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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ЧИТАЧАМ ЗБІРНИКА  

НАУКОВИХ ПРАЦЬ "ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, 

ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ" 

 

Призначення освіти XXI століття полягає у відродженні людяного 
в людині, творчій самореалізації особистості, розвитку її індивідуальності, 
формуванні свідомого ставлення до життя, духовному 
вдосконаленні людини. Важливою метою науки і освіти на початку нового 
тисячоліття є збереження культурних загальнолюдських і національних 
традицій. 

Поряд з цим все більшого значення набуває підготовка людини 
до динамізму змін, що обумовлені вступом людства до інноваційного 
типу прогресу. В умовах, коли знання, ідеї, технології змінюються швидше, 
ніж людське життя, єдиною запорукою конкурентоспроможності людини є 
неперервна освіта. Отримання знань, інформації, уміння жити і працювати 
у відповідності до сучасних знань повинні стати сутнісною рисою способу 
життя кожної людини. 

У новій філософії освіти особистість постає соціокультурною 
істотою, яка постійно розвивається разом із оточуючою соціокультурною 
дійсністю. Формування особистості, здатної до продуктивної діяльності у 
громадсько-політичному, професійному та особистому житті, сприятиме 
демократизації суспільства, його реальному поступу, побудові потужної 
держави. Тільки людина, здатна до інноваційного мислення, 
культури життєдіяльності, зможе забезпечити упровадження 
особистісно орієнтованих педагогічних технологій на андрагогічних 
засадах, засадах ресурсозбереження. 

Трансформаційні процеси в Україні, важливі загальноцивілізаційні 
тенденції розвитку ставлять нові завдання перед людиною і, 
відповідно, перед освітою. Науковцям доцільно звернутися до проблеми 
створення теорії змісту освіти на всіх її рівнях – від дошкілля до 
професійного становлення і післядипломного навчання людини впродовж 
життя. Саме в освіті впродовж життя – найголовніша запорука нашого 
зростання та економічного піднесення. 

У формуванні національної ідеї ми неодмінно маємо звернути 
увагу на те, що одним із складників національної ідеї має стати розуміння 
того, що українці – це суспільство, яке навчається. Саме в освіті впродовж 
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життя найголовніша запорука зростання та економічного піднесення 
української спільноти. Оскільки однією з основних вимог сучасності є 
створення нових пріоритетів навчання й виховання особистості упродовж 
усього життя, які сприяють формуванню готовності дорослої людини 
до свідомої, пролонгованої самореалізації, започаткування в Україні 
нового наукового видання є актуальним і своєчасним. 

Мета цього видання полягає в окресленні ролі освіти дорослих в 
постіндустріальному суспільстві як домінуючого ідеологічного апарату 
нашої держави, провідного чинника забезпечення національної безпеки в 
умовах глобалізаційних процесів в освіті. Передбачається висвітлення 
широкої палітри результатів наукових досліджень з проблем освіти 
дорослих, зокрема змісту, напрямів її розвитку, порівняльного аналізу 
вітчизняного та зарубіжного досвіду. Наукові публікації збірника стануть у 
нагоді науковим працівникам, вчителям, викладачам середніх професійних 
і вищих навчальних закладів, слухачам інститутів післядипломної освіти, 
докторантам, аспірантам, студентам. 

Щиро вітаю науково-педагогічних працівників нашої держави із 
започаткуванням збірника наукових праць "Освіта дорослих: теорія, 
досвід, перспективи", присвяченого висвітленню проблем освіти 
впродовж життя. Це надзвичайно важлива й корисна справа, особлива 
подія в освітянському житті. Презентація у цій праці наукового, 
педагогічного доробку науковців і педагогів-практиків України і зарубіжних 
країн сприятиме розв'язанню актуальних питань освіти впродовж життя. 

Бажаю, щоб здійснилися усі прагнення засновників цього цікавого 
видавничого проекту. Переконаний, що поява нового збірника наукових 
праць надалі приноситиме своїм авторам і читачам багато користі й 
задоволення. 

 
 

  
Василь Кремень – доктор філософських 
наук, професор, дійсний член НАН 
України та АПН України, Президент 
Академії педагогічних наук України 
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РОЗДІЛ 1 

 

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

 

 

УДК 371.1-058.237:378.2-058.237                           Нелля Ничкало, 

                                                                                       м. Київ 

м 

АНДРАГОГІКА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК 

 

Посилення уваги до проблем наукознавства в умовах 

стрімкого інформаційно-телекомунікаційного розвитку, поглиблення 

й водночас динамічного поширення масштабів глобалізаційних та 

інтеграційних процесів – об’єктивна закономірність. Велетенський 

комплекс сучасних проблем розвитку науки (традиційних і 

принципово нових), структура і динаміка наукової діяльності 

набувають інших ознак і характеристик. 

Безумовно, це не може не впливати на функціонування і 

розвиток різних галузей наукового знання та їх окремих напрямів, 

що органічно взаємопов’язані між собою. 

Наука – це соціально-значуща галузь людської діяльності, 

спрямована на виробництво і систематизацію знань про 

закономірності сущого, засобами теоретичного обґрунтування та 

емпіричного випробування і перевірки пізнавальних результатів 

для розкриття їх об’єктивного змісту (істинності, достовірності, 

інтерсуб’єктивності) [1, с. 410]. Як система знань наука має 

основні структурні компоненти, зокрема: 

 теорію, що систематизує емпіричний матеріал, описує його 

та пояснює, здійснює передбачення нових ефектів та 

можливих процесів, перспективи їх практичного 

використання; 

 науково-дослідну програму, що орієнтує науковий пошук, 

процес висування гіпотез, залучення традицій до нових 

підходів; 
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 проект, що поєднує теорію та практику функціонування 

ідей з алгоритмом їх об’єктивації та технологіями 

застосування [1, с. 411]. 

Як зазначає С.Б. Кримський, наука має дисциплінарну 

структуру, що визначається поділом на галузі природознавства, 

суспільства і технікознавства [Там само]. Відомо, що кожна з цих 

галузей має свою певну специфіку щодо об’єктів дослідження, 

співвідношення теоретичного і практичного знання, суб’єктивного 

та об’єктивного, вимог творчості, тощо. 

У зв’язку з аналізом цього методологічного аспекту доцільно 

звернутися до поняття дисциплінарність (від дисципліна – лат. 

disciplina – вчення). В.Л. Абушенко та Н.Л. Кацук зазначають, що 

“статус дисциплінарності має європейський тип філософії, теології 

і науки (в середині якої явно виділяються власні дисципліни). У 

філософії та соціології науки склалася тенденція обмежити 

поняття “дисциплінарність” тільки сукупністю наукових способів 

пізнання і розгляду окремих наук як самостійних дисциплін” 

[3, с. 322]. 

Серед таких самостійних дисциплін виокремилася 

педагогіка як наука про виховання, його роль у житті суспільства й 

розвитку особистості, що досліджує процеси освіти і навчання 

[4, с. 356]. Таке визначення цієї галузі наукового знання 

обґрунтовано М.Д. Ярмаченком. У структурі педагогіки він 

розглядає такі галузі: педагогіка дитяча (переддошкільна, 

дошкільна, шкільна), вузівська, військова, а також педагогіка 

професійної освіти, сімейного виховання, культурно-освітньої 

роботи, дефектологія, методика викладання навчальних предметів, 

історія педагогіки та ін. [там само]. 

В “Українському педагогічному словнику” С.У. Гончаренка 

[5] наведено визначення педагогіки як науки про навчання та 

виховання підростаючих поколінь. Стверджується, що основним 

джерелом пізнання закономірностей навчання і виховання є 

вивчення та узагальнення педагогічного досвіду. Автор цього 

словника виділяє такі основні галузі в системі педагогічних наук: 

методологія педагогіки, теорія навчання, теорія управління 

освітою, методика навчання, дошкільна педагогіка, спеціальна 

педагогіка, соціальна педагогіка, порівняльна педагогіка [5, с. 250]. 
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Звернемося ще до двох визначень педагогіки, обґрунтованих 

російськими вченими. Так, М.Д. Нікандров та Г.Б. Корнетов 

розглядають її як галузь науки, що розкриває сутність, 

закономірності освіти, роль освітніх процесів у розвитку 

особистості й розробляє практичні шляхи і способи підвищення їх 

результативності [6, с. 110]. 

Автори навчального посібника “Педагогіка” для студентів 

педагогічних навчальних закладів В.О. Сластьонін, І.Ф. Ісаєв, 

І.О. Міщенко, Є.М. Шиянов вважають, що педагогіка являє собою 

науку, що вивчає сутність, закономірності, тенденції і перспективи 

педагогічного процесу (освіти) як чинника і засобу розвитку 

людини впродовж усього життя. На цій основі вона розробляє і 

теорію, і технологію організації цього процесу, форми і методи 

вдосконалення діяльності педагога (педагогічної діяльності і 

різних видів праці учнів, а також стратегії і способи їхньої 

взаємодії). З урахуванням такого підходу російські вчені роблять 

висновок, що предмет педагогіки – це освіта як реальний цілісний 

процес, котрий цілеспрямовано організовується у спеціальних 

соціальних інститутах (сім’ї, освітніх і культурно-виховних 

закладах). На основі такого концептуального бачення предмета 

педагогіки ними обґрунтовано теоретичну і практичну функції 

педагогіки. Теоретична функція реалізується на трьох рівнях: 

 описовому або пояснювальному – вивчення передового або 

новаторського педагогічного досвіду;  

 діагностичному – виявлення стану педагогічних явищ, 

успішності або ефективності діяльності педагога та учнів, 

встановлення умов та причин цієї діяльності; 

 прогностичному – експериментальні дослідження 

педагогічної діяльності і побудова на їх основі моделей 

перетворення дійсності. 

Що ж стосується технологічної функції педагогіки, то вона 

реалізується також на різних рівнях: проективному, 

перетворювальному, рефлексивному і корегувальному. На 

останньому рівні передбачається оцінювання впливу результатів 

наукових досліджень на практику навчання і виховання з 

подальшою корекцією на основі взаємодії теорії і практичної 

діяльності [7, с. 76-77]. 



                                                    Випуск 1, 2009 

 10 

Навіть побіжний аналіз поняття педагогіка, що наводиться у 

різних джерелах, переконує, що серед науковців немає єдності в 

трактуванні її як науки. 

Багатозначність і багатоаспектність визначення педагогіки 

та її розуміння підтверджується також результатами наукових 

пошуків польських, німецьких і чеських методологів. Польський 

вчений Богуслав Сліверський обґрунтовує положення про те, що у 

процесі свого розвитку педагогіка стала: 1) філософією (наукою 

про людину); 2) самостійною частиною гуманістичних наук; 

3) предметом навчання у вищій школі та професійного навчання; 

4) суб’єктивною теорією виховання; 5) співтовариством 

інтелектуальної формації [8, с. 100]. 

Досліджуючи методи пізнання освіти і виховання ця наука 

досягла, на думку Богуслава Сіверського, статусу метапедагогіки, 

що уможливлює: 

 опис і критичний аналіз педагогічних наук (станом на 

даний час, а також ідеології, доктрин і систем виховання); 

 опис і критичний аналіз типових функцій і повноважень 

педагогічних наук (конкретних дисциплін педагогіки – 

субдисциплін); 

 оцінювання вартості (цінності того, що є результатом 

педагогічного мислення про виховання) [8, с. 101]. 

Отже, тим самим педагогіка робить спробу осмислити саму 

себе, свою ідентичність, щоб виявити взаємовідношення між своїм 

самознанням і сучасним самознанням науки, щоб переоцінити 

раніше відомі методологічні уявлення. Сприяє також участі 

людини в її розвитку, відкриванню суб’єктивного “Я”, 

життєдіяльності в умовах суспільних змін. 

Враховуючи предмет дослідження, Богуслав Сліверський 

обґрунтовує положення, відповідно до якого основними 

дисциплінами педагогічного знання є:  

 історія виховання і педагогічної думки; 

 педагогіка загальна; 

 дидактика; 

 теорія виховання; 

 педагогіка соціальна; 

 педагогіка порівняльна; 
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 педагогіка опікунська; 

 педагогіка спеціальна; 

 педагогіка ресоціалізаційна; 

 педагогіка праці; 

 педагогіка дорослих; 

 педагогіка медіальна; 

 педагогіка здоров’я; 

 педевтологія [8, с.101]. 

Найтрадиційніший підхід до цієї винятково важливої 

проблеми вчений обґрунтовує так: “антисциєстичний і 

авторитарний перелом у гуманістиці довів, що наукова 

раціональність вже визначається як ідеальний засіб для 

регулювання справ, що управляються на основі положень 

щоденного життя, а також може розглядатися як методологічна 

засада інтерпретації людської діяльності, в тому числі й виховної” 

(там само). 

На нашу думку, відхід від усталених стереотипів, що 

гальмують розвиток педагогіки як самостійної науки, і водночас 

формування педагогічних субдисциплін стає об’єктивною 

потребою й умовою інноваційного функціонування цього напряму. 

Вважаємо за доцільне наголосити, що наприкінці XX – на 

початку XXI століття набули поширення різні підходи до 

обґрунтування і визначення окремих субдисциплін педагогіки. 

Оскільки систематизація педагогічного знання здійснюється на 

різних засадах із різних позицій, то в результаті створюється 

“багатомірна матриця” [6, с 112]. Перший підхід побудовано на 

основі врахування особливостей окремих аспектів педагогічних 

досліджень і педагогічного процесу. Особливість другого полягає 

в обґрунтуванні і визначенні в галузі педагогіки середньої 

загальноосвітньої школи, професійної педагогіки (професійно-

технічна педагогіка, педагогіка вищої школи та ін.) [там само]. 

Враховуючи методологічну важливість систематизації 

педагогічних наук, знову звернемося до результатів досліджень 

польських учених з проблем педагогічного наукознавства.  

Так, видатний польський вчений З. Вятровський, 

обґрунтовуючи спеціалізацію в педагогіці, здійснює історико-

філософський аналіз розвитку цієї науки у XX столітті. Він 



                                                    Випуск 1, 2009 

 12 

звертається до праць польських (Т. Новацький), німецьких 

(Д. Лензен) і чеських учених (Я. Пруха). Професор пропонує 

власну систематизацію педагогічних наук, що охоплює чотири 

напрями: 

I.  Фундаментальні педагогічні дисципліни – педагогіка 

загальна; історія освіти і виховання та педагогічних 

доктрин; теорія виховання; дидактика (і технологія 

навчання). 

II. Основні педагогічні дисципліни, зумовлені лінією 

розвитку людини – педагогіка сім’ї; педагогіка 

дошкільна і молодшого шкільного віку; педагогіка 

шкільна (в тому числі загальноосвітньої і професійної 

школи); педагогіка вищої школи; педагогіка дорослих 

(андрагогіка); педагогіка спеціальна (ревалідаційна, 

ресоціалізаційна, реабілітаційна та ін.); теорія 

подальшого навчання; теорія попереднього навчання 

(навчання перманентне); педагогіка людей третього віку 

(педагогічна геронтологія). 

III. Педагогічні дисципліни, що відповідають головним 

напрямам діяльності людини – педагогіка соціальна; 

педагогіка культури; педагогіка праці; педагогіка 

здоров’я; теорія загальнотехнічного виховання; теорія 

військового виховання; педагогіка вільного часу і 

рекреації. 

IV. Допоміжні та пограничні дисципліни – педагогіка 

порівняльна; педевтологія; освітня політика; економіка 

освіти; організація освіти і виховання; філософія 

виховання; психологія виховання; соціологія виховання; 

біологія виховання; освітня інформатика і кібернетика 

[13, с. 42]. 

Як бачимо, запропонована систематизація педагогічних наук 

є нетрадиційною. Це закономірний результат багаторічного 

системного науковознавчого аналізу. Професор М. Новак так 

оцінює цей творчий доробок вченого: “Запропонована 

З. Вятровським модель упорядкування педагогічних дисциплін 

характеризується чіткими критеріями поділу і є ціннісною 

спробою осмислення різноманітних аспектів систематизації 
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педагогічних дисциплін, що побудована на їх ієрархічній 

залежності ” [12, с. 112]. 

З. Вятровський припускає, що процес “атомізації 

педагогіки” й надалі буде розвиватися, хоча часто висловлюються 

думки, що вже вистачить того подрібнення (розкладення на різних 

полицях – “шуфлядування”). Проте, аналізуючи різні підходи, 

вчений виявляє такі важливі тенденції: зростання соціальних 

запитів на педагогічні знання в різних галузях життя і діяльності; 

тривалий розвиток педагогічного знання в царині як теоретичний, 

так і практичній, а також на загальну тенденцію до спеціалізації в 

сучасних науках [13, с. 43]. 

Отже, важко уявити можливість розв’язання сучасних 

проблем, передусім людських, без використання спеціальних 

методів. 3. Вятровський доводить, що без спеціалізації не можна 

навіть говорити про розвиток сучасної науки. 

