функционирование и жизнедеятельность 

учебного заведения, необходимо 

определить такие группы рисков по 

масштабу: макрориски (формируется 

благодаря факторам рисков, имеющих 

место в масштабе определенного 

государства); мезориски (формируется 

благодаря факторам рисков, имеющих 

место в масштабе определенной отрасли, 

сфере образования); микрориски 

(формируется благодаря факторам рисков, 

имеющих место в масштабе учебного 

заведения). 

По источнику возникновения риски 

разделяем на внешние (не связанные 

непосредственно с деятельностью самого 

учебного заведения) и внутренние 

(порожденные этой деятельностью); 

субъективные (формируются из субъект 

системы) и объективные (обусловленные 

реальной действительностью, в которой 

функционирует система). 

Учитывая то, что все риски делятся 

на две категории, к первой относятся те, на 

которые учебное заведение, по которому 

возник риск повлиять не может, и во 

вторую – относятся риски, которые в 

определенной степени подконтрольны 

учебному заведению. По характеру 

проявления риски разделяем 

прогнозируемые (риски, которых можно 

избежать или уменьшить их вредные 

последствия) и непрогнозируемые (риски, 

которых нельзя избежать или уменьшить 

их вредные последствия). Одновременно 

все риски являются прогнозируемые, а 

потому прогнозирование возникновения 

риска является наиболее эффективным 

средством борьбы с ним. Следует 

отметить, что профессиональный уровень 

менеджеров образования и их 

заместителей, должен давать возможность 

прогнозировать возникновение рискового 

события, вовремя находить пути 

устранения или минимизации риска. 

По временным показателям риски 

разделяем на краткосрочные (риски, 

связанные с оперативной ежедневной 

деятельностью учебного заведения), 

среднесрочные (ситуационные риски, 

появление которых может быть несколько 

удалено от момента обнаружения и 
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принятия соответствующего решения) и 

долгосрочные (риски, которые 

значительно удалены во времени с 

момента принятия и реализации 

управленческих решений и обладают 

длительным действием в рамках системы). 

По сроку действия определяем 

ретроспективные риски (связанные с 

решениями, которые были приняты в 

учебном заведении в прошлом, но сейчас 

реализуются), текущие (соотносятся с 

текущей деятельностью учебного 

заведения, меняются под влиянием 

постоянно действующих факторов риска), 

перспективные (связанные с возможными 

изменениями условий функционирования 

субъекта риска сейчас, что в будущем 

может изменить рисковую ситуацию в 

учебном заведении). 

По факторам возникновения 

рассматривают политические 

(нестабильность государственной 

деятельности органов власти, что 

обусловлено этническими, региональными 

проблемами, поляризацией интересов 

социальных групп и т.д.) и экономические 

риски (неблагоприятные изменения в 

экономической деятельности страны, 

региона, учебного заведения, различных 

уровнях управления и т.п.). 

По сфере происхождения нами 

определены восемь групп возможных 

рисков, а именно: политико-правовые, 

финансово-экономические, 

организационно-технические, кадровые, 

управленческие, информационно-

коммуникационные, социокультурные, 

учебно-методические. 

Отсутствие однозначного 

толкования понятия и характеристики 

риска и их классификации объясняется 

многоаспектностью этого явления, 

ограниченным применением в реальной 

практике и управленческой деятельности 

учебного заведения. 

Итак, обобщая представленные 

точки зрения ведущих ученых по 

управлению рисками и учитывая основные 

положения теории управления, позволяет 

сделать следующие выводы: 

• существующие теоретические 

подходы к неоднозначному определению 

риск-менеджмента недостаточно полно его 

характеризуют, поскольку большинство из 

них рассматривают риск-менеджмент как 

процесс воздействия на объект управления 

с целью поиска возможных путей 

уменьшения, а не предотвращение риска; 

однако такой подход не направлен на 

разработку предупредительных мер по 

недопущению будущих рисков; 

• риск-менеджмент выступает 

действенным инструментом управления 

учебным заведением в меняющихся 

современных условиях (экономическая, 

политическая нестабильность, 

информационный прогресс и др.); 

• риск-менеджмент определяем как 

совокупность управленческих действий 

интегрированного характера, 

направленных на выявление, анализ и 

регулирование рисков; 

• основной целью риск-

менеджмента является обеспечение 

максимальной эффективности управления 

рисками в учебном заведении; 

• существующие подходы и 

методики по решению отдельных 

проблемных аспектов риск-менеджмента 

как действенной системы управления 

риском в учебном заведении до сих пор в 

отечественной науке и практике не 

обобщены, хотя существует насущная 

потребность в создании комплексной 

системы управления рисками в учебных 

заведениях, которая учитывала бы 

современные тенденции развития 

экономических, политических и других 

процессов в стране. 

Управление рисками в учебном 

заведении – комплекс управленческих 

действий и мероприятий, осуществляемых 

менеджерами учебного заведения с целью 

выбора оптимального управленческого 

решения из возможных альтернатив, 

которые могут иметь 

положительные / отрицательные 

последствия. Оптимальным 

управленческим решением считаем то, 
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которое приносит лучший результат с 

наибольшей вероятности.  