Повернемося до запропонованої ним класифікації, зокрема, 

до другої групи педагогічних дисциплін (субдисциплін 

педагогіки). Педагогіка дорослих (андрагогіка) входить до цієї 

класифікації як дисципліна, “зумовлена лінією розвитку людини” 

поряд з іншими педагогічними субдисциплінами. 

Андрагогіка – це теорія навчання і виховання молоді, яка 

дозріває, доростає, а також різних категорій дорослих людей. За 

визначенням відомого вченого – андрагога Люцьяна Туроса, це 

наука про “навчання, самонавчання, виховання, самовиховання 

дорослих, яка свої теоретичні узагальнення і нормативні 

положення будує на двох джерелах знання: на доробку 

гуманістичних і соціальних наук, а також на власних дослідженнях 

дорослих в освітніх ситуаціях” [цит. за: 8, с. 124]. 

Професор Тадеуш Александер, який впродовж багатьох 

років очолює кафедру андрагогіки в Ягеллонському університеті  в 

Кракові, обґрунтовуючи сутність цієї субдисципліни, звертається 

до наукової спадщини Александера Каппа. У 30-х роках ХІХ ст. 

цей німецький філософ вперше вжив такий термін. Однак спочатку 

цей термін не набув поширення. У започаткуванні досліджень з 

андрагогіки велика заслуга Євгена Pосенстока (Eugena 

Rosenstocka) – професора університету в Берліні, а також Хенріка 

Гансельманна (Heinricha Hanselmanna) – професора університету в 
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Цюріху. У Польщі в період між двома світовими війнами термін 

андрагогіка почала застосовувати Хелена Радлінська (Helena 

Radlinska) в процесі обґрунтування теорії навчання дорослих. 

Важливим етапом у розвитку андрагогічної думки стало 

започаткування емпіричних досліджень й міжнародна співпраця з 

цього напряму. У 1918 р. у Лондоні було засновано перше Світове 

товариство освіти дорослих. У 1928 р. у Гамбургу відбулася перша 

Світова конференція освіти дорослих. У ній брали участь 

представники понад 300 освітніх організацій з 33-х країн різних 

континентів світу. Цікавим є той факт, що в 20-х роках минулого 

століття було розпочато викладання курсу з теорії освіти і 

культурного життя дорослих, зокрема, у 1922 р. у Польщі (у 

Варшаві) та університеті Колумбія в Нью-Йорку в 1930 році. В 

Ягеллонському університеті у Кракові цей курс викладається з 

1937 року [8, с. 124-125]. 

Як зазначає Тадеуш Александер, спочатку андрагогіку 

визначали як розділ педагогіки. У міжвоєнні роки вченими було 

запропоновано розглядати андрагогіку як дві автономні науки, що 

займаються проблемами виховання. Йшлося про педагогіку як 

науку про навчання і виховання дітей і молоді, а також про 

андрагогіку, що займається навчанням і вихованням дорослих 

[8, с. 125]. 

На основі багатолітніх досліджень Люцьян Турос 

обґрунтовує таке положення: спочатку андрагогіка функціонувала 

як складова загальної педагогіки і філософії виховання, її розвиток 

був тісно пов’язаний з гуманістичними науками (філософська 

антропологія, психологія дорослої людини, етика, соціологія 

культури і виховання, історія освіти і педагогічної думки 

[9, с. 391]. 

Андрагогіка посідає надзвичайно важливе місце в системі 

наук про людину. Психологія, соціологія, філософія з’ясовують, 

якою людина є, або якою вона стає під впливом різних чинників на 

різних життєвих етапах. Що ж стосується андрагогіки, то вона 

спрямована на всебічне розуміння можливості перенавчання 

дорослої людини, її здатності до ефективного функціонування в 

усіх соціальних ролях, зокрема: в ролі людини, яка вдосконалює, 

розвиває свою індивідуальність, як члена родини, споживача, 
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члена суспільства, громадянина, працівника [там само: с. 391-392]. 

Міждисциплінарний історико-філософський аналіз освіти 

дорослих здійснює італійський вчений Дуцціо Деметріо (Duccio 

Demetrio). Він всебічно аналізує методологічні аспекти як 

хеуристичну, історико-герменевтичну, технологічні карти. 

Останню науковець розглядає через призму технологій 

дидактично-трансмісійних, ауторефлексійних, віртуальних і 

практичних. Освіта дорослих досліджується ним у теорії навчання, 

особлива увага приділяється поняттю дорослості. Привертає увагу 

висвітлення різних аспектів цього феномена у міфах, символах і 

релігіях на різних історичних етапах. Нетрадиційним і водночас 

оригінальним є запропонований дослідницький підхід до аналізу 

освіти дорослих в історії людської думки [14, с. 133-236]. 

Поєднання історико-філсофського, культурологічного, 

дидактичного аналізу з актуальними і гострими проблемами 

сучасної освіти дорослих свідчить про тривалі пошуки відповідей 

на це складне явище в умовах інформаційно-технологічного 

розвитку на початку ХХІ століття.  

Про плідність пошуків польських науковців свідчать 

чисельні видані праці з андрагогічних проблем, зокрема 

“Енциклопедія освіти і культури дорослих” за реакцією Казимира 

Войцеховського [10]. У цьому унікальному виданні викладено 

науково цінні підходи до систематизації андрагогічного знання. У 

статті “Андрагогіка” запропоновано таке обґрунтування змісту цієї 

дефініції: “теорія освіти і виховання працюючої молоді і дорослих; 

цей термін уживається взаємозамінно з термінами “освіта 

дорослих” і “педагогіка дорослих” [10, с. 20]. 

На основі здійсненого міждисциплінарного вивчення 

К. Войцеховський виокремлює: 

 андрагогіку загальну; 

 андрагогіку шкільну; 

 андрагогіку промислову; 

 андрагогіку рільничу (аграрну; 

 андрагогіку військову; 

 андрагогіку здоров’я; 

 андрагогіку праці; 

 андрагогіку відпочинку; 
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 андрагогіку порівняльну [10, с. 20-30]. 

Таке подрібнення андрагогіки, на перший погляд, видається 

недоцільним. Зазначимо, що це лише на перший погляд. Якщо ж 

проаналізувати мету, завдання і дослідницьке поле з кожного 

окремого напряму, то можна зробити висновок щодо 

спрямованості такого підходу на диференціацію й 

індивідуалізацію у роботі з кожною категорією дорослого 

населення. Можливо, й не варто виокремлювати кожний з 

напрямів у часткові (окремі) “андрагогіки”. Хоча раціональне 

зерно тут, безумовно, є. Отже, андрагогіка як фундаментальна 

наука про людину має право на виокремлення своїх субдисциплін. 

Професор Л. Турос запропонував логічну схему, що свідчить про 

закономірність такого підходу. 

Вважаємо, що доцільно проаналізувати дефініцію “загальна 

андрагогіка” всебічно (рис. 1). В її змісті закладено найзагальніші 

засади, умови і методи наукового поступу, що використовуються в 

емпіричних дослідженнях в межах конкретних андрагогік. Вона 

уточнює загальнометодологічні задуми і засади цих досліджень, 

формує основні цілі, яких необхідно досягти в процесі навчання; 

спрямовує на пошук такої інформації про факти, явища та їхню 

взаємозалежність, що можуть бути придатним для побудови 

загальної теорії навчання і виховання дорослих, їх самонавчання і 

самовдосконалення [11, с. 261]. 

До важливих завдань цієї наукової дисципліни Л. Турос 

відносить її спрямованість на дослідження співзалежності 

взаємозв’язку, компактності різних положень, тверджень і 

діагностувань, обґрунтовані з урахуванням результатів досліджень 

з конкретних андрагогік.  

Ця наука спрямовується на з’ясування тих суперечностей і 

протиріч у загальних твердженнях андрагогіки, що 

віддзеркалюють діалектику процесів виховання і навчання, 

самонавчання, самовдосконалення дорослих, а також вимагає 

розуміння такого підходу, котрий би підтверджував 

закономірність цих процесів. У зв’язку з цим, конкретні 

андрагогічні субдисципліни розвиваються нерівномірно, внаслідок 
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ЗАГАЛЬНА АНДРАГОГІКА 

(фундаментальна дисципліна) 

Рис. 1. Загальна андрагогіка та її субдисципліни 
Джерело: Turos L. Andragogika ogόlna. Wydanie 

drugie rozszerzone. Wydawnictwo Akagemickie 

“Żak”. Warszawa. 
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чого є багато білих плям, побудова загальної теорії виховання і 

навчання дорослих їх самонавчання і самовиховання це дуже 

складне завдання. Його розв’язання об’єктивно потребує 

поєднання наукових положень з гіпотезами, вірогідність яких або 

можуть підтвердити подальші дослідження [10, с. 261]. 

Поділяючи цей висновок польського вченого-андрагога, 

маємо чесно визнати, що в українській педагогічній науці ще 

більше білих плям. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття АПН 

України зроблено важливі кроки для їх подолання. В “Основних 

напрямах педагогічних і психологічних досліджень в Україні”, 

затверджених загальними АПН України, передбачено спеціальні 

підрозділи, напрями й орієнтовну тематику досліджень з проблем 

андрагогіки [11]. У 2007 р. Інститут педагогіки і психології 

професійної освіти трансформовано в Інститут педагогічної освіти 

і освіти дорослих АПН України (директор – академік І.А. Зязюн). 

Тоді ж у структурі цього відомого академічного інституту був 

створений відділ андрагогіки (до речі, це перший науковий 

підрозділ у структурі АПН України). Його очолює талановитий 

вчений в галузі професійної педагогіки професор Л.Б. Лук’янова. 

Під її науковим керівництвом розроблено проект концепції освіти 

дорослих в Україні, започатковано цінні дослідження, формується 

андрагогічна наукова школа. Заснування науково-методичного 

щорічника “Освіта дорослих: проблеми, пошуки, перспективи” 

(голова наукової ради – Президент АПН України, дійсний член 

НАН України та АПН України В.Г. Кремень, головний редактор, 

доктор педагогічних наук, професор Л.Б. Лук’янова) – це важлива 

подія на науково-педагогічній ниві нашої держави, подія, 

спрямована у майбутнє. У діяльності Відділення професійної 

освіти і освіти дорослих АПН України ці проблеми набули 

пріоритетного значення.  
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 На основе междисциплинарного подхода проанали-
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зированы определения сущности педагогики и ёё субдисциплин 

украинскими, русскими, польскими, итальянскими, немецкими 

учеными. Осуществлен семантический анализ понятия «общая 

андрагогика и её субдисциплины». Определены перспективы 

исследований по проблемам образования взрослых в Украине. 

 Ключевые слова: наукознание, педагогика, педагогические 

субдисциплины, образование взрослых, общая андрагогика, 

междисциплинарность. 

 

 On the basis of interdisciplinary approach determination of 

essence of pedagogics and its subdisciplines is analyzed by the 

Ukrainian, Russian, Polish, Italian, German scientists. Semantic 

interpretation of concept "general andragogy and its sub disciplines” 

is carried out. It is outlined the prospects of researches from the 

problems of education of adults in Ukraine. 

 Keywords: science of science, pedagogics, pedagogical sub 

disciplines, education of adults, general andragogy, interdisciplinary. 

 

 

 
УДК 316.343.652:     Валерій Маслов, 

371.1-058.237:378.2-058.237    м. Київ 

 

ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА І НАУКОВЦЯ  

ЯК ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА 

 

В сучасному українському суспільстві поширюється напру-

жений пошук шляхів ефективного подолання світової фінансової і 

національної соціально-економічної кризи. З цією метою 

аналізується історичний досвід різних країн світу, вивчаються 

методики і технології вирішення цієї складної економічної, 

політичної, соціальної і психологічної проблеми. Ефективність 

наукового пошуку часто знижується внаслідок суттєвого 

втручання  в цей дослідницький процес багатьох сучасних 

політичних діячів, деякі з яких не обтяжені наявністю наукової 

компетентності та ґрунтовної освіченості. Крім того, цілком 

обґрунтовано виникає питання про кон’юнктурність підходу 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 21 

багаточисленних учасників цього складного процесу 

комплексного дослідження. Саме ненауковий, поверховий підхід 

заважає з’ясувати справжні причини того, чому країна, яка 

нещодавно була в авангарді світової економіки, освіти і культури, 

опинилася на самому їх узбіччі. Звичайно наводяться другорядні 

причини, які розраховані традиційно на популістське сприйняття 

дійсності, переключення уваги людей на ефектні фактори, що 

емоційно сприймаються і мають вигляд правдоподібних. 

Але серед цілої низки фактичних причин невідповідності 

сучасного стану українського суспільства його потенційним 

можливостям частіше за всіх нібито не помічається, а фактично 

ігнорується та, що пов’язана з вимиванням з українського соціуму 

явища, яке в словниках та енциклопедіях має назву 

“інтелігентність”. Більшість енциклопедій, словників і довідників 

тлумачать поняття інтелігентності як складне, багатокомпонентне 

явище, що містить в собі високу освіченість, озброєність 

здобутками світової та національної культури, неперервну 

розумову працю. 

На перший погляд, немає безпосереднього зв’язку між 

зниженням рівня інтелігентності та реальними здобутками 

особистості. Але за нашою українською кризою помітна криза 

освіченості, культурності, розумності членів суспільства. 

Серед багатьох причин суттєвих помилок функціонування і 

розвитку як в недалекому минулому радянської, так і сучасної 

незалежної України існують, на наш погляд, деякі специфічні. 

Вони, перш за все, пов’язані з якістю людського капіталу, 

ставлення суспільства і держави до освіти і освіченості, до 

культури і культурності, до людей розумової праці – інтелігентів. 

Суспільство всезагальної справедливості і благоденства – 

соціалізм – не відбулося з багатьох причин. Одна з них – 

відсутність, несформованість психологічної установки і 

радянського керівництва, і простих громадян на еволюційний 

розвиток на попередньому підґрунті, без руйнування того, що вже 

створено багатьма поколіннями людей. В радянські часи були 

відомі факти навіть фізичного знищення людей великого розуму, 

великої культури, фундаментальної освіченості лише за інші 

переконання, інші ідеологічні позиції. Поступово формувалася 
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інтелігенція нового типу. Будувалася нова освіта, нова культура. 

Жодним чином не можна заперечувати величезні здобутки 

супердержави на цих напрямах її розвитку. Але все ж поступово й 

люди розумової праці ставали шанованими, й людина 

високоосвічена та висококультурна набувала визнання. Саме цим 

людям разом з робітниками і селянами належать величезні заслуги 

Радянської України. Але в цей період були зроблені також й 

помилки, наслідком яких стало зруйнування попередньої держави 

і створення нової, яку було проголошено незалежною. Серед 

помилок того часу – намагання створити інтелігенцію для так 

званого “внутрішнього застосування”, для зручності державної 

верхівки. 

Свого часу автору цих рядків, ще в період офіцерської 

військової служби, довелося бути об’єктом менторських сентенцій 

“паркетного” столичного генерала, який стверджував, що офіцеру 

зовсім не треба знати Шопена і Баха, Шишкіна і Сурикова, 

Толстого і Мопассана. А треба лише відмінно стріляти, водити 

бойову техніку і вміти командувати підлеглими.  

Інтелігентність як соціальне явище на своєму історичному 

шляху постійно набувала нових ознак, витримувала суттєві зміни, 

які завжди залежали від соціально-економічних і політичних умов 

розвитку суспільства. Право на інтелігентність в певні періоди 

розвитку людства мали забезпечені верстви населення, перш за 

все – забезпечена верхівка суспільства. І це було не лише фактичне 

право, але й реальна можливість, пов’язана з необхідністю 

матеріального забезпечення процесу набуття освіченості, 

опанування здобутками світової та вітчизняної культури. Крім 

того, і займатися розумовою працею на різних етапах існування 

людства могла лише матеріально добре забезпечена людина. 

В новітній історії людства вже чітко розмежувалися 

повноваження і реальні можливості різних верств населення в цій 

сфері життя. Так, в Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

сформувався реальний прошарок інтелігенції. До нього належали 

ті, хто зумів отримати високу освіту і сформувати відповідну 

освіченість, отримав доступ до надбань класичної світової 

культури, реалізовував свої можливості в різних видах розумової 

професійної діяльності. Це були вчителі, лікарі, університетські 
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викладачі, інженери, науковці тощо. Але за зовнішніми ознаками 

намагалася вважатися інтелігенцією й так звана державна і 

суспільна еліта, яку турбували, перш за все, зовнішні форми 

інтелігентності. Серед них були такі: здатність справити враження 

щодо володіння іноземною мовою, перш за все французькою; 

володіння грою на такому популярному музичному інструменті, як 

фортепіано; вміння танцювати бальні танці; знання і практичне 

застосування правил етикету тощо. Дійсно, ця формальна сфера 

прояву інтелігентності залишається і сьогодні. Але насправді, 

лише сполука, діалектичне єднання змісту інтелігентності 

особистості та її зовнішніх проявів може характеризувати людину 

як інтелігентну. 

Радянський період вніс свої корективи в процес формування 

інтелігенції та інтелігентності. Фактичний доступ до кола 

інтелігентів був значно розширений, але дещо знизилися на 

певних етапах критерії інтелігентності та вимоги до інтелігентів. 

Але в цілому суспільство отримало можливість значно підвищити 

рівень інтелігентності своїх членів, оскільки взяло на себе велику 

частку матеріального забезпечення цього процесу. 

Сучасний період розвитку нашого суспільства не можна 

охарактеризувати як період ренесансу інтелігентності та 

інтелігенції. Значною мірою він нагадує дорадянський період, 

коли існували еліти, які мали матеріальні умови свого розвитку. 

Основна маса громадян не має матеріальних можливостей 

задовольняли свої потребу у формуванні інтелігентності. А 

представники так званих “інтелігентських” професій – лікарці, 

вчителі, інженери, викладачі, науковці – в своїй основі також не 

підтримуються на державному рівні в намаганнях щодо набуття 

відповідних якостей. 

Крім того, завжди залишається актуальним позитивний 

приклад реалізації будь-якого процесу, й передусім – соціального. 

У перші десятиліття минулого сторіччя широко відомою стала 

особистість наркома освіти Анатолія Луначарського. Ця людина 

була яскравим представником так званої буржуазної інтелігенції, 

але сприйняла душею соціалістичні ідеї як прогресивні і віддала 

себе служінню ним. На посаді наркома освіти Луначарський 

проявив себе як гарний організатор освітньої справи, зумів 
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налагодити систему справедливої освіти для всіх, перш за все 

бідних верств населення. 

Реалізація його освітньої концепції дала можливість 

подолати загальну народну неграмотність і вивести країну в коло 

найбільш освічених країн світу. Нарком розпочав концептуальну 

перебудову системи освіти, яка передбачалася як демократична, 

всенародна і була розрахована на велику стратегічну перспективу. 

Дуже важливу роль в цьому процесі відіграла особистість 

цієї людини. Висока і багатогранна освіченість, широка і глибока 

загальнолюдська і професійна культура були наслідком так 

званого елітарного буржуазного виховання. 

Радянський період характеризувався суттєвими 

протиріччями. З одного боку, кожен громадянин отримав право на 

якісну безкоштовну освіту, доступ до культурної світової 

спадщини, можливість розумового розвитку і розумової праці. 

Саме й завдяки цьому було вирішено цілу низку глобальних 

проблем, таких, як всезагальна грамотність, високий культурний 

рівень міста і села, суттєве соціально-економічне зростання. Такі 

віхи радянської історії, як перемога у Другій світовій та Великій 

вітчизняній війнах, першість в завоюванні космосу, безкоштовні 

якісні медицина та освіта тощо, є незаперечними. Але в той самий 

час саме представники “инакомыслящей” інтелігенції були 

об’єктом переслідування і навіть фізичного знищення за свої 

ідейні переконання. Хід історичного розвитку звичайно надає 

можливість в результаті ґрунтовного аналізу не повторювати 

помилок минулого і розвиватися на більш високому рівні. Про це 

не можна, на жаль, сказати, аналізуючи стан розвитку 

інтелігентності членів нашого сучасного суспільства. Стає 

зрозумілим, що щось в сучасній організації нашого життя не є 

достатньо досконалим і потребує певного корегування з 

урахуванням проголошеного демократичного характеру 

суспільства. Дійсно, саме завдяки демократизації у громадян 

з’явилася можливість свободи вибору багатьох сторін свого життя. 

Але цей процес перебуває в ембріональному стані, потребує часу, 

величезних зусиль, державної підтримки і багатостороннього 

забезпечення. 

Отже, інтелігентна людина… Визначимо основні психолого-
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педагогічні ознаки особистості інтелігентного освітянина і 

науковця. В якості логічної основи застосуємо класичний 

системний підхід, а елементами системи стануть основні 

психологічні структурні елементи особистості. 

Оскільки темперамент є психологічною властивістю, що 

характеризується ригідністю і нездатністю до змін, робимо 

обґрунтований висновок про те, що представник будь-якого 

домінуючого темпераменту має можливість стати за змістом 

інтелігентною людиною. Але зазвичай негативні, небажані риси 

темпераменту компенсуються протилежними рисами характеру. 

Ось саме характер і стає тим середовищем, яке концентрує в собі 

риси, притаманні інтелігенту. Які це риси? 

З метою систематизації згрупуємо імманентно притаманні 

саме викладачу, науковцю-інтелігенту специфічні риси характеру 

та якості особистості. До першої групи цих рис і якостей віднесено 

ті, що відбивають світоглядно-моральний зміст особистості і 

викладача, і науковця: 

- висока загальнолюдська моральність на основі 

повсякденної поведінки і діяльності, взаємин і намірів; 

- патріотизм як любов до Батьківщини, свого народу, 

національності, рідної мови, який виключає акцентуйований підхід 

на рівні націоналізму; 

- гуманізм, повага до людей різних категорій: колег, 

керівників, підлеглих, сторонніх; схильність і готовність до 

емпатії, надання дружньої допомоги; 

- міжнаціональна врівноваженість, збалансованість і 

стабільність, повага до інших народів, країн, громадян своєї країни  

інших національностей – носіїв інших рідних мов; 

- політична незалежність, яка дає можливість жити і діяти у 

відповідності до своїх переконань, позицій, думок, не вдаючись як 

до політичного флюгеризму, так і до відповідної ригідності, 

консервативності, неприйняття реальних, об’єктивних змін життя; 

- делікатність, дієве визнання рекомендації і вимог 

загальнолюдського і національного етикету, повага до партнерів, 

культура спілкування і взаємодії. 

До групи соматико-психологічних рис і якостей особистості 

інтелігента-науковця, викладача вважаємо за доцільне віднести 
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такі: 

- емоційно-вольова стійкість, професійний оптимізм, 

озброєність відповідним психологічним захистом; 

- фізичне і психічне здоров’я, наявність якого дає змогу 

успішно долати численні перенавантаження психологічної і 

соматичної сфери, несприйняття гіподинамії, наркоманії, 

алкоголізму, сексуальної полігамії тощо; 

- доступність для колег та інших членів соціуму зі 

збереженням власної гідності при відмові від тенденцій до 

чиновницького блюзнірства, поведінки за моделлю “свій хлопець”; 

- терпимість до інших думок і позицій, культура дискусії; 

здатність до рефлексії, готовність визнати помилки і вибачитися за 

неправоту; 

- негативно-філософське ставлення до пліток, чуток, 

інсинуацій, які іноді стають невід’ємним атрибутом творчих, 

наукових і науково-педагогічних колективів; 

- гендерна врівноваженість, об’єктивне урахування 

диференційованих статевих особливостей, повага до них в 

поєднанні з дотриманням їх правової рівності. 

Третя група рис і якостей особистості інтелігента, який 

зайнятий в галузі освіти і науки, має професійно-культурологічний 

характер. Серед них: 

- професійна відповідальність за результати своєї трудової 

діяльності, відданість професії, професійна компетентність; 

- високий рівень загальнолюдської і національної культури 

особистості, повага і знання культурних цінностей і традицій, 

теоретична і практична причетність до досягнень художньої 

культури – літератури, театру, музики, образотворчого мистецтва, 

кіно тощо; висока базова побутова культура; 

- готовність до самовдосконалення, корегування існуючих і 

формування нових рис характеру, звичок, умінь і навичок; 

- енциклопедична освіченість, багатогранна підготовленість 

в конкретному професійному напрямі і суміжних галузях; 

- творчість, новаторство в професійній діяльності, пошук 

нестандартних нетрадиційних шляхів досягнення наукової і 

науково-педагогічної мети; 

- висока мовна підготовленість, глибокі знання державної 
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мови та знання найбільш поширених мов національних меншин 

регіону чи місцевості, ораторська майстерність, мовна культура, 

стійкість до жаргонів, діалектів, модних сленгів. 

Особливо актуальною інтелігентність викладача постає за 

умов освіти дорослих. Саме тут вже дуже важко лише 

вербальними методами і прийомами впливати на студента, 

курсанта, слухача. Величезну роль відіграє сама особистість того, 

хто читає лекцію, проводить семінарське чи практичне заняття, 

робить доповідь на науково-практичній конференції тощо. Саме 

освіта дорослих вимагає піднесення рівня особистості викладача, 

його реальної інтелігентності. Але ні в підручниках, ні в доповідях 

та виступах керівників освіти немає активної позиції, 

рекомендацій і порад про це. Мабуть, є реальні причини, які треба 

долати, щоб рухатися шляхом суспільного прогресу задля 

добробуту свого народу. 

Автором разом з учнями було проведено в кількох вищих 

навчальних закладах м. Києва опитування різних категорій 

респондентів з проблеми інтелігентності. Цікаво те, що майже 30% 

його учасників вважають інтелігентність такою якістю 

особистості, яка має характер недоторканої, до якої оточуючим не 

може бути діла. Крім того, деякі з учасників (біля 20%) 

ототожнюють інтелігентність з вольовою слабкістю особистості, 

нездатністю протидіяти суттєвим зовнішнім впливам. Існує і така 

позиція, яка свідчить про розуміння в сутності інтелігентності 

лише зовнішніх ознак благополуччя, успішності тощо (біля 24%). 

Але більшість учасників опитування впевнені в тому, що дійсно 

інтелігентність є бажаною якістю особистості, до якої треба 

прагнути, йти щоденно, долаючи перешкоди і труднощі (понад 

54%). Викликає інтерес той факт, що частина опитаних вважає 

інтелігентність взагалі прерогативою вищої державної еліти (6%), 

а інша – патріархальним залишком минулих часів (4%). 

Такий “різнобій”, “розкиданість” думок і позицій 

переконливо свідчать про загальну необхідність активного 

звертання до проблеми інтелігентності викладача і науковця як 

теоретичної і практичної. Стають необхідними дослідження і 

науково-методичні розробки, які мають на психолого-

педагогічному рівні забезпечити розвиток, функціонування і 
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активні практичну діяльність інтелігенції в наукових і навчальних 

закладах. Слово “інтелігент” має вимовлятися гордо, з великою 

повагою, а сам носій цього високого звання має бути вшанованим 

в народі і державі за фактичні високі досягнення в науці та освіті, 

що стають фундаментом економічної і соціальної стабільності 

нашого життя, запорукою значних перспектив гармонійного 

розвитку суспільства і держави. 
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  Проанализированы эволюционные изменения 

интеллигентности педагогов и учёных за последние десятилетия, 

выявлены причины этих изменений, систематизированы качества 

личности, имманентно присущие интеллигенту-преподавателю, 
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учёному. Приведены статистические результаты исследования 

проблемы. 

Ключевые слова: интеллигентность, учёный, педагог, 

эволюционные изменения. 

 

  Tutors’ and scientists’ education and goodmanners evolutional 

changers for the last decades have been analyzed, the reasons of 

overpatchings have been revealed. 

  The person’s characteristics immanented specifically to the 

intellectual – tutor, scientist have been systematized. The research 

problem statistical results have been presented. 

Key words: education and goodmanners, scientist, tutors, 

evolutional changers. 

 

 

 

УДК 37.018.1      Лідія Хомич,

       м. Київ 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ  

В СУЧАСНІЙ РОДИНІ 

 

Як показує історія розвитку людства, соціальне замовлення 

щодо виховання диктується суспільною формацією, тобто діючим 

суспільним устроєм. Притаманний сучасному розвитку цивілізації 

динамізм, нарощування її культурного потенціалу, посилення 

соціальної ролі особистості, інтелектуалізація праці, швидка зміна 

техніки і технологій – усе це ставить принципово нові вимоги до 

виховання особистості. Виховний процес повинен здійснюватися з 

орієнтацією на певні цілі та завдання, що відображають інтереси 

особистості, суспільства і держави. 

Оскільки сім’я є основою суспільства, то воно повинно 

забезпечувати її захист і надавати допомогу з тим, що б вона у 

повній мірі виконувала свої обов’язки відповідно до положення 

Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права, Декларацію соціального 

прогресу і розвитку, Конвенцію про ліквідацію усіх форм 
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дискримінації стосовно жінок. 

У цьому контексті зусилля держави, громадськості повинні 

бути спрямованими на благополуччя і добробут сім’ї, створення 

умов для захисту її прав у суспільстві і прав її членів у самій 

родині. Тільки в цьому випадку сім’я здатна до саморозвитку, а її 

члени – до самореалізації. Усе це зумовлює необхідність 

державної сімейної політики в Україні, яка спрямована на 

укріплення соціального інституту сім’ї, напрямком її реалізації є 

соціальна робота з сім’єю, яка враховує особливості сім’ї, як 

соціальної системи, первинного колективу. 

На сучасному етапі центр ваги виховної роботи слід 

перемістити на врахування, перш за все, індивідуальних 

особливостей кожної людини. За твердженням С.У. Гончаренка, 

виховання особистості, повинне реалізуватися через гуманізацію 

освіти і ґрунтуватися на трьох принципах у розумінні людини, 

зокрема: цінності особистості та сприйняття її такою, якою вона 

є; унікальності особистості як батьків, так і їхніх дітей; 

непередбачуваності особистості, що пов’язана з наданням дитині 

права на помилку, на мислення своїми образами, тобто допомогти 

їй пізнати себе і оточуючих [1, с.2]. 

Сучасні тенденції розбудови громадянського суспільства в 

Україні сприяють підвищенню відповідальності сім’ї за виховання 

дитини. Перетворення, що сталися на початку 90-х років, 

зумовили різку зміну координат виховних цінностей особистості 

дитини у сім’ї, школі, соціальному середовищі. Зрештою це 

призвело до засвоєння батьками і дітьми нових норм соціально-

економічних відносин особи в соціумі, ширшими стали соціальні 

та виховні функції сім’ї. Змінився звичайний уклад життя сім’ї, 

родини, особистості; сформувалися нові ціннісні орієнтири 

дорослих і дітей у їх ставленні до місця людини в житті, сім’ї, 

праці, до універсальних ідеалів духовності, громадянства, свободи, 

добра, любові, справедливості, рівності тощо. 

Погіршення матеріального становища у переважній 

більшості сімей протягом останніх років позначилось на 

становищі дітей та на процесі їх виховання. З одного боку, 

матеріальні нестатки викликають напруженість у сімейних 

стосунках та обмеження витрат на виховання і навчання дітей, а з 
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іншого – провокують батьків на пошук додаткового заробітку, що 

призводить до фізичного й психічного перевантаження і зменшує 

резерв вільного часу, необхідного для занять з дітьми. Отже, 

однією з негативних тенденцій сучасності є нехтування процесом 

виховання у сім’ї, надання переваги матеріальному забезпеченню 

життєдіяльності дитини. 

Перешкодами для повноцінного виховання дітей у сім’ї, на 

думку вчених, є в першу чергу матеріальні проблеми у сім’ї (82%), 

брак часу (48%), непідготовленість батьків з педагогічних питань 

(29%) і нерозуміння важливості виховання дітей у родині (22%) [3, 

с.135]. 

Труднощі виконання виховної функції сім’ї значною мірою 

пов’язані зі знеціненням моральних, духовних, громадянських 

ідеалів у суспільстві, відсутністю загальних стратегій виховання 

дитини в сім’ї, недостатньою підготовкою молоді до материнства і 

батьківства. 

Відповідно важливе значення в сучасних умовах необхідно 

приділяти формуванню педагогічної культури родини. Вона 

завжди відображає певний рівень досягнень суспільства в галузі 

навчання і виховання підростаючих поколінь. Педагогічна 

культура сім’ї включає в себе такі характерні ознаки навчальної і 

виховної діяльності батьків, як рівень їх інтелектуального і 

духовного розвитку, глибину обізнаності з різними сферами 

людської діяльності, конкретні педагогічні уміння, 

найважливішим з яких є спілкування. 

Результати науково-педагогічних досліджень свідчать, що 

батьки розуміють суть процесу виховання загалом правильно: як 

спеціально організований процес, який здійснюється з метою 

формування у дитини певних особистісних якостей. Найчастіше 

вони акцентують увагу на формуванні у дітей рішучості, 

самостійності, комунікабельності, наполегливості, 

цілеспрямованості, уміння відстоювати власну думку, постояти за 

себе, пристосовуватися до різних обставин. 

Історичний досвід переконує, що метою виховання є людина, 

її внутрішній світ. Виховувати людину в людині, пробуджувати й 

культивувати в ній силу людського духу і буття – ось цінності, які 

повинні бути в центрі уваги теорії та методики виховання в родині. 
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Отже, основний ціннісний орієнтир у виховній діяльності батьків – 

особистість дитини, її людський потенціал – духовно-моральний, 

інтелектуально-творчий, фізичний, естетичний. 

Сказане свідчить, що ідеал родинного виховання – це 

особистість, яка здатна і готова своєю діяльністю, своїм життям 

забезпечувати буття свого народу, суспільства і держави в усіх її 

формах, проявах у відповідності до вимог часу. Тобто, це 

високоосвічена, соціально активна людина, що наділена глибокою 

громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, 

патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань української та 

світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення [2, 

С.15]. 