Результаты такой деятельности 

дают руководству учебного заведения 

достаточную гарантию достижения целей, 

предотвращают организационные риски и 

риски потери репутации. 
Рецензент 

д. с. н., професор Е.А.Афонін 
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ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУХАЧІВ-

ІНОЗЕМЦІВ ПІДГОТОВЧИХ 

ФАКУЛЬТЕТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В 

ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Шарапова О.В. Формування вмінь 

самостійної навчальної діяльності слухачів-

іноземців підготовчих факультетів вищих 

технічних навчальних закладів України в 

процесі мовної підготовки. 

У статті розкрито особливості навчання 

слухачів-іноземців на підготовчих факультетах 

вищих технічних навчальних закладів України, 

акцентовано увагу на важливості формування 

в них умінь самостійної навчальної діяльності 

(цілепокладання, проектувальних, 

процесуальних, контрольно-оцінних), 

починаючи з довузівського етапу навчання; 

доведено, що мовна підготовка, яка складає 

основу навчання іноземних громадян на 

підготовчих факультетах, має потужні важелі 

для формування таких умінь. 

Ключові слова: уміння, самостійна навчальна 

діяльність, слухачі-іноземці, підготовчі 

факультети, технічні виші, мовна підготовка. 

 

Шарапова Е.В. Формирование умений 

самостоятельной учебной деятельности 

слушателей-иностранцев подготовительных 

факультетов высших технических учебных 

заведений Украины в процессе языковой 

подготовки. 

В статье раскрыты особенности обучения 

слушателей-иностранцев на подготовительных 

факультетах высших технических учебных 

заведений Украины, акцентировано внимание 

на важности формирования у них умений 

самостоятельной учебной деятельности 

(целеполагания, проектировочных, 

процессуальных, контрольно-оценочных), 

начиная с довузовского этапа обучения; 

доказано, что языковая подготовка, которая 

составляет основу обучения иностранных 

граждан на подготовительных факультетах, 

имеет мощные рычаги для формирования 

таких умений. 

Ключевые слова: умения, самостоятельная 

учебная деятельность, слушатели-иностранцы, 

подготовительные факультеты, технические 

вузы, языковая подготовка. 
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One of the main directions of international 

cooperation of Ukrainian higher technical 

education institutions is participation in 

international student exchange programs. Thus, 

preparatory departments of technical universities 

must ensure the preparedness of foreign students 

to receive the full range of educational services on 

a par with Ukrainian students. This requirement 

produces the necessity of foreign students 

mastering self-reliant learning activity skills 

(goal-setting, design, process, control and 

evaluation), starting with pre-university stage of 

education. The article focuses on the powerful 

role of foreign students’ language training in 

shaping their self-reliant learning activity skills, 

describes theoretical foundations of the 

organization of such training that covers 

preparatory, main and final stages, gives the 

examples of its implementation at the preparatory 

department of Kharkiv National Automobile and 

Highway University. The results of this work 

showed the following changes in the levels of 

self-reliant learning activity skills development in 

foreign students at the preparatory department of 

KNAHU. 

Key words: skills, self-reliant learning activity, 

foreign students, preparatory departments, 

technical universities, language training. 

 

Постановка проблеми. Інтеграція 

та глобалізація інформаційних і 

культурних процесів зумовлюють потреби 

модернізації освітньої системи України за 

всіма напрямами, що вимагає розробки 

концептуальних засад у кожному з них. 

Навчання іноземних студентів є одним із 

таких напрямів, важливим чинником 

становлення української держави як 

рівноправного партнера у створенні 

світового освітнього простору. 

Першою сходинкою у підготовці 

іноземних громадян як кваліфікованих 

спеціалістів в освітньому просторі 

вітчизняних ВНЗ, зокрема технічного 

профілю, виступають підготовчі 

факультети, які покликані готувати 

інтелектуально адаптовану до навчання в 

українському суспільстві особистість, 

здатну отримувати весь комплекс освітніх 

послуг нарівні з українськими студентами. 

Основою цього процесу слугує залучення 

слухачів-іноземців під час навчання на 

підготовчих факультетах до самостійної 

навчальної діяльності, що уможливлює 

здобуття ними значно більшого обсягу 

знань; зумовлює високий рівень засвоєння 

навчального матеріалу; забезпечує 

усвідомлення себе як суб’єкта навчальної 

діяльності, який організовує, спрямовує і 

контролює процес навчання; мотивує до 

професійної самоосвіти й самовиховання; 

формує стійкі самоосвітні уміння й 

навички, необхідні як упродовж періоду 

навчання у ВНЗ, так і всього життя.   

Утім результати проведеного 

пілотажного дослідження дають підстави 

стверджувати, що слухачі-іноземці 

підготовчих факультетів вітчизняних ВНЗ, 

зокрема технічного профілю, мають 

низький рівень готовності (70% із 

366 опитаних студентів) до виконання 

різних видів самостійної роботи через брак 

відповідних умінь – цілепокладання, 

проектувальних, процесуальних, 

контрольно-оцінних, які дозволяють 

осмислювати і мотивувати свою 

діяльність, оптимізувати навчальне 

навантаження, володіти прийомами 

розумової праці, організовувати та 

виконувати навчальну діяльність без 

керівництва, здійснювати самооцінку, 

самоконтроль, самокорекцію власного 

пізнавального процесу тощо. Розв’язання 

вказаної проблеми вимагає пошуку шляхів, 

які б сприяли формуванню вмінь 

самостійної навчальної діяльності 

слухачів-іноземців, підвищуючи у такий 

спосіб якість їхнього навчання. 

Історіографічний пошук засвідчив, 

що проблеми підготовки іноземних 

студентів у вищих навчальних закладах 

України знайшли належне висвітлення в 

наукових працях О. Адаменко, 

Н. Булгакової, С. Варави, В. Груцяк, 

Т. Дементьєва, О. Палки, М. Разорьонової, 

І. Христинко та ін. Науково-методичні 

основи підготовки іноземних громадян на 

етапі довузівської підготовки стали 

предметом дослідження К. Гейченко, 

Н. Заславської, Т. Зінченко, Л. Кайдалової, 

І. Маракьян, І. Сладких, Ж. Черкашиної та 

ін. Водночас, названі автори лише побіжно 
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торкалися питань формування вмінь 

самостійної навчальної діяльності 

слухачів-іноземців підготовчих 

факультетів вишів України, зокрема 

технічного профілю. 

Мета статті – розкрити 

педагогічний потенціал мовної підготовки 

слухачів-іноземців на довузівському етапі 

навчання у вищих технічних навчальних 

закладах України для формування в них 

умінь самостійної навчальної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. 

Відповідно до законодавства України 

серед основних завдань і функцій 

підготовчих факультетів вищих технічних 

навчальних закладів є вивчення 

іноземними громадянами української 

(російської) мови, а також інших 

навчальних дисциплін, що забезпечують 

здійснення в подальшому теоретичної й 

практичної підготовки за фахом, нерідною 

мовою. З огляду на це на підготовчих 

факультетах технічних вишів провідне 

місце посідає саме мовна підготовка 

слухачів-іноземців, що має на меті 

формування комунікативної 

компетентності, забезпечення їхніх 

комунікативних потреб у різних сферах 

спілкування: науковій (для отримання 

конкурентоспроможної підготовки за 

обраним фахом), суспільно-політичній і 

соціально-культурній (для належної 

адаптації та повноцінного орієнтування в 

новому соціально-культурному 

середовищі, особистісного культурного 

зростання), побутовій (для задоволення 

потреб повсякденного життя), а також для 

виховання гармонійної особистості, що 

здатна до міжкультурного діалогу [2]. 

Реалізація цієї мети передбачає не 

лише засвоєння слухачами-іноземцями 

мовних і мовленнєвих знань, вироблення 

вмінь і навичок користуватися засобами 

мови в процесі спілкування, але й 

формування вмінь і навичок самостійної 

навчальної діяльності, вмінь навчатися 

вчитися. 

Вивчення психолого-педагогічної 

літератури [2; 4; 5] з проблеми 

дослідження дозволяє констатувати, що 

реалізація мовної підготовки на 

довузівському етапі навчання іноземних 

громадян здійснюється в декілька етапів, 

кожен із яких покликаний сприяти 

формуванню таких умінь самостійної 

навчальної діяльності, як 

уміння цілепокладання (самостійно 

визначати мету та планувати власну 

навчальну діяльність; підтримувати 

позитивні мотиви щодо здійснення 

самостійної навчальної діяльності; бачити 

сенс вивчення певної навчальної 

дисципліни, узгоджуючи його з 

професійно-пізнавальними інтересами); 

проектувальні (створювати умови 

для успішної самостійної навчальної 

діяльності; координувати план власної 

навчальної діяльності, відбирати та 

конструювати способи й засоби її 

реалізації; оптимізувати власне навчальне 

навантаження; моделювати процес 

досягнення навчальної мети);  

процесуальні (здійснювати добір 

інформації, її аналіз і оцінку; 

конспектувати, складати тези, опорні 

схеми, таблиці; ставити запитання; 

аргументувати свої думки; робити 

висновки, узагальнення; застосовувати 

теорію на практиці; визначати шляхи 

вирішення навчальних проблем); 

контрольно-оцінні (визначати 

критерії оцінки результатів власної 

навчальної діяльності; здійснювати 

самоаналіз, самооцінку, самоконтроль 

власного пізнавального процесу й вносити 

до нього відповідні корективи; 

забезпечувати керівництво своїм 

емоційно-психологічним станом). 