Головною метою виховання відповідно до сучасних умов і 

стану буття народу слід вважати формування людини з 

інноваційним типом мислення і поведінки, зорієнтованої на 

безперервну освіту і самоосвіту уподовж всього життя, 

національно усвідомленого громадянина. Вона полягає у набутті 

дітьми соціального досвіду, успадкуванні духовних надбань 

українського народу, досягненні високої культури 

міжнаціональних взаємин, формуванні у дітей духовності, 

моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної культури. 

Отже, сім’я готує дітей до життя в суспільстві, навчає і 

захищає їх інтереси, передає від покоління до покоління культурні 

і духовні цінності. Благополуччя дітей у великій мірі залежить від 

здорового клімату у сім’ї. 

На сьогодні більшість батьків намагається розвивати 

демократичні, партнерські стосунки з дитиною. Сучасні батьки 

майже не використовують у вихованні дітей етнопедагогічних 

традицій злагоди, авторитету батьків у родині, субординації 

відносин, вшанування предків тощо. Проте у сфері духовних 

запитів сім’ї спостерігається зростання інтересу до народних 

звичаїв і традицій, мистецтва, релігії, обрядовості. 

Виховання у родині це соціально-педагогічне явище. Якість і 

зміст персонального середовища розвитку дитини визначається за 

допомогою таких параметрів: соціально-культурний, що 

передбачає освітній рівень батьків, їх участь у суспільному житті; 

соціально-економічний, що визначається майновими 
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характеристиками сім’ї, а також завантаженістю батьків на роботі; 

техніко-гігієнічний – залежить від умов проживання, 

влаштованості житла, особливостей способу життя; 

демографічний – визначається структурою сім’ї. 

Функціонування персонального середовища розвитку дитини 

в процесі сімейного виховання знаходиться під впливом дії 

психологічних механізмів сімейної соціалізації, зокрема таких, як: 

1) підкріплення – заохочення певної поведінки, покарання 

за невиконання тих чи інших правил поведінки; 

2) ідентифікація – дитина наслідує батьків, спирається 

свідомо чи підсвідомо на їх приклад; 

3) включення батьків у внутрішній світ дитини, її інтереси, 

потреби, смаки, прагнення. 

Отже, розуміння сім’ї як соціально-педагогічного явища 

створює умови для формування більш широких зв’язків між 

сім’єю та іншими інститутами соціального виховання, державою в 

цілому. 

Батьківський контроль і взаємини між дітьми і батьками є 

важливим компонентом реалізації виховного потенціалу сім’ї. 

Високий рівень поінформованості батьків щодо того, як дитина 

будує свої стосунки з друзями, хто належить до кола друзів, яким 

чином вони проводять спільний час, як витрачає гроші, з одного 

боку, свідчить про взаєморозуміння, з іншого – про батьківський 

контроль, мета якого – попередження небажаної поведінки. 

Як правило деформовані внутрішньосімейні стосунки 

призводять до асоціальної сім’ї, яка вступає у конфлікт з 

морально-правовими вимогами суспільства, припускається різного 

роду правопорушень. Це негативно позначається на соціальній 

адаптації дітей. 

Відсутність взаєморозуміння, любові й доброзичливості в 

сім’ї провокує емоційне відчуження, байдужість або агресивність 

у стосунках між її членами. Байдужість до дітей, того, чим 

займаються вони у вільний час, спричиняє також бідність і 

аморальний спосіб життя батьків. Саме з таких сімей діти йдуть на 

вулицю, це є неблагополучні сім’ї. 

Робота з неблагополучною сім’єю вимагає від соціального 

працівника досконалого володіння нормативно-правовою базою, 
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технологією соціальної роботи з цією категорією клієнтів, уміння 

врегульовувати негативні процеси у сім’ї специфічними методами 

і засобами впливу, адекватними індивідуальним особливостям 

випадків, з якими доводиться працювати. 

Неблагополучні сім’ї мають низький соціальний статус в 

якійсь зі сфер життєдіяльності чи декількох одночасно, не 

справляються з функціями, які на них покладені, їх адаптативні 

можливості суттєво знижені, процес сімейного виховання дитини 

протікає з великими труднощами, є малорезультативним. 

Соціальна робота з сім’єю – це система взаємодії соціальних 

органів держави і суспільства та сім’ї, спрямована на поліпшення 

матеріально-побутових умов життєдіяльності сім’ї, розширення її 

можливостей у здійсненні прав і свобод, визначених 

міжнародними та державними документами, забезпечення 

повноцінного фізичного, морального й духовного розвитку усіх її 

членів, залучення до трудового, суспільно-творчого процесу. 

Виходячи з цього, вчені визначають такі завдання 

соціального педагога у роботі з неблагополучною сім’єю: 

 виявлення випадків порушення прав людини в сім’ї, 

причин неблагополуччя, інформування про них органів 

влади; 

 профілактика девіантної поведінки в сім’ї та суспільстві, 

рецидивів порушення прав членів сім’ї у родині та 

суспільстві; 

 пропагування ідеальної моделі сімейного життя, здорового 

способу життя, статеве виховання; 

 правова і психолого-педагогічна просвіта населення з 

питань сім’ї та шлюбу, прав людини; 

 організація предметного спілкування членів 

неблагополучних сімей між собою, з іншими сім’ями для 

подолання причин неблагополуччя; 

 різноманітна допомога в організації життєдіяльності сім’ї, 

створенні нормальних умов для її життєдіяльності; 

самореалізації і розвитку її членів [4]. 

У сучасній практиці реалізують такі етапи соціально-

педагогічного супроводу неблагополучної сім’ї: 

1. Знайомство з сім’єю, збір інформації про неї, 
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визначення її проблем, формування позитивної 

мотивації до участі в роботі з соціальним педагогом. 

2. Подолання опору окремих членів сім’ї, роз’яснення 

необхідності роботи, звернення до позитивного в 

сімейних стосунках, інформування про наслідки 

бездіяльності, показ перспектив роботи. 

3. Досягнення згоди сім’ї на соціально-педагогічну 

роботу, укладання контракту про обов’язки сторін у 

роботі. 

4. Подолання наслідків неблагополуччя, стабілізація і 

корекція стосунків, укріплення зв’язків у 

мікросередовищі, усунення причин неблагополуччя. 

Розв’язання проблем сім’ї. 

5. Профілактика рецидивів неблагополуччя, спрямування 

сім’ї на самовизначення і самостійне розв’язання 

проблем. Перевірка результатів роботи через 

опосередкований чи безпосередній нагляд. 

6. Вихід із сім’ї соціального педагога. Закінчення 

контракту. Аналіз результатів. Розробка рекомендацій 

щодо подальшого самостійного життя сім’ї [5]. 

Проаналізувавши принципи, мету та завдання виховання 

дітей у сім’ї на сучасному етапі суспільного розвитку та 

враховуючи глобалізаційні процеси у вихованні, такі як 

людиноцентризм, громадянська стійкість, технологічна 

інноваційність і своєрідність, ми визначили основи організації 

виховання у родині. Оскільки, сучасна цивілізація визначає себе як 

інформаційне суспільство, або суспільство знань, визначені основи 

розглядаємо виходячи з її пріоритетів. 

По-перше, забезпечити пріоритет розвитку дитини в 

соціумі. Це передбачає створення умов для саморозвитку 

особистості, реалізації закладених у ній сутнісних сил, 

максимально можливої самоактуалізації. Унікальність і 

неповторність кожної особистості – багатство всього суспільства, 

тому не слід обмежувати свободу її проявів і розвитку. Батьки 

повинні приймати особистість дитини такою, якою вона є. Тільки 

за таких умов буде плідною їхня взаємодія. 

По-друге, виховувати дитину з інноваційним типом 
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мислення, яка здатна до сприйняття постійних змін у соціумі. Це 

пов’язано з процесом соціалізації особистості, який повинен 

допомогти вихованцеві вижити в суспільному потоці криз і 

революцій – екологічних, енергетичних, інформативних, 

комп’ютерних тощо; оволодіти досвідом старших, зрозуміти своє 

покликання, визначити власне місце в суспільстві, самостійно 

знайти шляхи найефективнішого самовизначення. При цьому 

особистість має прагнути до самопізнання, самоосмислення, 

самовдосконалення. Ці процеси стимулюють не пасивну 

поведінку, а розвиток активного творчого самоствердження у 

суспільстві. 

 По-третє, виховувати свідомих громадян й патріотів 

рідної землі. З огляду на це, батькам необхідно приділяти особливу 

увагу питанню громадянського виховання, мета якого сформувати 

у дитини комплекс громадянських якостей, глибоке розуміння нею 

належності до свого народу, держави, внутрішню потребу й 

готовність відстоювати та захищати її інтереси, реалізувати свій 

особистісний потенціал на благо зміцнення своєї держави. Тобто, 

необхідно виховати дитину з певним типом соціально зумовленої 

поведінки, яка характеризується набором прав і обов’язків, 

поважає і дотримується норм правил співжиття, прийнятих у 

даному суспільстві, традицій своїх співвітчизників. 

По-четверте, визнавати ціннісний (аксіологічний) підхід 

пріоритетним у вихованні дитини. Це передбачає вивчення 

процесів і явищ з позиції їхньої цінності для виховання і розвитку 

особистості у родині. Рівень сформованості ціннісних орієнтацій 

особистості дитини визначається результатом оволодіння 

конкретними знаннями. Найважливішою здібністю, якою повинні 

оволодіти діти в сім’ї є здатність до оволодіння знаннями: з одного 

боку – це оволодіння конкретним набором знань, а з іншого – 

умінням вчитися, яке радикальним чином позначається на процесі 

навчання у дошкільному закладі, школі, при подальшій 

професійній підготовці. 

По-п’яте, сприяти становленню та творчому розвитку 

особистості дитини, її фізичного і морального здоров’я. Це 

пов’язано з формуванням духовно багатого покоління, творчої 

особистості, яка змогла б у майбутньому розв’язувати як щоденні, 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 37 

так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а 

прогрес нації. Актуальною є проблема розвитку особистості, її 

моралі, гідності, оскільки суспільство знаходиться у глибокій, 

глобальній, системній кризі, зокрема – духовній. Важливою 

соціально-педагогічною проблемою є формування здорового 

способу життя, яка є актуальною для суспільного розвитку, 

особливо в умовах сучасних цивілізаційних процесів, які 

притаманні усім сферам людської життєдіяльності. Тому основою 

виховання дітей у сім’ї є духовно-моральний та фізичний розвиток 

особистості. 

Таким чином, організація виховання дітей у родині 

визначається змістом цивілізаційних процесів. Для кожної країни 

світу формування і розвиток особистості є суспільною 

необхідністю, тому що без цілеспрямованого виховання немає 

майбутнього у держави. 
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Учитывая то, что на современном этапе развития 

для цивилизации характерен динамизм, наращивание её 

культурного потенциала, усиление социальной роли 

личности, интелектуализация труда, быстрая смена 
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техники и технологий – общество ставит принципиально 

новые требования к воспитанию личности ребёнка в семье. 

Поэтому нами проанализированы теоретические основы 

воспитания детей в современной семье.  

Ключевые слова: воспитательный процесс, воспитание в 

семье, родительский контроль, социальная работа в семье. 

 

Taking into consideration that modern civilisation development 

is characterized by dynamism, cultural potential raising, strengthening 

of individuals’ social role, labour intellectualization, fast technique’s 

and technology’s change, the society pose fundamentally new 

requirements to children’s personality upbringing at the family. Taking 

this into account, we have analyzed theory of children’s upbringing in 

the modern family.  

Key words: educational process, upbringing in the family, 

parental control, social work in the family. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ 

 

Вдосконалення педагогічної практики та розвиток наукового 

педагогічного знання найтіснішим чином пов’язані з організацією 

науково-дослідної роботи в галузі педагогіки. Адже, досягаючи 

певних результатів у навчанні, вихованні, розвиткові та 

професійній підготовці молодого покоління, педагог прагне 

осмислити свою діяльність з тим, щоб, по-перше, надати їй міцних 

теоретичних підвалин, а по-друге, зуміти адекватно представити 

свій досвід навчально-виховної роботи колегам, розкрити його 

педагогічну цінність і забезпечити науково обгрунтовані підстави 

для впровадження його у широку педагогічну практику. Фахівці ж 

наукової галузі, в силу специфіки своєї професії, мають постійно 

перебувати у науковому пошуку, підвищувати свій 
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методологічний, науково-теоретичний та методичний рівень, адже 

не вдосконалюючи своєї наукової кваліфікації, неможливо досягти 

теоретично і практично значущих результатів дослідної роботи, 

що характеризуються науковою новизною і можуть визначати нові 

орієнтири у педагогічній науці й практиці.  

Саме ці причини спонукають педагогів і науковців вступати 

до аспірантури й докторантури для серйозної й цілеспрямованої 

роботи над написанням кандидатських та докторських дисертацій, 

в яких репрезентуються та узагальнюються результати їхніх 

багаторічних напружених наукових пошуків, і які знаменують 

собою перехід пошукувачів на якісно новий рівень наукового 

мислення й методологічної культури, що характеризується вищим 

ступенем узагальненості, концептуальності та наукової зрілості. 

Проблемі організації науково-дослідної роботи в галузі 

педагогіки присвячено досить багато наукових досліджень 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, у працях академіка 

С.У. Гончаренка [2; 3; 4], професора О.П. Рудницької [11; 12], 

російських дослідників Ю.Г. Волкова [1], М.І. Загузова [5; 6], 

В.В. Краєвського [7], О.М. Новікова [10], Г.І. Рузавіна [13] та 

інших вчених-методологів викладено основні вимоги щодо 

написання наукових праць з проблем педагогіки, а також 

представлено критерії оцінювання їх наукової якості. 

Втім, незважаючи на досить грунтовний аналіз 

методологічних, теоретичних та методичних аспектів проведення 

наукового дослідження, здійснений у працях вчених, актуальною 

проблемою, що хвилює сьогодні й молодих і зрілих науковців, які 

розпочинають роботу над дисертацією, залишається виявлення 

особливостей організації науково-дослідної роботи. З метою 

аналізу останніх ми підготували цю наукову статтю. 

Характеризуючи особливості й відмінності кандидатських та 

докторських дисертацій, звернемося передусім до визначення 

сутності самого цього поняття, адже перш ніж приступити до 

дисертаційного дослідження, слід з’ясувати для себе, що це за вид 

наукової роботи і які вимоги він висуває до здобувача наукового 

ступеня. 

Згідно з дефініцією, поданою в “Українському 

педагогічному словнику” С. Гончаренка, дисертація (від лат. 
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dissertatio – розвідка, дослідження, розмірковування) становить 

собою наукову працю, підготовлену для прилюдного захисту на 

здобуття наукового ступеня [2, с. 90-91]. 

У “Російській педагогічній енциклопедії”, виданій у 1993 р., 

дисертація визначається як кваліфікаційна робота, в якій на основі 

теоретичного аналізу та емпіричного дослідження вирішуються 

вагомі наукові проблеми чи актуальні наукові завдання, 

репрезентується логіка й прийоми наукового пошуку. 

Найбільш розгорнуте формулювання поняття “дисертація” 

подають російські вчені Ю.Г. Круглов та А.Ф. Парастаєв. Згідно з 

ним, дисертація є кваліфікаційною науковою роботою, що 

характеризується внутрішньою єдністю й містить сукупність 

результатів досліджень та наукових положень, які висуваються 

здобувачем наукового ступеня для публічного захисту й свідчать 

про його особистий внесок до науки в якості вченого. 

Як особливий науковий та літературно-творчий жанр 

дисертація має відповідати ряду кваліфікаційних вимог, що й 

визначають особливості організації науково-дослідної роботи 

аспірантів і докторантів. 

Зокрема, дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук є “самостійною науковою 

кваліфікаційною роботою, в якій представлені науково 

обгрунтовані теоретичні, методичні чи технологічні розробки, що 

забезпечують вирішення важливих прикладних завдань у 

педагогіці” (М.І. Загузов). Вона, за визначенням академіка 

С. Гончаренка, має містити наукові і практичні висновки та 

рекомендації щодо поліпшення роботи в закладах освіти різних 

типів і рівнів акредитації. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук є “самостійним науковим теоретичним чи 

експериментальним дослідженням великих і важливих питань 

теорії, історії педагогіки, дидактики, методики навчання тощо” 

(С.У. Гончаренко). У ній на основі виконаних автором досліджень 

та наукових узагальнень розроблені теоретичні положення, 

сукупність яких можна кваліфікувати як новий науковий напрям  

педагогічної науки. Результати докторської дисертації мають 

вагоме значення для розвитку педагогічної теорії й практики” 
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(М.І. Загузов). 

Згідно з “Порядком присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора 

наук необхідно оформлювати, відповідно до вимог державного 

стандарту України ДСТУ 3008 – 95 “Документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура і правила оформлення”. 