Результати наукового пошуку 

засвідчили, що мовна підготовка слухачів-

іноземців підготовчих факультетів 

технічних вишів України охоплює 

початковий, основний та підсумковий 

етапи, кожен із яких характеризується 

конкретними цілями, завданнями й 

певними технологічними кроками: 

початковий етап полягає в корекції 

навчальних програм з української 

(російської) мови з урахуванням вимог 

професійно орієнтованих навчальних 
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дисциплін до мовної підготовки слухачів-

іноземців: виділення загальних 

компонентів наукового знання (наукові 

факти, поняття, закони, теорії, методи 

дослідження); добір тем, ситуацій, 

комунікативних завдань, мовних засобів 

для вираження названих компонентів; 

компонування змісту навчальних текстів з 

урахуванням послідовності міркувань і 

доказів, причинно-наслідкових зв’язків 

між поняттями; стимулювання професійної 

мотивації, забезпечення контролю й 

самоконтролю отриманих знань; розробка 

системно-образних схем з додаванням 

лексичного мінімуму й структури 

наукового стилю з метою організації 

самостійного мовленнєвого 

висловлювання за навчально-професійною 

ситуацією. Названі заходи створюють 

підґрунтя для підвищення ефективності 

формування умінь самостійної навчальної 

діяльності в слухачів-іноземців 

підготовчих факультетів; 

основний етап передбачає 

укладання нових типів словників, 

навчальних посібників, опорних 

конспектів, відео курсів на основі 

ситуативно-тематичного принципу, 

принципу функціональної достатності та 

актуалізації кожного терміну, що дозволяє 

об’єднати провідні дефініції й поняття в 

композиційно-змістові блоки, які 

розкривають зміст структурних 

компонентів знання з певної навчальної 

дисципліни. Такий мінімум тематичної 

лексики, комплекс структур наукового 

стилю мовлення (наприклад, довести 

закон, розв’язати задачу, представити 

рівняння у вигляді тощо), об’єднаних у 

композиційно-змістові блоки з 

урахуванням основних видів мовленнєвої 

діяльності слухачів-іноземців підготовчих 

факультетів (предметний діалог, письмове 

обґрунтування відповіді тощо), слугує 

основою для формування в них низки 

процесуальних умінь самостійної 

навчальної діяльності; 

підсумковий етап має на меті 

визначення проміжного й підсумкового 

рівнів сформованості комунікативної 

компетенції слухачів-іноземців 

підготовчих факультетів за допомогою 

стандартизованого тестування, 

програмованого контролю, дискусійного 

опитування, які слугують запорукою 

формування контрольно-оцінних умінь 

самостійної навчальної діяльності [5]. 

Практична реалізація вище 

зазначених теоретичних положень з метою 

перевірки ефективності формування вмінь 

самостійної навчальної діяльності 

слухачів-іноземців у процесі мовної 

підготовки на довузівському етапі 

навчання здійснювалася нами в умовах 

навчально-виховного процесу 

підготовчого факультету Харківського 

національного автомобільно-дорожнього 

університету. Із цією метою було 

проведено систему таких заходів:  

поновлено навчальні посібники, 

методичні матеріали, які було адаптовано 

відповідно до ступеня оволодіння 

іноземними громадянами українською 

(російською) мовою при її поетапному 

вивченні та з урахуванням міжпредметної 

координації. Навчально-методична 

література включала в якості 

обов’язкового елементу тематичні й 

ситуативні тексти, контрольні після 

текстові завдання, системно-образні схеми 

з додаванням лексичного мінімуму й 

структури наукового стилю з метою 

організації самостійного мовленнєвого 

висловлювання за навчально-професійною 

ситуацією, завдання для самостійної 

роботи слухача, запитання для 

самоконтролю; 

укладено навчальні словники, 

використання яких прискорювало 

переклад основних лінгвістичних та 

базових термінів, забезпечувало 

стабілізацію міжмовного спілкування, 

активізувало навчально-пізнавальну 

діяльність слухачів-іноземців, 

забезпечувало формування процесуальних 

і контрольно-оцінних умінь; 

апробовано відеокурс, який містив 

матеріал за відповідною тематикою й був 

спрямований на самостійне відпрацювання 

певних мовних конструкцій;  
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здійснено проблемно-орієнтований 

аналіз навчальних занять на підготовчих 

факультетах, що виявив низку недоліків, 

які стояли на заваді формування вмінь 

самостійної навчальної діяльності в 

іноземних слухачів і вимагали усунення 

(недостатня експлікація цільових настанов 

заняття й мотивації студентів; 

одноманітність форм презентації нового 

навчального матеріалу; недостатня 

комунікативна спрямованість заняття; 

методично невиправданий розподіл часу 

між мовленнєвою діяльністю викладачів і 

студентів тощо); 

раціоналізовано структуру 

навчальних занять із запровадженням 

методів і прийомів комунікативно-

орієнтованого навчання (проблемні 

ситуації, ділові ігри, імітація в аудиторії 

умов реальної комунікації, запитання з 

недостатньою інформацією, зі свідомо 

включеними помилками, нестандартні, 

ситуативні, комплексні тощо); 

Результати проведеної роботи 

засвідчили, що 33,3% (проти 24% на 

початку навчання) слухачів-іноземців 

підготовчого факультету Харківського 

національного автомобільно-дорожнього 

університету стали демонструвати 

продуктивний рівень сформованості вмінь 

самостійної навчальної діяльності, 46,6 % 

(проти 35%) - достатній, 20% (проти 40,8 

%) - елементарний. 
Висновки. Отже, проведене 

дослідження дає підстави аргументовано 

стверджувати, що мовна підготовка слухачів-

іноземців на довузівському етапі навчання у 

вищих технічних навчальних закладах має 

потужні важелі для формування вмінь 

самостійної навчальної діяльності, які 

слугують запорукою не лише подальшого 

оволодіння спеціальністю, але й навчання 

впродовж життя. 
Рецензент 

д. п. н., професор Л.Д.Зеленьска 
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STRUCTURAL ANALYSIS OF THE 

ADMINISTRATIVE COMPETENCE OF THE 

SPECIALISTS-MANAGERS IN THE SPHERE 

OF NATIONAL SECURITY 
 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ФАХІВЦІВ-УПРАВЛІНЦІВ У СФЕРІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Шевченко М.М., Смирнова Н.С., Пелих А.О. 

Структурний аналіз адміністративної 

компетентності фахівців-управлінців у сфері 

національної безпеки. 

У статті здійснено структурний аналіз 

адміністративної компетентності фахівців-

управлінців у сфері національної безпеки. 

Зазначена компетентність є особистою 

інтегративною якістю, що виявляється у здатності 

і готовності фахівців-управлінців до застосування 

технологій державного реагування на загрози 

національній безпеці, а також виявляється як 

взаємозв’язок когнітивного, діяльнісного, 

мотиваційного, аксіологічного та особистісного 

компонентів, зміст яких наповнений 

особливостями організаційно-управлінської 

діяльності по реагуванню на загрози національній 

безпеці. 

Ключові слова: філософія праксису державного 

реагування на загрози національним інтересам, 

технологія державного реагування на загрози 

національній безпеці, адміністративна 

компетентність фахівців-управлінців у сфері 

національної безпеки. 

 

Шевченко Н.Н., Смирнова Н.С., Пелых А.А. 

Структурный анализ административной 

компетентности специалистов-управленцев в 

сфере национальной безопасности. 

В статье осуществлен структурный 

анализ административной компетентности 

специалистов-управленцев в сфере национальной 

безопасности. Эта компетентность является 

личностным интегральным качеством, которое 

проявлятся в способности и готовности 

специалистов-управленцев к применению 

технологий государственного реагирования на 

угрозы национальной безопасности, а также 

проявляются как взаимосвязь когнитивного, 

деятельного, мотивационного, аксиологичного и 

личностного компонентов, содержание которых 

наполнено особенностями организационно-

управленческой деятельности по реагированию 

на угрозы национальной безопасности. 

Ключевые слова: философия праксиса 

государственного реагирования на угрозы 

национальным интересам, технология 

государственного реагирования на угрозы 

национальной безопасности, административная 

компетентность специалистов-управленцев в 

сфере национальной безопасности. 

 

Shevchenko M.M., Smyrnova N.S., Pelykh 

A.O. Structural analysis of the administrative 

competence of the specialists-managers in the 

sphere of national security. 

In the article, in order to specify the concept of the 

administrative competence of specialists-managers in 

the sphere of national security, the authors conducted 

a philosophical comprehension of security, identified 

the structure of technology of state response to the 

national security threats as well as identified the 

structure and disclosed the value of the components 

of such competence. 

In this work the concept of the administrative 

competence of specialists-managers in the sphere of 

national security has been defined as integrative 

quality of the civil servant, which has a complex 

structural organization and appears as aggregate, 

interaction of cognitive, functional, motivational, 

axiological and personal components, which 

formation degree reflects readiness and ability of the 

civil servant to use effectively the technology of state 

response to the national security threats. 

Key words: philosophy of praxis of state response to 

the national security threats, technology of state 

response to the national security threats, 

administrative competence of specialists-managers in 

the sphere of national security. 

 

Постановка проблеми. В 

Стратегії національної безпеки України 

зазначено, що докорінні зміни у 

зовнішньому та внутрішньому 

безпековому середовищі України 

обумовлюють необхідність створення 

нової системи забезпечення національної 

безпеки України [4]. 

Ця обставина і визначає зв’язок 

загальної проблеми з найбільш 

важливими науковими та 

практичними завданнями дослідження 

проблем теорії та практики національної 

безпеки України. Адже недосконалість 

mailto:pelykh1970@gmail.com
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правового, інституційного, науково-

методичного та освітнього забезпечення 

національної безпеки гальмує створення 

нової системи національної безпеки 

України.  

На підставі аналізу актуальних 

досліджень і наукових публікацій 
можна зробити висновок про те, що 

проблеми підвищення якості освіти 

фахівців-управлінців у сфері 

національної безпеки досліджувалась у 

працях вітчизняних науковців, зокрема 

Г.П. Ситника, В.І Абрамова, Д.Я. Кучми, 

А.В. Дацюка [1], М.М. Шевченка [2; 3].  

Виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, 

формулювання цілей статті. 