Останні зміни щодо вимог до написання дисертацій 

викладені у Бюлетені ВАК України № 6, 2007 р. (і взагалі, 

працюючи над дисертацією, аспірантам і докторантам бажано 

проглядати усі числа Бюлетенів, адже в них вміщено інформацію, 

що може мати для них принципове значення). 

Розпочинаючи дослідження, пошукувачам наукових ступенів 

слід ознайомитися з нормативними освітніми документами, які 

надають орієнтири для здійснення наукового пошуку: Законами 

України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про 

вищу освіту”, Постановами Верховної Ради України “Про стан і 

перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні”, 

Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної 

програми “Освіта” (Україна ХХІ століття)”, “Державною 

програмою “Вчитель”, “Положенням про ступеневу систему освіти 

в Україні”, “Положенням про ступеневу професійно-технічну 

освіту”, та іншими законодавчими і нормативними документами, 

що регламентують діяльність закладів загальної, професійної, 

вищої та професійно-педагогічної освіти. 

У наукових бібліотеках України (передусім, у Державній 

науково-педагогічній бібліотеці ім. В. Сухомлинського АПН 

України, Бібліотеці Інституту педагогіки АПН України, Бібліотеці 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, 

Бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, 

Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського, 

Національній Парламентській бібліотеці, Бібліотеці НПУ імені 

М.П. Драгоманова та ін.) накопичено досить значні фонди 

літературних і дисертаційних джерел з усіх проблем, 

досліджуваних сучасною педагогічною наукою. Й, розпочинаючи 

свій науковий пошук, дисертанти мають ознайомитися з 

бібліотечними фондами та відвідати медіа-зали цих бібліотек. 
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Важливою складовою організації науково-дослідної роботи 

аспірантів і докторантів є складання робочого та індивідуального 

планів.  

Індивідуальний план роботи аспіранта чи докторанта 

відображає порядок його дій щодо виконання завдань 

дисертаційного дослідження упродовж усього терміну 

перебування в аспірантурі чи докторантурі. Він розрахований на 3 

роки для тих, хто навчається в докторантурі й стаціонарній 

аспірантурі, та на 4 роки для тих, хто навчається в аспірантурі без 

відриву від виробництва. При заповненні індивідуального плану 

дисертанту варто так формулювати наукові завдання на кожний 

рік, щоб вони були реальними для виконання на його кінець, адже 

за кожний пункт плану йому доведеться звітувати на засіданні 

відділу й під час атестації за навчальний рік перед заступником 

директора з наукової роботи. Водночас, розподіляти завдання 

індивідуального плану слід так, щоб на третьому чи четвертому 

(для заочників) році навчання робота над дисертацією була в 

цілому завершена й представлена у першому варіанті для 

обговорення на засіданні відділу, до якого він прикріплений. 

Робочий план дисертанта стосується структурування змісту 

наукової роботи й нерідко становить собою план-проспект, в 

якому представлено реферативний виклад розташованих у 

логічному порядку питань, за якими аспірант чи докторант 

систематизує в ході роботи  увесь зібраний ним фактичний 

матеріал. 

Окрім загального плану-проспекту дисертації, який 

подається для затвердження теми або при вступі до аспірантури-

докторантури, бажано, на нашу думку, розробляти плани-

проспекти до кожного з підрозділів дисертації, оскільки вони 

допоможуть дисертантові вибудувати логіку викладу змісту 

підрозділу та встановити зв’язок з наступним підрозділом у ході 

написання тексту роботи. 

Зважаючи на те, що в процесі опрацювання наукових джерел 

дисертант здобуває більше інформації з різних питань, 

розглядуваних в дисертації, ніж він в змозі охопити одразу, то 

найбільш зручним для нього, на нашу думку, завести папки до 

кожного з підрозділів (в тому числі зробити це й в комп’ютері), до 
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яких складатиметься опрацьована інформація. Під час написання 

підрозділу дисертант структуруватиме її, відповідно до 

розробленого ним плану-проспекту, і в такий спосіб логічно 

вибудовуватиме зміст наукового матеріалу. 

З власного досвіду роботи з аспірантами нами зроблено 

висновок, що, незважаючи на те, що усі з них писали дипломні та 

магістерські роботи, вони не завжди усвідомлюють зв’язку теми 

дисертації з її змістом і структурою. У зв’язку з цим ми б порадили 

науковцям-початківцям частіше (майже щоденно) вчитуватися в 

свою тему і стрілочками встановлювати зв’язки між ключовим її 

поняттям та пов’язаним із ним іншими поняттями теми. Це 

дозволить чітко окреслити найважливіші аспекти розгляду обраної 

наукової проблеми і розробити чіткий план її дослідження. 

Слід зазначити, що на початку наукової роботи майже усі 

аспіранти проходять етап, коли читаючи  захищені дисертації, 

вони переживають стан фрустрації і їм здається, що вони не в 

змозі написати роботи “такого ж високого наукового рівня”. Але, 

опановуючи уміння теоретичного аналізу досліджуваної 

проблеми, молоді вчені набувають здатності критично 

осмислювати наукові підходи інших дослідників і з урахуванням 

цього вибудовувати зміст і логіку своєї дисертації. 

Відомо, що основними напрямами дисертаційних досліджень 

з педагогіки є: теоретико-методологічні, експериментально-

педагогічні, історико-педагогічні й методичні. 

Теоретико-методологічні дисертації обгрунтовують новий 

методологічний підхід чи напрям наукового педагогічного знання. 

Зазвичай, це докторські дисертації, хоча у сучасній педагогіці 

здійснено вдалі спроби написання кандидатських теоретико-

методологічних дисертацій, зокрема, російськими вченими [8, 9].  

Експериментально-педагогічні дисертації мають прикладне 

значення й відкривають нові шляхи для розв’язання практичних 

педагогічних завдань. Кандидатська експериментально-

педагогічна дисертація складається, за традицією, з трьох частин.  

У першій – теоретичній частині має бути здійснено аналіз 

основних наукових підходів до розгляду педагогічної проблеми, 

окреслено зміст найважливіших наукових понять, визначено 

структуру досліджуваних педагогічних явищ і на основі 



                                                    Випуск 1, 2009 

 44 

узагальнення цих теоретичних даних подано дисертантом власні 

визначення базових понять і обгрунтовано структуру тих 

педагогічних явищ або процесів, які він розглядає, створено їх 

ідеальну теоретичну або концептуальну модель тощо. 

Друга частина дисертації є діагностичною. У ній 

аналізується відповідність існуючого стану педагогічної практики 

до запропонованої дисертантом ідеальної моделі, структури тощо 

(при цьому досліджується не уся існуюча практика навчання, 

виховання, професійної підготовки, розвитку певних якостей та 

ін., а лише той аспект, який стосується безпосередньо проблеми 

дослідження), виявляються суперечності, недоліки практичної 

педагогічної діяльності, з’ясовуються їх причини, на основі чого 

розробляється методика та окреслюються перспективи 

експериментальної роботи з удосконалення існуючої практики. 

Третій розділ дисертації присвячується опису формувальної 

дослідно-експериментальної роботи й містить науково 

обгрунтований дисертантом спосіб розв’язання досліджуваної 

педагогічної проблеми, представлений у вигляді нової методики, 

моделі, системи, технології, а також опис ходу та результатів 

експериментальної роботи щодо впровадження цієї моделі чи 

методики до навчально-виховного процесу певного закладу освіти, 

підтверджений статистичним аналізом отриманих 

експериментальних даних.  

В історико-педагогічних дослідженнях, присвячених 

вивченню етапів становлення та розвитку педагогічних явищ і 

процесів; освітніх теорій, шкіл, концептуальних ідей та системи 

педагогічної діяльності видатних представників освіти і культури 

нерідко зміщуються акценти з педагогічних аспектів на професійні 

(мистецтвознавчі, військові, інженерні та ін.) і тоді дослідження 

втрачає власне педагогічний зміст.  

Іншою помилкою історико-педагогічних досліджень з 

проблем становлення та розвитку освіти є їх реферативний, 

описовий характер, відсутність теоретичного історико-

педагогічного аналізу та узагальнення викладених (навіть дуже 

гарно і вичерпно) наукових фактів. А, власне, це і має бути 

головним змістом такої роботи: виявити соціально-культурні та 

освітні передумови аналізованого педагогічного явища; чинники, 
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що позитивно та негативно впливають на його розвиток; 

об’єктивні та суб’єктивні умови цього розвитку; його 

закономірності та тенденції; обґрунтувати педагогічну доцільність 

використання проаналізованого педагогічного досвіду в сучасній 

освіті. А головне – знайти і ввести до наукового обігу нові 

педагогічні факти з історії становлення та розвитку освіти. 

Ще однією недоречністю дисертаційних робіт різної 

тематики є намагання дисертанта “втиснути” у них увесь матеріал, 

який ним набрано, навіть, якщо він бачить, що цей матеріал не 

додає нічого нового й навіть переобтяжує й робить нечітким зміст 

дисертації. Але, шкодуючи витраченого часу й результатів своєї 

праці, вчений-початківець наполягає на тому, щоб залишити цей 

баласт у дисертації, знижуючи наукову якість виконаного 

дослідження. 

Неуважне, квапливе ставлення до написання дисертаційної 

роботи призводить до того, що в її тексті зустрічаються 

недоречності, дублювання, граматичні й стилістичні помилки. 

Цього можна уникнути, якщо по кілька разів перечитувати текст 

підрозділу, озвучувати його перед своїми близькими. Це дозволить  

почути себе, ніби з боку, й помітити ті огріхи, які не схоплюються 

увагою при читанні тексту “про себе”. 

При написанні дисертації важливо слідкувати за 

дотриманням єдиної логіки викладу матеріалу, наукового стилю 

мовлення, грамотним оформленням тексту роботи, непорушним 

слідуванням правилам наукової етики (тобто, коректністю 

цитування, використання інтелектуальної власності інших 

науковців, недопущенням перекручування цитат, відповідно до 

потреб свого дослідження тощо). Це слугує, за висловом 

М.І. Загузова індикатором того, що дисертант є “готовим увійти до 

наукового співтовариства як гідний його член”. 

Отже, вирішивши розпочати науковий пошук, і аспірант і 

докторант має бути готовим до того, що цей шлях не буде для 

нього легким і вимагатиме від нього значного інтелектуального та 

емоційного напруження, активізації усіх його сутнісних сил і 

творчого потенціалу. Попри це, він повинен також бути 

переконаним у тому, що, за умови постійної й цілеспрямованої 

роботи над розв’язанням поставлених завдань, він подолає усі 
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труднощі й перепони на шляху до своєї мети і стане гідним членом 

наукового співтовариства.  
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 В статье проанализированы особенности проведения 

кандидатских и докторских диссертационных исследований по 

педагогике; выявлены основные ошибки, совершаемые 

начинающими учёными; предложены пути их преодоления. 

Ключевые слова: диссертация, научно-исследовательская 

работа, индивидуальный план работы. 

 

 In clause the features of realization candidate and doctor's 

dissertation researches on pedagogics are analysed; the basic mistakes 

made by the beginning scientists are revealed; the ways of their 

overcoming are offered. 

Key words: dissertation, research work, individual plan of 

work. 
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НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА СКЛАДОВІ  

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

(на прикладі факультету української філології) 

 

Упровадження багаторівневої освіти загострило потребу 

підвищення якості змісту вищої філологічної освіти. Однак, якщо 

для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” вироблені 

змістові, організаційні, методичні, юридичні критерії згідно з 

державними вимогами, низка питань стосовно поглибленої 

професійно-орієнтованої науково-педагогічної і науково-

дослідницької підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні 

“магістратура” залишається відкритими. Науковці розкривають 

окремі питання підготовки магістерських досліджень 

(М. Краснянський, Г. Токмань), проектування вищої літературної 

освіти в контексті Болонського процесу (Г. Клочек), досліджують 
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особливості формування мовнокомунікативної компетентності 

магістрів філологічних спеціальностей (Т. Симоненко). З 

урахуванням позицій цих учених рефлексії власної професійної 

діяльності в межах статті зупинимося на особливостях навчальної 

та наукової складових  магістерської підготовки на факультетах 

української філології вищих педагогічних навчальних закладів. 

Ступінь магістра педагогічної освіти і кваліфікацію 

викладача української мови та літератури, як показує аналіз 

освітніх докум “бакалавр” (термін навчання – два роки) або 

“спеціаліст” (поки що, термін навчання – один рік) за умови 

оволодіння поглибленими фундаментальними, психолого-

педагогічними і методичними знаннями інноваційного характеру, 

досвідом застосування та продукування нових знань для 

вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідних завдань 

у галузі середньої і вищої освіти. Досвід показує: однорічний 

термін навчання в магістратурі не дає яскравого позитивного 

ефекту. 

Окреслимо детальніше особливості навчальної підготовки 

майбутніх викладачів української мови і літератури. Студіювання 

науково-методичних праць, аналіз навчальної діяльності 

Луганського НПУ, Уманського ДПУ, Переяслав-Хмельницького 

ДПУ та університетів зарубіжжя, досвід викладання у 

Глухівському ДПУ показує, що при моделюванні  змісту навчання 

в магістратурі застосовуються професійно та особистісно-

орієнтований підходи. Щоправда, їх однобоке використання 

призводить до певних недоліків. Зокрема, професійно 

орієнтований підхід, забезпечуючи вимоги якісної підготовки 

фахівця, не завжди повною мірою враховує індивідуальні 

можливості й мотиваційно-ціннісну готовність особистості. 

Особистісно-орієнтований підхід ґрунтується на гуманістичних 

цінностях і сприяє саморозвитку особистості, однак його 

недоліком залишається недостатня спрямованість на майбутню 

професійну  діяльність. Отже, найбільш оптимальним напрямом  

формування змісту навчання в магістратурі є інтеграція названих 

підходів. Основоположними принципами навчання вважаємо 

принципи системності, професійної спрямованості, 

компетентнісно-орієнтований, міжпредметних і внутрішньо-
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предметних зв’язків та інтеграції.  

Навчальна програма підготовки магістрів української мови і 

літератури, як показує аналіз навчальних планів ВНЗ, складається 

із гуманітарної (25 відсотків навчального часу), спеціальної та 

науково-практичної (75 відсотків навчального часу) підготовки. На 

самостійну підготовку магістрів передбачено до двох третин 

загального обсягу часу, визначеного навчальною програмою. 

Основна мета загальнокультурного блоку полягає в тому, 

щоб представити магістрантам методологічну культуру як 

підсистему професійного буття людини. Магістр повинен бути 

широко ерудованим фахівцем в основних галузях гуманітарного 

знання. Це дозволяє йому орієнтуватися в комплексі світоглядних 

проблем сучасної науки в цілому, опанувати логіку розвитку 

наукового знання,  психологію наукової творчості, з’ясувати місце 

сучасної філології в гуманітарному знанні; усвідомити внесок 

видатних учених у розвиток філології. Отже, важливими в 

магістерській підготовці є курси філософії та методології 

філології. 

Психолого-педагогічна підготовка включає педагогіку і 

психологію вищої школи, основи науково-педагогічних 

досліджень, комп’ютерні та інформаційні технології в освіті. 

Успішне засвоєння магістрантом основних досягнень, тенденцій 

розвитку вітчизняної і зарубіжної психології і педагогіки вищої 

школи, сутності процесів навчання і виховання у вищій школі, 

сучасних підходів до моделювання педагогічної діяльності, форм 

організації навчального процесу, педагогічного проектування  і 

педагогічних технологій, вікових особливостей юнацького віку, 

психології професійного становлення особистості сприяє 

поглибленню педагогічної, психологічної, методичної 

компетенцій, удосконаленню вмінь викладати обраний предмет у 

традиційних та інноваційних загальноосвітніх закладах, а також у 

вищій школі.  

Особливої уваги потребує психологічна підготовка 

майбутнього фахівця української філології. Опитування, 

інтерв’ювання, бесіди з магістрантами, викладачами 

підтверджують положення про те, що курс психології у 

педагогічному університеті більшою мірою виконує 
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загальноосвітню, ніж професійно-спрямовану функцію і, на жаль, 

не створює цілісного уявлення про психологію людини. Водночас 

76% опитаних студентів магістратури (Тернопільського НПУ, 

Луганського НПУ, Миколаївського ДУ, Уманського ДПУ, 

Глухівського ДПУ) відзначають, що саме до вчителя-словесника 

звертаються за життєвою порадою і учні, і батьки. Отже, 

майбутній педагог має уважно вивчати внутрішній світ дитини, 

дорослої людини, їх інтереси, здібності, характер.  

Навчальний курс із психології вищої школи спрямовуємо на 

вдосконалення психологічної компетенції, тобто на вивчення 

особистості в контексті психологічної культури, психолого-

педагогічних прийомів навчання, спілкування, формування вмінь 

на творче застосування можливостей особистісно-діяльнісного 

підходу в навчанні, на розуміння своєрідності психологічного 

аналізу вчинків і діяльності студентів; засвоєння знань про 

психологічні особливості студентського віку та науково-

психологічних основ становлення особистості протягом навчання, 

опанування науковими методами діагностики індивідуальних 

психологічних особливостей студента та показників його 

особистісного і професійного зростання, на активізацію 

самопізнання та професійно-педагогічного самовдосконалення. У 

сучасних соціокультурних умовах загострюється потреба у 

знаннях основ соціальної психології, етики ділових стосунків.  