Незважаючи на значну кількість робіт, в 

яких досліджуються проблеми 

підвищення якості освіти фахівців-

управлінців у сфері національної безпеки 

можна констатувати, що сьогодні обмаль 

праць в яких би розглядалися питання 

саме структурного аналізу 

адміністративної компетентності 

зазначених фахівців. За таких умов, 

наукове вирішення сформульованої 

проблеми полягає у пошуку відповіді на 

три фундаментальні питання. По-перше, 

на чому базується філософія праксису 

державного реагування на загрози 

національним інтересам? По-друге, яка 

структура технологій державного 

реагування на загрози національним 

інтересам? По-третє, яка структура 

адміністративної компетентності 

фахівців-управлінців у сфері 

національної безпеки? На останнє 

питання вичерпної відповіді поки що 

немає. 

Саме тому мета цієї статті 

полягає у структурному аналізі 

адміністративної компетентності 

фахівців-управлінців у сфері 

національної безпеки. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження з обґрунтуванням 

отриманих результатів. Філософія 

праксису базується на онтології безпеки, 

в контексті якої цей феномен, по суті 

своїй, виникає як відповідь на виклик 

тим або іншим небезпекам у природі і 

суспільстві. Той чи інший прояв безпеки 

безпосередньо взаємозв’язаний з 

характером небезпечної зміни людини, 

соціуму, довкілля, формуючи тим самим 

нестійке світовідчуття у людини, 

соціальних груп, держави. 

Філософське осмислення безпеки 

зорієнтоване на з’ясування конкретних 

джерел різного роду небезпек, загроз і 

ризиків, на розкриття значущих 

структурних елементів соціальної 

системи, що забезпечують її 

самозбереження і розвиток в умовах, що 

змінюються. Національну безпеку в 

такому ключі представляє конкретний і 

цілком визначений результат соціальної 

діяльності по нейтралізації, 

попередженню загроз і забезпеченню 

захисту національних інтересів. Ця 

соціальна діяльність передбачає 

застосування технологій державного 

реагування на загрози національній 

безпеці. 

Під технологіями державного 

реагування на загрози національній 

безпеці будемо розуміти цілеспрямовану 

послідовність дій (робочих операцій), яка 

за допомогою відповідних методів і 

засобів за рахунок впливу на об’єкт 

національної безпеки дає змогу 

забезпечити захист національних 

інтересів. 

В залежності від стадії 

формування та реалізації загроз 

національній безпеці виокремлюють такі 

технології державного реагування на 

загрози як профілактика та протидія, яка 

в свою чергу передбачає: попередження, 

припинення та локалізацію дії загроз. 

Суть технологій державного 

реагування на загрози національній 

безпеці полягає у досягненні мети щодо 

мінімізації рівня загроз, що можливо за 

умов: усвідомленого підходу до її 
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досягнення; використання наукових 

підходів; урахування специфіки 

відповідної сфери національної безпеки і 

суб’єкта безпеки.  

Ефективне застосування 

технологій державного реагування на 

загрози національній безпеці можливо за 

умови дотримання наступних умов: 

послідовності; відповідності внутрішній 

логіці; обов’язковості виконання усіх 

операцій; контролю внутрішніх і 

зовнішніх умов. 

Прийнято вважати, що в структуру 

будь-якої технології входять наступні 

елементи: цілісна теоретична концепція, 

яка відображає закономірності 

функціонування об’єкту впливу; об’єкт і 

предмет впливу; алгоритм впливу; 

технологічні способи і засоби 

перетворення предмету. 

Перша складова технології 

державного реагування на загрози 

національній безпеці – це теоретичні 

концепції, які відображають 

закономірності функціонування об’єктів 

національної безпеки в умовах дії 

викликів, ризиків, загроз, небезпек. 

Друга складова технології 

державного реагування на загрози 

національній безпеці – це об’єкт і 

предмет державно-управлінського 

впливу, тобто об’єктом є система 

“національна безпека – середовище”, а 

предметом – національні інтереси, як 

основний діючий елемент цієї системи. 

Третя складова технології 

державного реагування на загрози 

національній безпеці – це алгоритм 

реагування, тобто послідовність 

застосування технологічних способів, 

методів і засобів реагування з метою 

мінімізації рівня загроз національним 

інтересам. 

Четверта складова технології 

державного реагування на загрози 

національній безпеці – це технологічні 

способи реагування на загрози 

національній безпеці, тобто правила, 

відповідно до яких здійснюється весь 

комплекс аналітичних, діагностичних, 

профілактичних, корекційних заходів, 

професійні та етичні норми, обумовлені 

специфікою об’єкта безпеки.  

П’ята складова технології 

державного реагування на загрози 

національній безпеці – це засіб 

перетворення предмету, тобто 

комплексні чи часткові методики 

(методи) і техніки реагування на загрози, 

що дозволяють змінювати параметри 

(обсяг і зміст) функціонування об’єкта 

безпеки відповідно до визначених умов. 