Удосконалення лінгвістичної, мовної та інших видів 

компетенцій продовжується під час опанування курсів лінгво-

методичного блоку, зокрема такими курсами: “Актуальні 

проблеми сучасного мовознавства”, “Методологічні основи 

дослідження лінгвістичних об’єктів”, “Методика проведення 

філологічних досліджень”, “Методика викладання української 

мови у вищій школі”. Студенти знайомляться з новою 

інформацією в галузі лінгвістики; поглиблено вивчають структуру 

української мови, особливості її функціонування в синхронічному 

і діахронічному аспектах; закцентовують увагу на прикладному 

характері української мови як засобу самоформування й 

самовираження особистості, на розвитку культури мови, мислення, 

формуванні почуття мовного обов’язку національно-свідомої 

особистості в суспільстві; вчаться здійснювати критичний аналіз 
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різних соціо- і психолінгвістичних концепцій; опановують 

методологію, методику і практику науково-дослідницької 

діяльності в цій галузі, навичок викладання лінгвістичної теорії й 

актуальних проблем українського мовознавства в освітніх 

закладах різних типів.  

Зокрема, курс “Актуальні проблеми сучасного мовознавства” 

подає двовекторний аналіз мовознавчих поглядів щодо 

становлення української мови у просторі й часі: здійснюється 

характеристика основних етапів розвитку української мови й 

мовознавства; з’ясовуються підходи А.Кримського, І.Огієнка, 

І.Свєнціцького, С.Смаль-Стоцького, Є.Тимченка, Л.Булаховського, 

Ю.Шевельова, О.Горбача, В.Русанівського, В.Німчука, 

Г.Півторака, О.Тараненка стосовно низки актуальних проблем 

мовознавства; пропонується студіювання праць з української 

діалектології, етнолінгвістики, фонетики і фонології, 

опрацьовуються питання співвідношення та взаємозв’язку 

лексикології та фразеології, словотворення та морфології 

української мови; розглядаються сучасні підходи до вивчення 

різних рівнів української літературної мови. 

На заняттях з курсів “Методологічні основи дослідження 

лінгвістичних об’єктів”, “Методика проведення філологічних 

досліджень” скеровуємо увагу студентів на аналіз сучасних 

методів, прийомів і процедур лінгвістичних досліджень: 

поглиблюємо знання молодих дослідників про описовий метод, 

спрямований на з’ясування особливостей будови і функціонування 

мовних одиниць з урахуванням різних перехідних випадків; 

дистрибутивний аналіз як метод вивчення властивостей мовних 

одиниць на основі контексту; трансформаційний аналіз як 

закономірну зміну основної мовної моделі на вторинну мовну 

структуру; компонентний аналіз. Виконання проблемно-

пошукових завдань вибудовуємо за дискурсивною методикою як 

джерелом логічних міркувань, детальніше розглядаємо 

порівняльно-історичний метод як цілісний комплекс 

дослідницьких прийомів відносної хронології, зовнішньої та 

внутрішньої реконструкції, ширше застосовуємо зіставний метод 

як науковий прийом порівняння двох і більше мов з метою 

пізнання їх подібності і відмінності та методи математичної 
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лінгвістики. Для аналізу регіонального мовного матеріалу 

використовуємо лінгвогеографічний метод та лінгвістичне 

картографування. 
Використовуються ці методи і при викладанні методики 

викладання української мови у вищій школі. Розгляд новітніх 
технологій представлення сучасної української літературної мови 
на основі досягнень лінгводидактики, передового досвіду 
учителів, викладачів-словесників вищих навчальних закладів, 
розвиток мовної, соціокультурної, функціонально-комунікативної 
компетенцій студентів – така мета цього лекційно-практично-
лабораторного курсу. У професійний простір магістранта важливо 
включити актуальні теми і питання, що стосуються опанування 
сучасних підходів до вивчення лексико-семантичних категорій на 
функціональній основі, української фонетики та орфоепії, 
здобутків ї граматичної науки, ефективних методів вивчення 
морфології, синтаксичної будови мови. Курс спрямовується на 
формування потреби у вдосконаленні професійних здібностей, 
розвиток умінь доцільно обирати форми, методи і прийоми 
організації навчання відповідно до теми, мети, складності і 
значущості навчального матеріалу; розробляти конспекти лекцій і 
практичних занять; добирати систему завдань, навчальну, 
навчально-методичну, наукову, довідкову літературу; створювати і 
використовувати різні види наочності, комп’ютерні програми, 
електронні посібники; організовувати самостійну, індивідуальну, 
науково-дослідну роботу студентів; використовувати інноваційні, 
інформаційні технології; здійснювати виховну функцію тощо.  

Мета літературознавчої підготовки магістра – розвиток 
духовного світу особистості, створення умов для формування 
внутрішньої потреби в неперервному вдосконаленні та реалізації 
творчих можливостей. Розвиток літературної компетенції 
майбутніх педагогів-дослідників відбувається при поглибленому 
вивченні окремих аспектів фольклористики, історії української 
літератури і сучасного літературного процесу в контексті 
вітчизняної та світової історії й культури з опорою на новітні 
досягнення в галузі літературознавства, філософії, психології; 
засвоєння методології, методики і практики проведення науково-
дослідної діяльності в галузі фольклористики й історії української 
літератури і викладання відповідних курсів у вищій  школі, 
гімназіях, колегіумах, ліцеях. Важливо, щоб викладання 
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літературознавчих дисциплін носило професійну, розвивальну, 
гуманітарно- і духовно-виховну спрямованість.  

Необхідність курсу методики викладання української 
літератури у вищій школі визначається потребою в оволодінні 
майбутніми викладачами української літератури методичними 
аспектами проведення занять, технікою, формами, методами 
організації навчального процесу в педагогічному університеті. 
Завдання курсу передбачаємо у збагаченні досвіду майбутніх 
педагогів на основі досягнень філологічної та педагогічної науки і 
практики, дослідницької роботи: з’ясовуємо зміст і структуру, 
основні форми занять літературознавчих дисциплін у ВНЗ, 
поглибленого курсу української літератури в загальноосвітніх 
закладах нового типу; засоби педагогічної діагностики рівня знань, 
умінь і навичок студентської та учнівської молоді, особливості 
організації і керівництва самостійною навчальною і науковою 
діяльністю студентів і учнів. Роботу спрямовуємо на формування у 
магістрантів умінь моделювати навчальні заняття, організовувати 
самостійну, індивідуальну, науково-дослідну, виховну роботу 
серед студентів, учнів інноваційних закладів з урахуванням різних 
видів наочності, комп’ютерних продуктів. 

Лекційні, практичні, лабораторні заняття ґрунтуються на 
сучасних підходах особистісно зорієнтованого навчання, 
будуються з урахуванням принципів наступності, системності, 
міжпредметних зв’язків та інтеграції, скеровують подальшу 
роботу на підвищення своєї педагогічної майстерності. 
Наповнення складових професійної компетентності потребує 
включення до курсу тем і питань, зокрема “Методичні аспекти і 
проблеми викладання основних розділів теоретико- та історико-
літературних курсів”, “Психологічні основи навчання літератури”, 
“Педагогічні ситуації в художній літературі”, “Робота з 
філологічного аналізу тексту” та ін.  

З’ясовуючи особливості, наприклад, першої з 
вищезазначених тем, розкриваємо сучасні підходи до викладання 
курсів “Вступ до літературознавства”, “Теорія літератури”, “Усна 
народна творчість”, “Історія української літератури”, “Літературне 
краєзнавство”, їх зв’язок з іншими філологічними дисциплінами, 
курсами естетики, філософії, культурології, психології, труднощі й 
особливості викладання з метою вироблення наукової позиції, 
формування у студентів умінь професійного читання художніх 
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текстів, навичок самостійної роботи з науковою літературою 
(конспектування, реферування і т. п.), критичної оцінки наукових 
ідей, суджень, концепцій, а також різних інтерпретацій 
літературних творів.  

Розглядаючи ознаки художнього тексту і принципи його 
побудови, різні способи вираження авторської позиції у творі, 
розкриваючи смисловий діапазон художнього слова, виявляючи 
своєрідність добору і використання мовленнєвих засобів, майбутні 
фахівці поглиблюють навички лінгвістичного “бачення” 
художнього твору, навчаються здійснювати лінгвістичне 
коментування, логічно обґрунтовують оцінку ідейно-художнього 
змісту тексту, розвивають навички асоціативного мислення, 
опановують закони вживання лексичних, фонетичних, 
словотворчих, граматичних засобів мови в художньому тексті і, 
власне, сприймають твір як цілісне явище мистецтва слова.  

Аудиторні форми навчання варто збагатити: розвиваємо 
уміння студентів доцільно обирати форми, методи і прийоми 
організації навчання відповідно до теми, мети, складності і 
значущості навчального матеріалу; розробляти конспекти лекцій, 
практичних занять, уроків; готувати систему діагностуючих 
завдань, навчальну, навчально-методичну, наукову, довідкову 
літературу; створювати й використовувати різні види наочності, 
комп’ютерні програми, електронні посібники; організовувати 
самостійну, індивідуальну, науково-дослідну роботу студентів 
тощо. Тематика індивідуальних завдань має включати 
реферування, конспектування, рецензування, анотування різних 
текстів, розробку практикумів професійного спілкування в 
реальних і модельованих умовах, конструювання технічних 
засобів для виконання лексичних, фонетичних, орфоепічних та ін. 
вправ тощо.  

Найважливішим системостворюючим механізмом 
індивідуального професійного становлення є магістерське 
дослідження – самостійна науково-дослідницька робота, 
спрямована на аналіз перспективних і актуальних проблем, 
розкриття творчого потенціалу виконавця, його вмінь 
інтерпретувати різні концепції і теорії, здатності до творчого 
осмислення аналізованого матеріалу, вияву ступеня володіння 
професійною мовою.  

Науково-дослідницька діяльність магістранта передбачає 
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розгляд мовно-літературних проблем, розробку змісту і технологій 
навчання й виховання, моделювання авторських програм з 
фахових предметів, методичних систем, засвоєння методів 
проведення наукових досліджень в учнівському і студентському 
колективах. На цьому етапі підготовки в педагогічному 
університеті зростає необхідність у дослідницьких лабораторіях, 
створенні бази магістерських робіт. Майбутньому викладачеві 
необхідно вміти володіти методикою проведення науково-
педагогічного експерименту, використовувати під час проведення 
наукових досліджень сучасні технології, обробляти й аналізувати 
отримані результати, конспектувати, цитувати, анотувати, 
рецензувати, складати тезаурус, виконувати бібліографічну роботу 
із залученням сучасних інформаційних технологій; інтерпретувати 
різні концепції і теорії, творчо осмислювати аналізований 
матеріал.  

Оволодіння магістрантами сучасними освітніми 
технологіями, методикою проведення занять з фахових дисциплін, 
набуття досвіду самостійної, науково-методичної, організаційно-
керівної діяльності, культури педагогічного спілкування, умінням 
застосовувати набутий досвід у професійній діяльності та 
подальшій самоосвіті, формування інтегративного стилю 
мислення, необхідного вчителеві-досліднику має відбуватися під 
час педагогічної практики  в закладах освіти нового типу, а також 
при фахових кафедрах у педагогічному університеті. 

Завданням практиканта на цей період є ознайомлення з 
нормативно-правовою базою, науково-методичним забезпеченням 
навчально-виховного процесу; функціональними обов’язками й 
формами діяльності (навчально-предметною, науково- і 
організаційно-методичною, психолого-педагогічною, культурно-
просвітницькою, виховною) вчителів-словесників, викладачів 
мовознавчих дисциплін, передовим педагогічним досвідом; 
формами організації навчально-виховного процесу; 
психологічними основами навчання в закладах освіти нового типу 
і вищій школі, психолого-педагогічними особливостями 
студентського віку; особливістю навчальної, науково-
дослідницької роботи викладача; організацією індивідуальної, 
самостійної роботи студентів; професійною, розвивальною і 
гуманітарно-, духовно-виховною спрямованістю навчальних 
дисциплін у вищому навчальному закладі; своєрідністю лекцій, 
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практичних, семінарських занять; інноваційним досвідом ВНЗ 
щодо впровадження освітніх технологій на заняттях з 
лінгвістичних дисциплін. Магістранти проводять усі заняття з 
фахової дисципліни, передбачені навчальним планом; 
розробляють і апробовують експериментальну методику з 
проблеми дослідження. 

Зміст і організація практики будується на принципах 
науковості (відбір змісту занять у різних типах освітніх закладів з 
урахуванням закономірностей педагогіки і психології, сучасних 
вимог дидактики); креативності (актуалізація і стимулювання 
творчого підходу магістрантів до проведення занять з опорою на 
розвиток суб’єктів навчання), врахування наукових інтересів 
магістрантів.  

Виконання дослідницьких завдань під час навчально-
пошукових і педагогічних практик дають можливість магістрантам 
урізноманітнити заняття і виховні заходи зі студентами-
філологами. Зокрема, курси поглибленого вивчення української 
мови і літератури доцільно підсилюємо етнокультурознавчим 
аспектом як засобом духовного й естетичного виховання, більше 
уваги приділяємо філологічному і педагогічному розгляду рідного 
слова у фольклорному і художньому тексті, зіставному аналізу, 
комунікативному аспекту.  

Гострих проблем у магістерській підготовці залишається 
чимало: проблема набору, відбору, підвищення якості навчально-
методичної продукції для підготовки магістрів. Очевидно і те, що 
для педагогічної роботи потрібний особливий склад душі, 
схильність до роботи зі студентською молоддю.  

Отже, освітньо-кваліфікаційний етап підготовки магістра 
педагогічної освіти (викладач української мови або літератури) 
передбачає широку ерудицію в основних галузях гуманітарного 
знання, володіння фундаментальною науковою базою, опанування 
логіки розвитку наукового знання, психології наукової творчості, 
оволодіння професійними вміннями і навичками викладання 
обраного предмету, методикою підготовки і проведення 
різноманітних форм навчальних занять у закладах різних типів з 
урахуванням закономірностей педагогіки і психології, сучасних 
вимог дидактики, власних наукових інтересів.  

 
В статье рассматриваются особенности учебной и 
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научной составных магистерской подготовки на факультетах 
украинской филологии высших педагогических учебных 
учреждений. 

Ключевые слова: магистерская подготовка, украинская 

филология, формы обучения, научно-исследовательская работа. 
 
The features of educational and scientific elements of training 

future magisters on faculties of Ukrainian philology in High 
Pedagogical Educational Establishments are discovered in the article. 

Key words: master's degree preparation, Ukrainian philology, 

forms of teaching, research work. 
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими та практичними завданнями. Україна 

знаходиться на перехідному етапі свого розвитку. Оновлена 

модель українського суспільства, яка прийшла на зміну командно-

адміністративній системі, виявилася малоефективною. Наявність 

конфліктогенних і суперечливих ціннісних орієнтацій у державі 

призвели до того, що вікові традиції втратили для українців свою 

цінність, а нові – ще не сформувалися. Такі наслідки державного 

устрою негативно позначаються на формуванні внутрішнього 

світу особистості, пошуку її власного місця в житті, своєї 

індивідуальності та можливості самовизначення. 

Українське суспільство сьогодні як ніколи потребує пошуку 

нових знань, стереотипів мислення на засадах національної 

історико-культурної спадщини. Ці обставини актуалізують 

проблему ціннісних орієнтацій у професійній підготовці фахівців 

аграрної галузі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
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започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 

автор: філософські, соціологічні, культурологічні аспекти 

світоглядних орієнтацій розглядаються у працях як науковців 

минулих століть (Сократ, Платон, Дж. Локк, Ж. Руссо, 

Я. Коменський, М. Драгоманов, І. Франко, Л. Українка, М. Вебер 

Г. Гегель, К. Ушинський, В Сухомлинський), так і сучасників 

(І. Бех, М. Стельмахович, І. Підласий, А. Бойко, В. Рибалка, 

В. Жежерун, І. Гаврик, Т. Усатенко, Й. Сележан, І. Степаненко та 

ін.). 

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою 

статті є дослідження чинників, які впливають на формування 

ціннісних орієнтирів майбутніх фахівців аграрної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Україна 

переживає період посиленої уваги освітянської спільноти до 

проблем морального удосконалення, формування соціальної 

зрілості студентської молоді, розвитку їх професійного мислення, 

яке повинно ґрунтуватися на засадах національно-культурної 

спадщини українського народу. 

Безперечним є факт, що вищі аграрні навчальні заклади в 

силу своєї ваги для економічного життя України становлять 

серйозну ланку вітчизняної освіти. Вони повинні якомога швидше 

реагувати на зміни, які відбуваються у суспільстві, визначаючи 

пріоритетні напрями в навчанні і вихованні студентської молоді. 