Варто додати, що під методами 

державного реагування на загрози 

національній безпеці зазвичай розуміють 

шляхи, способи розробки системи 

превентивних заходів та практичних дій 

щодо попередження або мінімізації 

деструктивних впливів, що можуть бути 

спричинені потенційними або реальними 

загрозами національним інтересам 

держави. Розрізняють політичні, 

дипломатичні, економічні, правові, 

військові, інформаційно-психологічні 

(ідеологічні) методи державного 

реагування на загрози національній 

безпеці, які спрямовані, наприклад, на 

недопущення здійснення сценаріїв 

дестабілізації суспільно-політичної та 

воєнно-стратегічної обстановки шляхом 

своєчасного виявлення, усунення 

(нейтралізація, блокування, обмеження 

сфери дії) причин і умов та інших 

чинників зростання рівня загроз, а також 

усунення різноманітних обставин, що 

сприяють їх реалізації. 

В процесі державного реагування 

на загрози національній безпеці 

застосовується силове примушення, що є 

діалектично суперечливим процесом, в 

якому проявляється єдність і боротьба 

протилежностей, – насильницького і 

ненасильницького примушення. Тобто, 

насильницьке і ненасильницьке 

примушення виступають двома 
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різновидами єдиного цілого – силового 

примушення.  

Отже, державне реагування на 

загрози національній безпеці може 

поєднувати в собі як силовий так і 

несиловий підходи.  

Варто зазначити, що процеси 

державного реагування потребують 

оволодіння державним службовцем 

адміністративної компетенції – 

комплексу безпекових та управлінських 

знань про основні методи і технології 

державного реагування на загрози 

національній безпеці, вмінь 

використовувати наявні знання для 

розв’язання завдань державного 

реагування на загрози і навичок, що 

забезпечують здатність державного 

службовця ефективно їх 

використовувати у процесі 

цілеспрямованої діяльності по 

забезпеченню національної безпеки, а 

також відображає готовність 

удосконалювати свій досвід у сфері 

державного управління національною 

безпекою. 

Для конкретизації поняття 

“адміністративна компетенція” 

необхідно виділити її структуру і 

розкрити значення її компонентів. 

Адміністративна компетентність як 

інтегративна особистісна якість, що 

виявляється у здатності і готовності 

фахівців-управлінців до застосування 

технологій державного реагування на 

загрози національній безпеці, а також 

виявляється як взаємозв’язок 

когнітивного (сукупність безпекових та 

управлінських знань, що формують 

основу державного реагування на 

загрози національній безпеці), 

діяльнісного (сукупність управлінських 

умінь, що формують основу організації 

державного реагування на загрози 

національній безпеці), мотиваційного 

(сукупність потреб, інтересів, мотивів, 

прагнень, цілей детермінованих 

завданнями забезпечення національної 

безпеки), аксіологічного (формування 

ціннісних координат, ціннісне ставлення 

до професійної діяльності державного 

службовця) та особистісного 

(інтелектуальні, професійно-особисті та 

вольові якості, особисті здібності, уміння 

державного службовця, що 

характеризують вектор його професійної 

діяльності) компонентів, зміст яких 

наповнений особливостями 

організаційно-управлінської діяльності 

по реагуванню на загрози національній 

безпеці. 

Зміст зазначених компонентів 

адміністративної компетенції фахівців-

управлінців у сфері національної безпеки 

визначається особливостями діяльності в 

ході реалізації ними професійних завдань 

по забезпеченню національної безпеки. 

Розглянемо змістовне наповнення 

зазначених компонентів адміністративної 

компетенції фахівців-управлінців у сфері 

національної безпеки. 

Когнітивна компонента включає в 

себе: онтологію безпеки; сукупність 

знань щодо змісту та спрямованості 

основних тенденцій розвитку процесів, 

які мають місце у сучасному світі, 

зокрема, процесів глобалізації, що й 

дозволяє визначати основні виклики та 

загрози міжнародній безпеці, їх вплив на 

національну безпеку; сукупність знань 

щодо змісту та спрямованості основних 

тенденцій розвитку соціально-

економічних та політичних процесів, які 

мають місце у сучасному суспільстві, що 

й дозволяє визначати основні виклики та 

загрози національній безпеці; сукупність 

знань щодо значущих структурних 

елементів соціальної системи, що 

забезпечують її самозбереження і 

розвиток в умовах, що змінюються; 

сукупність знань щодо технологій 

державного реагування на загрози 

національній безпеці. 

Діяльнісна компонента включає в 

себе: навички використання сучасних 

інструментів розробки та реалізації 
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державної політики національної 

безпеки; вміння готувати управлінські 

рішення щодо виконання завдань 

державної політики національної 

безпеки, з урахуванням правової та 

нормативної бази; володіння сучасними 

методами діагностики, аналізу і 

розв’язання проблем розробки та 

реалізації державної політики 

національної безпеки; володіння 

сучасними методами державного 

реагування на виклики та загрози 

національним інтересам; вміння 

розробляти системи стратегічного, 

поточного та оперативного контролю; 

володіння сучасними методами 

антикризового управління національною 

безпекою у різних сферах 

життєдіяльності суспільства та держави, 

а також вміння готувати пропозиції щодо 

їх оптимізації. 