Законом України “Про освіту” визначено, що гуманізм і 

демократизм в органічному зв’язку із національною історією, 

культурою і традиціями, гнучкістю та прогностичністю системи 

освіти є пріоритетом загальнолюдських духовних цінностей над 

політичними інтересами [2]. 

Девізом реформаційних змін у вищій аграрній школі України 

повинна стати теза, яка відтворює ідею, – “реформувати не означає 

змінювати культуру (менталітет) виконавця”. Адже формування 

національної особистості відбувається шляхом пізнання від 

рідного до чужого, від близького до далекого, від національного 

до планетарного, світового [5, с. 175]. Тому оновлення навчально-

виховного процесу вищої аграрної школи повинно відбуватися 

шляхом активного залучення історичних надбань української 
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аграрної спадщини, яка є безцінним скарбом національної 

української культури. 

Треба пам’ятати, що поки ще ніхто з усіх педагогів світу не 

дав теорії і практиці виховання більше, ніж вітчизняні вчені. Лише 

діалектичне поєднання загальносвітових тенденцій та 

національного компонента дозволить ідентифікувати вищу 

аграрну школу України за ознакою професіоналізму, який 

базується на отриманні довершеного фундаментального та 

галузевого знання. У цьому контексті вбачається доречним 

удосконалення змістовного компонента аграрної освіти. 

Наповнення фундаментальних та професійно-орієнтованих 

навчальних дисциплін інтегрованими знаннями “…про побут, 

звичаї, традиції, світогляд українського народу, тематично-

проблемні наукові дослідження, гіпотези, а також матеріали про 

історію науки, внесок до скарбниці вселюдських знань 

українських учених, мислителів, політичних діячів, про 

пріоритетні напрямки розвитку науки та технології” [7, с. 28-36]. 

Однією з державотворчих проблем української нації є 

національна ідея. Саме вона найголовніша та найсвятіша цінність, 

яка закладена у мрії мати свою самостійну державу та її щасливе 

процвітання, демократичне суспільство з національною 

культурою, освітою, системою виховання. На жаль політики, 

історики, правовики України дотепер не можуть визначитися з 

єдиною національною ідеєю, яка б могла об’єднати народ з його 

давньою історією, культурою.  

Таким чином, у сучасних умовах вищі аграрні навчальні 

заклади мають взяти на себе повноваження і створити такі умови 

для навчально-виховного процесу, які б сприяли зростанню 

значення ціннісних відносин і ціннісних орієнтацій у житті 

майбутнього фахівця аграрної галузі. 

Суспільство, держава інколи створюють свою систему 

цінностей, що не завжди відповідає духовній культурі народу. У 

зв’язку з цим хотілося б зазначити, що на сьогодні аграрні 

спеціальності не є престижними для українського суспільства, 

оскільки державна політика не підтримує розвиток аграрного 

сектору економіки. З боку держави відсутні будь-які заохочення 

для молоді, яка б хотіла, могла б і здатна працювати на землі, 
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вирощувати хліб, худобу, дбати про екологічну безпеку аграрної 

України. Покладаємо надію на вищі аграрні навчальні заклади, які 

повинні знайти перехідні форми, методи і засоби національного 

впливу для того, щоб по праву називатися духовним храмом 

навчання і виховання, піднявши професійний статус фахівця-

аграрника. На нашу думку, нове соціальне замовлення повинно 

відповідати становленню такої особистості фахівця-аграрника, яка 

була б здатна до самоіндентифікації і самообмеження. 

Беручи до уваги, що студентський вік є періодом найбільш 

інтенсивного соціального формування особистості, – це період 

пошуків самоствердження і самостійності, морального 

удосконалення і формування соціальної зрілості, розвитку 

професійного мислення і образу поведінки, тобто період, який 

суттєво впливає на всі подальші роки життя. Цьому віку властиві 

не тільки романтичність, активність, творче дерзання, пошук 

відчуття новизни і нетерпіння до рутини, але й надмірна 

чутливість, хворобливе самолюбство, підвищена недовірливість та 

імпульсивність поведінки, максималізм, нестійкість суджень. Тому 

цими особливостями не варто ігнорувати, оскільки саме морально-

психологічна нестійкість, підвищена емоційна загостреність і 

динамічність є тим своєрідним підґрунтям, на якому відбувається 

становлення і самоствердження особистості [8, с. 185]. 

Український психолог Г. Костюк зазначає, що особливість 

студентської молоді як соціальної групи полягає в тому, що “на 

відміну від інших соціальних груп вона не залучена до виробничої 

праці і формування її інтересів, установок, цінностей здійснюється 

при спрямовуючій ролі педагогів у навчально-виховному процесі” 

[4, с. 131]. 

Дослідження професійних цінностей студентської молоді 

аграрних університетів передбачає визначення поняття “цінності”. 

Вперше поняття “цінність” ввів у філософію німецький соціолог 

Макс Вебер (1864-1920). Воно стало предметом дослідження 

філософів, соціологів, психологів, культурологів. 

Філософське розуміння поняття “цінності” як об’єкта (на 

відміну від його існування) у XIX ст. ввели німецькі філософи 

Рудольф Герман Лотце (1817-1881) і Герман Коген (1842-1918). 

Термін “цінності” став категорією соціології на початку XX ст. 
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завдяки американським ученим польського походження. Уїльям 

Томас, Флоріан Знанецький стверджували, що цінністю є будь-

який предмет, який має значення для членів будь-якої соціальної 

спільноти. З позицій ідеалістичної та релігійної філософії 

розглядали цінності М. Федоров, В. Соловйов, М. Бердяєв, П. 

Струве, С. Франк. На думку К. Маркса, цінність як корисний 

предмет (матеріальна річ або ідея), яким оволодіває суспільний 

суб’єкт, та як відносини, опосередковані обміном, діяльністю між 

суб’єктами; чим проблематичніша можливість споживання 

(присвоєння) і чим актуальніша потреба, тим вищий ціннісний 

статус предмета, тим більшою цінністю він є для суб’єкта. 

З культурологічного погляду, що є актуальним для нашого 

дослідження, “цінності – це суспільно визначені матеріальні й 

духовні об’єкти, які виражають їхнє позитивне чи негативне 

значення для людини та суспільства: добро чи зло; прекрасне чи 

потворне; справедливе чи несправедливе тощо; це те, на що 

орієнтується суб’єкт у своїй пізнавальній і практичній діяльності, а 

також те, що досягається у процесі та в результаті цієї діяльності. 

Цінності – це те, заради чого люди живуть” [3, 72]. 

Відповідно до різного розуміння природи і сутності терміну 

“цінність” історично склалися такі підходи: суб’єктивний – 

цінність, як породження розуму і волі людини; об’єктивний – як 

ідеальна суть, що існує споконвічно; метафізичний – як природні 

характеристики одних предметів у їх функціональному відношенні 

до інших предметів; діалектичний – як таке соціальне явище, яке є 

об’єктивним і суб’єктивним водночас. 

Спрямованість інтересів людини до професійної діяльності 

поступово складається на основі оцінок та ціннісних уявлень, які 

вона має. Саме тому проблема цінностей у сучасний період 

набуває такої вагомості. 

І. Степаненко зазначає, що цінності постають у структурі 

духовності як смисловий складно диференційний контініум, у 

якому цінності мають різні форми: індивідуальні, 

надіндивідуальні, усвідомлені і неусвідомлені, різну нормативну 

модальність (позитив – негатив), інтенсивність (безпосередня 

значущість), ієрархічність (певний порядок реалізації), 

функціональну роль (яка є основою для структурування активності 
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та певними цільовими орієнтирами життєдіяльності [6, с. 187]. 

У науці існують різні види класифікації цінностей. 

Дослідники в галузі культурології пропонують таку: 

 життєві (життя, здоров’я, безпека, їжа, вода, повітря): 

 матеріальні (продукти праці, предмети культури, техніка, 

гроші, виробництво, цивільні й культурні споруди); 

 духовні (добро, благо, любов, совість, чесність, гуманність, 

надія, людяність); 

 соціальні (справедливість, соціальні блага, праця, 

національна мета, громадський обов’язок, громадянський 

статус); 

 політичні (свобода, мир, демократія, влада, права людини, 

суверенітет, Конституція); 

 пізнавальні (розум, свідомість, освіта, знання, уміння, 

навички): 

 естетичні (прекрасне, піднесення, гармонія, етикет, 

довершеність, граціозність); 

 релігійні (Бог, віра, спасіння, безсмертя, Біблія, душа); 

 професійні (патріотизм, толерантність, гідність, 

дисциплінованість, відповідальність, професіоналізм). 

Існує й інша типологія. В її основу покладено принцип: які 

види потреб будуть задовольнятися, яку роль вони будуть 

виконувати, у якій сфері застосовуватимуться, зокрема: 

 за об’єктом засвоєння цінності бувають матеріальні, 

соціальні, політичні, духовні, військово-професійні; 

 за метою засвоєння – егоїстичні, альтруїстичні; 

 за способом вияву – ситуативні, стійкі; 

 за роллю в діяльності людини – термінальні, 

інструментальні; 

 за змістом діяльності – пізнавальні, предметно-

перетворювальні (творчі, естетичні, наукові, релігійні, 

професійні); 

 за належністю – особистісні (індивідуальні), групові, 

колективні, суспільні (також демократичні), 

загальнонародні (національні), загальнолюдські; 

 за протилежним значенням – позитивні й негативні, 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 63 

первинні і вторинні, реальні й потенційні, безпосередні й 

опосередковані, абсолютні і відносні тощо. 

Такі цінності, як умовні, ідеальні, інтелектуальні, 

неперехідні, глобальні тощо неможливо накласти на зазначену 

вище класифікацію, оскільки змістовне наповнення названих 

дефініцій дозволяє зарахувати їх одночасно до декількох груп [3]. 

Взаємозалежними у своєму розвитку виступають 

загальнолюдські культурні цінності суспільства і окремої 

особистості. Оскільки особистісне становлення молоді 

відбувається на духовній основі, яка створена суспільством, 

соціокультурним середовищем, умовами професійної освіти. Тому 

не варто забувати, що особистість черпає ті цінності, які 

найбільше відповідають її соціальним запитам, життєвому досвіду, 

рівню виховання, освіти, отриманому у соціумі. 

Аграрно-професійні цінності мають свою підструктуру, яка 

узгоджується із загальною класифікацією цінностей: 

- матеріально-життєві цінності (природні ресурси, знаряддя 

праці, продукти харчування; кліматичні умови, фізичний стан 

людини тощо); 

- соціально-політичні цінності (національна ідея, статус 

аграрної держави, престиж аграрної професії, свобода тощо); 

- духовно-національні цінності (традиції, звичаї, обряди, 

моральні принципи і норми, ідеали, закладені народом протягом 

історичного розвитку аграрного сектору держави тощо). 

Як зазначив український психолог Г. Костюк, за своєю суттю 

“виховання – це керування індивідуальним становленням 

людської особистості, бо виховувати – означає проектувати 

поступове становлення якостей майбутньої особистості та 

керувати здійсненням накреслених проектів” [4, с. 131]. Таким 

чином, життєвий проект особистості залежить від соціально-

педагогічних умов, у яких ця особистість формується; від 

правильного визначення ціннісних орієнтацій і шляхів їх 

формування у професійній підготовці. “Ціннісні орієнтири – це 

вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і 

потреб особистості, зорієнтована на певний аспект соціальних 

цінностей. Ціннісні орієнтації формуються у процесі соціального 

розвитку індивіда, його участі у трудовому житті. Виховання 
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людини можна розглядати як керування становленням або зміною 

ціннісних орієнтирів” [1, с. 357]. 

Ціннісні орієнтири можна подати у вигляді такого 

послідовного ланцюга: потреби – установки (настрій, ставлення) – 

інтереси – мотиви – цілі – ідеали – свідомість (самосвідомість) – 

переконання – вибір – цінності. Дослідження обраної проблеми 

дозволило нам виділити основні чинники, які впливають на 

формування ціннісних орієнтирів фахівців-аграрників. До них 

належать: загальнолюдські цінності, національно-культурні і 

релігійно-культурні стереотипи, ціннісно-мотиваційне ставлення 

до професійної діяльності. Детальніше зупинимося на розгляді 

зазначених чинників: 

1) загальнолюдські цінності впливають на формування 

фахівця-аграрника. Саме вони спонукають його до самореалізації, 

самовдосконалення, любові до професії, до оточуючої дійсності, 

до природи; допомагають розібратися у сенсі людського буття;  

2) національно-культурні і релігійно-культурні стереотипи 

способу життя конкретного регіону України. Культури різних 

областей, формують різні системи цінностей, що істотно впливає 

на формування ціннісних орієнтирів майбутніх фахівців-

аграрників та як внаслідок – на процес навчання і виховання; 

3) ціннісно-мотиваційне ставлення до професійної 

діяльності, до земельних ресурсів, до праці хлібороба. У процесі 

освоєння професії відбувається розвиток і трансформація 

мотиваційної сфери особистості. Ефективність професійної 

діяльності визначається особистісним ставленням людини до цієї 

діяльності, а точніше – мотивацією.  

Формування ціннісних орієнтирів буде ефективнішим, якщо 

оновлення аграрної освіти буде відбуватися з урахуванням не 

лише реалій і перспектив соціально-економічного розвитку країни, 

освітнього досвіду розвинутих держав, а й власної історико-

культурної спадщини.  

На нашу думку, пріоритетним напрямом навчально-

виховного процесу в аграрних університетах має стати 

українознавство як форма інтегративних знань про Україну, як 

основний ціннісний орієнтир формування майбутнього фахівця-

аграрника.  
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Висновки і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Отже, ціннісно-смислова сфера особистості займає 

суттєве місце у процесі формування професіоналізму майбутнього 

фахівця-аграрника. Важливо, щоб осмислення свого ціннісного 

простору студенти відчули, переступивши поріг аграрних 

університетів. Щоб з перших днів навчання вони були залучені до 

спеціально організованої роботи з розвитку своїх смислових 

орієнтирів, які тісно б перепліталися з цілями й завданнями 

обраної професії. 

На нашу думку, необхідно організувати навчально-виховний 

процес на засадах українознавства, приділивши увагу таким 

чинникам, як мова викладання, заходам національно-духовного 

змісту, українознавству, мистецтву, середовищу навчального 

закладу, соціальному середовищу, джерелам масової інформації, 

спілкуванню з природою. 

 

Література 

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – Київ: 

Либідь, 1997. – 376 c. 

2. Закон України “Про освіту” // Відомості Верховної Ради 

України. – 1991. – № 34. – C. 451. 

3. Культурологічні проблеми професійної діяльності офіцера: 

навчальний посібник / В.Г. Рибалка, В.Т. Жежерун, 

І.В. Гавриш та ін. – Харків: ХУПС, 2005. – 224 с. 

4. Пащелопа Н.В. Формування ціннісних орієнтацій студентів 

у навчально-виховному процесі // Нові технології 

навчання. Розвиток духовності та професіоналізму в 

умовах глобалізації: зб. наук. пр. / Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 

освіти і науки України, Вінницький соціально-

економічний інститут Університету “Україна”. – К.-

Вінниця, 2008. – Спец. вип. 55, ч. I. – С. 130-135. 

5. Сележан Й.Ю. Основи національного виховання 

(Українознавство: історичний і філософсько-релігієзнавчий 

аспекти): хрестоматія. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – 

306 с. 

6. Степаненко І.В. Філософсько-категорійний статус 



                                                    Випуск 1, 2009 

 66 

духовності: проблеми та наближеня // Філософсько-

антропологічні студії. – К.: Стилос, 2003. – С. 409-412. 

7. Усатенко Т. Українознавство в культурно-історичній 

парадигмі національної освіти // Українознавство в системі 

освіти: Міжнародна науково-практична конференція. – К.: 

Освіта, 1996. – С. 28-36. 

8. Яценко О.В. Вплив кооперативних цінностей на 

формування особистості студента. Нові технології 

навчання // Розвиток духовності та професіоналізму в 

умовах глобалізації: зб. наук. пр. // Ін-т інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН України, Вінницький 

соціально-економічний інститут Університету 

“Україна”. – К.; Вінниця, 2008. – Спец. вип. 55, ч. I. – С. 

184-188. 

 

Статья посвящена исследованию основных факторов, 

которые влияют на формирование ценностных ориентиров 

будущих специалистов-аграриев. 

Ключевые слова: ценности: материальные, духовные, 

моральные, социально-политические, эстетические, религиозные, 

профессиональные; ценностные ориентации. 

 

The article is dedicated to the research of the main factors 

influencing the formation of agrarian students’ value orientation. 