Мотиваційна компонента включає 

в себе: здатність до діяльності у 

відповідності до Конституції України; 

здатність керуватися принципами 

законності і патріотизму; розуміння 

соціальної значимості своєї професії, 

ціль і сенс державної служби, виконання 

свого громадянського та службового 

обов’язку. 

Аксіологічна компонента включає 

в себе: знання вимог професійної етики і 

готовність поступати у відповідності з 

цими вимогами; нетерпимість до 

порушення правил етичної поведінки, в 

тому числі по відношенню до інших осіб; 

громадянська відповідальність і 

вимогливість до дотримання правил 

етичної поведінки. 

Особистісна компонента включає 

в себе: здатність розуміти та аналізувати 

світоглядні і особистісно значимі 

філософські проблеми, питання ціннісно-

мотиваційної орієнтації, значення 

гуманістичних цінностей, свободи і 

демократії; здатність розуміти рушійні 

сили і закономірності історичного 

процесу, ставитися з повагою та бережно 

відноситися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно 

сприймати соціально-культурне 

різноманіття; здатність та готовність до 

діалогу на основі цінностей 

громадянського демократичного 

суспільства; здатність та готовність до 

лідерства, вміння приймати виважені 

рішення, переконувати в доцільності цих 

рішень і втілювати ці рішення в життя; 

вміння працювати в колективі, 

виконуючи свої обов’язки творчо, 

взаємодіяти з іншими членами 

колективу; здатність до застосування для 

вирішення комунікативних задач 

сучасних технічних засобів та 

інформаційних технологій; здатність до 

представлення результатів своєї роботи 

для інших спеціалістів, відстоювання 

свої позиції в професійному середовищі, 

знаходити компромісні та альтернативні 

рішення; здатність до ділового 

спілкування, професійної комунікації на 

одній із іноземних мов. 
Висновки та перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку. 

Отже, ми можемо визначити 

адміністративну компетенцію як 

інтегративну якість фахівця-управлінця у 

сфері національної безпеки, що має 

складну структурну організацію і постає 

як сукупність, взаємодія когнітивного, 

діяльнісного, мотиваційного, 

аксіологічного та особистісного 

компонентів, міра сформованості яких 

відображає готовність і здатність 

фахівців-управлінців ефективно 

застосовувати технології державного 

реагування на загрози національній 

безпеці. 

Питання розробки перспективної 

парадигми освіти фахівців-управлінців у 

сфері національної безпеки є окремою та 

складною темою і потребує ретельного 

дослідження, що автори і ставлять за 

мету під час подальшої роботи у цій 

сфері. 
Рецензент 

д.филос.н., професор В.І.Абрамов 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО МИСЛЕННЯ

Заступник головного редактора,
Президент

Фундації Центральноєвропейська Академія 
Навчань та Сертифікації 

(CEASC), м. Бидгощ, Польща
Микола Смолінський

Шановні колеги!

 Фундація CEASC багато років докладає усіх зусиль для інтеграції українських науковців і викладачів до 
європейського науково-освітнього середовища.
 Ключові елементи такої інтеграції – встановлення конструктивних зв’язків між українськими і європейськими 
партнерами, налагодження ефективної професійної комунікації, обмін досвідом. Як правило, під час освітніх 
проектів Фундації представники українського академічного середовища знайомляться із досвідом і напрацюваннями 
європейських колег.
 Але і українська наукова школа має масу ідей і досліджень, які цікаві європейській науковій спільноті. Для того, 
щоб ці ідеї стали доступними європейським колегам, фундацією CEASC у партнерстві із Університетом інформатики 
та мистецтв, WSIiU, Лодзь, Польща започатковане періодичне наукове видання “Nowoczesna edukacja: filozofia, in-
nowacja, doswiadczenie”. До нього входять наукові статті провідних вчених за найбільш актуальними тематиками, що 
пов’язані із інтеграцією українського та європейського науково-освітніх просторів.  
 Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Польща у співпраці з Університетом 
Інформатики (WSIiU), Лодзь, Польща оголошують прийом до друку наукових статей в наступних номерах наукового 
видання WSIiU i CEASC „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща).

Тематичні рубрики видання: 

1. Модернізація освіти.
2. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні,  

 Європі та світі.
3. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів  

 вищої освіти в Україні.
4. Філософія та психологія освіти
5. Педагогіка вищої школи.
6. Спеціальна освіта: дефектологія, спеціальна психологія.
7. Соціальна педагогіка: соціологія, філософія науки.
8. Гуманітарна освіта.
9. Медична освіта.
10. Економіка і освіта: взаємозв’язок теорії і практики
11. Юриспруденція (юридична освіта і наука)
12. Фармацевтична освіта: управління, економіка

 
 Архів попередніх випусків та вимоги щодо оформлення статей Ви можете завантажити на офіційному сайті 
наукового видання „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” – www.edukacjanowoczesna.com
 
 Запрошуємо освітян до творчої співпраці!
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