Key words: values, material spiritual, moral, social and 

political, esthetic, religious, professional; value orientation. 
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Розділ 2 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 

 

УДК 374.7     Семен Гончаренко, 

      м. Київ 

 

ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

Науково-технічна революція владно диктує свої закони, 

чітко й однозначно формулює свої вимоги до особистості, до її 

освіченості, інтелектуального й духовного розвитку. На початку 

ХХІ століття різко зросли вимоги до освіти дорослих, до 

задоволення духовних і освітніх потреб осіб, зайнятих 

самостійною професійною діяльністю. Необхідність посилення 

уваги до освіти дорослих обумовлена динамікою соціального і 

науково-технічного прогресу, швидкими змінами в змісті й 

технології праці і громадській діяльності людей, збільшенням 

вільного часу, і таким чином, можливостями його раціонального 

використання. Значення освіти дорослих сьогодні посилюється 

здійснюваною структурною перебудовою економіки і 

обумовленою цим необхідністю перекваліфікації і перенавчання 

значної кількості осіб працездатного віку, а також активним 

включенням багатьох громадян в громадсько-політичне життя, яке 

почалося у другій половині 80-х років в умовах демократизації 

суспільства. 

З урахуванням інтересів і вікових особливостей дорослих в 

кожній країні складається і функціонує своя система освіти 

дорослих – система спеціалізованих установ загальної і 

професійної освіти, культурно-освітніх, дозвільних установ тощо. 

Відомий дослідник проблем неперервної освіти французький 

вчений П. Лен гранд твердить, що “майбутнє освіти…залежить від 

розвитку освіти дорослих”. Освіта дорослих сьогодні – органічна 
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складова система освіти країни, її відносно відособлений 

підрозділ, основним завданням якого є сприяння всебічному 

розвитку людини в період її самостійного життя. В цьому 

розумінні освіта дорослих є соціальним інститутом, який 

продовжує процес перетворення наявного в суспільстві соціально-

культурного досвіду в надбання всіх його членів і внаслідок цього 

забезпечує по життєве збагачення потенціалу особистості. 

Одержана людиною в молодості освіта – це лише база, яка 

вимагає постійного поповнення знань. Так розширюються часові 

межі процесу освіти, які включають не лише період “шкільного” 

навчання, але і всю систему задоволення індивідуальних освітніх 

інтересів і запитів особистості, підвищення кваліфікації різних 

загонів працівників, яка розглядається як “неперервна освіта”. 

На відміну від трудової діяльності, яка носить обов’язків 

характер, продовження освіти дорослих людей, соціальний статус 

яких повністю визначений, строго кажучи є добровільним. Це і дає 

можливість, поєднуючи врахування внутрішніх процесів розвитку 

особистості з аналізом зовнішніх умов, які їх стимулюють (або 

антистимулюють), пояснити характер вибору у сфері освіти і 

цілеспрямовано регулювати ним. Наше суспільство зацікавлене в 

тому, щоб людина бачила в освіті не лише засіб для здійснення 

певної практичної мети, але й усвідомила її велику духовну роль. 

Характерною рисою останніх років є прагнення дорослого 

населення посилити свою відповідність вимогам ринку в плані 

поглиблення професійної кваліфікації, функціональної і 

технологічної грамотності, компетентності і загальної культури. 

Освіта дорослих відрізняється від дитячо-юнацької освіти 

трьома головними особливостями: 

а) специфікою контигенту – суб’єктами навчальної 

діяльності є особи, залучені до сфери професійної праці, які мають 

досвід такого роду зайнятості або потенціально здатні до участі в 

ній; 

б) своєрідністю освітніх установ, форм і методів їх 

діяльності – їхня орієнтація на освітні потреби осіб, які є 

суб’єктами різних видів практичної діяльності, і на режим їхнього 

соціального життя; 

в) змістом мети і завдань освітнього процесу, особливостями 
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форм і методів педагогічної роботи з суб’єктами навчальної 

діяльності, використання активних форм і методів навчання. 

В Україні функціонувала широка мережа освітніх установ, 

яка включала різні форми базової і пост базової освіти дорослих і 

була орієнтована на науково-просвітницьку і культурно-виховну 

роботу. У 50-х роках виникли багато численні народні 

університети, велике поширення дістало підвищення кваліфікації 

працівників. У 90-х роках виникла кількість різноманітніх курсів, 

шкіл та інших навчальних закладів для дорослих, які навчали 

новим професіям і спеціальностям. Глибока криза, пов’язана з 

розпадом попередніх соціально-економічних відносин, перехід до 

ринкової економіки різко змінили ситуацію в сфері освіти 

дорослих. Сьогодні система освіти дорослих України переживає 

ряд серйозних проблем, які пронизують всю її структуру на різних 

рівнях (республіканському, регіональному, на рівні навчального 

закладу, на рівні тих, що навчаються), зумовлених рядом 

суперечностей: 

 між здійснюваними корінними перетвореннями 

суспільства в їх позитивній частині і не розробленістю 

освітніх технологій, які дають можливість їх осмислити, 

зрозуміти і прийняти; 

 між цілісністю і системністю світу, який нас оточує, і не 

розробленістю цілісного, системного уявлення про суб’єкт 

освіти; 

 між необхідним для даної спеціальності і реальним рівнем 

знань; 

 між реальним рівнем знань і необхідним для освоєння 

спеціальних умов діяльності, соціальних відносин, 

соціально схвалюваних норм поведінки; 

 суперечностями саморефлексивного характеру, 

обумовленими, з одного боку, прагненням краще і глибше 

розібратися в собі і, з другого – недостатньо розвинутим 

механізмом рефлексивного контролю, недостатнім знанням 

самого себе; 

 суперечностями між рівнем знань людини і новими 

проблемними пізнавальними задачами, які висуваються не 

лише потребами життєдіяльності (практики), але й нею 
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самою. 

Дорослість є одним із етапів вікової еволюції людини, який 

триває близько 40 років і характеризується найвищими 

досягненнями особистості. 

Позиція дорослої людини як суб’єкта різних видів соціальної 

діяльності визначається рядом особливостей: включення дорослої 

людини в сферу професійної праці; динамічна зміна світу з її 

глобальними проблемами; наявність в дорослої людини цілісної 

несуперечливої позиції. 

Виявляючи теоретичні основи дидактичної системи 

підвищення кваліфікації, можна назвати особливості учіння 

дорослої людини: наявність внутрішнього спонукання до 

навчання, яке допомагає самому ставити собі задачі, будувати 

план її розв’язання і здійснювати його; самостійність як уміння 

організувати процес розв’язку задачі і керувати ним згідно з цією 

задачею; залежність ступеня включеності людини в процес 

навчання від автономності мислення, здатності до інновацій, до 

співробітництва, здатності учитися і передавати іншим набуті 

знання; мобільність; постійне прагнення людини будувати свою 

професійну діяльність на основі нової інформації як спосіб її 

самовираження і саморозвитку. 

Соціальний статус особистості дорослої людини визначає і її 

ставлення до навчання в різні періоди її життєдіяльності. 

Включаючись в навчальну діяльність, дорослий приймає на себе 

роль учня, але навчальна діяльність для нього є, як правило, не 

основним, а допоміжним видом діяльності, що на відміну від дітей 

істотно змінює психологічне ставлення дорослих до процесу 

навчання. 

Розвиток людини в період дорослості, як показують 

дослідження психологів, характеризується цілим рядом 

внутрішніх закономірностей. Так, виявилося, що розвиток різних 

функцій організму відбувається нерівномірно і неодночасно 

(гетерохронність розвитку): на одних етапах швидкими темпами 

розвивається, наприклад, пам’ять, на інших – мислення. 

Процес навчання дорослих має свою специфіку. Можна 

виділити такі фактори, які її визначають. 

1. Зміщення акцентів з передачі знань в змісті освіти на 
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забезпечення умов, необхідних для оволодіння способами 

самостійної взаємодії з різними аспектами реальності 

(пошук необхідних знань, створення програм самоосвіти, 

професійного розвитку тощо). 

2. Поступове “зняття” викладання як однієї із складових 

процесу навчання і перехід суб’єкта андрагогічного 

процесу в “режим саморозвитку”. 

3. Моделювання “стиснутих часових рамок” проходження 

кожної “навчальної” ролі у процесі формування характеру 

пізнавальної діяльності. 

4. Практико-орієнтований характер навчального процесу. 

5. Орієнтація навчального процесу на задоволення потреби 

дорослих учнів у професійному і неформальному 

спілкуванні. 

Одним із найважливіших компонентів системи освіти 

дорослих є інформаційно-просвітна діяльність, яка має свою 

специфіку: непрофесійне спрямування. Орієнтацію на духовні 

інтереси різних груп населення; багатомірну диференціацію 

реальної аудиторії за соціально-демографічною, професійною та 

іншими ознаками; функціонування на основі добровільності, 

неформального спілкування і самодіяльності учасників освітнього 

процесу. 

Значущість інформаційно-просвітньої діяльності у системі 

освіти дорослих відображає покладені на неї функції: 

- креативну, яка сприяє реалізації творчого потенціалу 

особистості через розвиток як пізнавальної, ак і 

соціальної активності; 

- компенсаторну, яка доповнює базову освіту; 

- інтегрувальну, яка об’єднує неперервність набуття і 

нагромадження систематичних знань. 

Розуміння характеру соціальних змін в сучасному 

суспільстві визначає зміст, форми і методи навчання дорослих. 

Останнім часом популярною в багатьох розвинутих країнах світу 

стає концепція суспільства, яке навчається, суть якої полягає в 

створенні необхідних передумов і можливостей для активної 

участі населення в різних видах навчально-пізнавальної діяльності 

з метою підвищення якості життя як окремого індивіда, так і 
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різних соціальних груп і суспільства в цілому. Японські вчені 

визначили такі відмінності, які стосуються особистості, що 

перебуває в суспільстві, яке навчається, від традиційного 

суспільства: 

1) навчальна діяльність – це процес всього життя; 

2) навчальна діяльність здійснюється у всіх соціальних 

інститутах; 

3) всі освітні інститути інтегровані в єдину систему; 

4) успіх чи неуспіх навчальної діяльності на якомусь з її 

етапів не є вирішальним фактором для життєдіяльності 

людини. 

Ідея суспільства, яке навчається, виникла, в результаті 

усвідомлення нездатності традиційного суспільства адекватно 

відреагувати на багатоманітні освітні потреби, які динамічно 

змінюються, значної частини дорослого населення. 

Сучасне уявлення про освіту дорослих як феномен 

вітчизняної і світової культури, як силу, яка долає суперечності 

цивілізації, джерело неперервного розвитку людини в професії 

вимагає всебічного міждисциплінарного теоретичного 

опрацювання його онтологічних основ. Інноваційні процеси, що 

відбуваються в духовній, соціально-політичній і економічній 

сферах суспільства, поставили систему освіти дорослих перед 

необхідністю переосмислення ціннісної і соціально-культурної 

значущості освіти, основна місія якої в умовах сучасності полягає 

в тому, щоб допомогти людини вийти з оточення речей і предметів 

у простір життєвих смислів і цінностей, в світ людської 

духовності. 

 

Дидактическая система образования взрослых должна 

учитывать особенности учения взрослых: наличие внутреннего 

побуждения к учению, помогающее самому ставить себе задачу; 

строить план ее решения и осуществлять его; 

самостоятельность как умение организовать процесс решения 

задачи и управлять им в соответствии с этой задачей; 

постоянное стремление человека строить свою 

профессиональную деятельность на основе новой информации как 

способ его самовыражения и саморазвития. 
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Didactic system of adult education should take into account the 

peculiarities of teaching adults: the presence of internal motivation to 

learning, helping himself to set himself the task, build a plan of its 

decision and implement it; independence as the ability to organize 

problem-solving process and manage it in accordance with this 

objective, the constant human desire to build their professional activity 

based on new information as a way for self-expression and self-

development.  

Key words: formation of adults, professional activity, didactic 

system. 
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ПРОВІДНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

 

Наразі прийнято вважати, що доцільність освіти дорослих є 

загальновизнаним фактом, адже переважна більшість країн у тому 

чи іншому сенсі своїм технологічним, соціокультурним і 

економічним прогресом зобов’язані саме цьому освітньому 

напряму. Так само як і вектор свого подальшого соціально-

економічного зростання вони репрезентують через її розвиток. 

Природно, що проблема освiти дорослих iснувала завжди, 

оскiльки люди, протягом життя за різних умов засвоювали й 

використовували досвід своїх пращурів. Результати досліджень з 

психології дорослих показують, що людина в усі періоди життя 

здатна засвоювати нові знання, розширювати світогляд, а під час 

професійної діяльності поглиблювати досвід, а за потреби 

здобувати нові й суміжні професії. 

Розвиток андрагогіки відбувався завдяки науково-технiчним 

перетворенням, новим вимогами до кваліфікаційного рівня 

фахівців, швидкому застаріванню знань і накопиченню нових, 
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удосконаленню технологій та осучасненню органiзацiї 

виробництва. Розвиток цієї освітньої галузi передусім пов’язаний з 

iменами Ф. Пьоггелера (Нiмеччина), М. Ноулза та Р. Смiта (США), 

П. Джарвiса (Англiя), Л. Туроса (Польща). Психолого-педагогічні 

дослідження дорослих здійснювалися К. Ушинським, у витоків 

теорії загальної освіти дорослих стояли М. Пирогов і 

В. Водовозов. Пізніше проблеми педагогіки дорослих та її місце в 

системі наук спробував розв’язувати Є. Мединський, який вперше 

виділив науку про виховання людини від народження через усе 

життя й назвав її антропогогікою. Наразі цією проблемою в Росії 

активно займаються С. Змєйов, С. Вершловський, С. Архіпова та 

інші. Серед українських дослідників, які вивчали різні аспекти 

освіти дорослих, слід назвати С. Болтівця, Л. Даниленко, 

Б. Матвієнко, В. Олійника, Т. Протасову, С. Саган, Л. Сігаєву. 

Водночас, необхідно наголосити, що дефініція “дорослий” 

(учень) ще не склалася. У документах з освіти дорослих можна 

знайти такі визначення “дорослий учень” – особа дієздатного віку, 

яка у різний спосіб суміщає навчальну діяльність із занятістю у 

сфері оплачуваної праці (Проект Концепції розвитку освіти 

дорослих в державах-учасницях Співдружності Незалежних 

Держав); це соціально зрілий, у цілому сформований індивід, який 

уже має статус оплачуваного робітника і повноправного 

громадянина, діяльного члена різнорідних соціальних обов’язків 

[6]. Дорослими учнями є: учні вечірньої заочної, загальноосвітньої 

школи, які працюють; студенти вечірнього і заочного відділення у 

закладах середньої і вищої професійної освіти; аспіранти 

заочники; особи, які проходять той або інший курс за 

дистанційною формою навчання; ті, хто здобуває професію на 

робочому місці; слухачі курсів та інститутів підвищення 

кваліфікації; особи, які проходять підготовку або перепідготовку у 

зв’язку із змінами  у змісті їх трудових функцій; особи, які 

опановують нову професію в курсовій або іншій формі; учасники 

програм рольової освіти; учасники програм неформальної освіти, 

що має аматорське спрямування; особи, які займаються керованою 

самоосвітою [5].  

Наголосимо, зазвичай дорослість пов’язують не стільки з 

віком людини, скільки з соціально-психологічними факторами, які 
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усвідомлюються самою людиною й визнаються суспільством.  

На думку М. Громкової, така невизначеність вимагає 

подальшого аналізу і осмислення. Вчена пропонує за основу 

аналізу взяти очевидну тезу про те, що дорослий є суб’єктом 

взаємодії з навколишнім світом, як природа (“біо”), суспільство 

(“соціо”) і духовний простір (“дух”) [2, с. 46]. Тоді, визначаючи 

місце андрагогіки у системі наук на підставі структури суб’єкту 

освіти (“біо” – “соціо”– “дух”) можна представити таким чином 

(табл. 1). 

Швидкоплинність змін сучасного суспільства об’єктивно 

зумовлюють необхідність формувати особистість, здатну до 

сприйняття і творення змін, налаштовану на сприйняття цих змін 

як природної норми. Водночас, сприйняття сукупності змін 

неможливе без задоволення освітніх потреб людини впродовж її 

життя. Отже, сучасна освіта повинна набути інноваційного змісту 

для змінюваних освітніх потреб, а суб’єкти освітнього процесу – 

здатності інноваційного способу життя і навчання. Відтак постає 

практичне завдання – створити ефективну систему неперервної 

освіти продовж життя. 

 

       Таблиця 1 

Систематизація наук про освіту за структурою суб’єкта 

 

 

Освіта перестає виконувати лише традиційну функцію 

підготовки фахівців, вона стає етапом розвитку особистості. 

Простір Суб’єкт Науки про 

освіту 

Закони 

“Біо” Індивід Психологія Психологічних 

наук 

“Соціо” Особистість Соціологія Соціологічних 

наук 

“Дух” Людина Антропологія, 

дидактика, 

філософія тощо 

 

Мислення 

Освітній Доросла 

людина 

Андрагогіка, 

акмеологія 

Інтегрування 

вищеназваних 
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Держава проводить таку політику, яка створює необхідні 

передумови для застосування новітніх науково-інформаційних 

технологій, ефективність використання яких залежить від рівня 

розвитку та освіченості людини [4]. 

Таким чином, освіта дорослих – це пролонгований процес 

розвитку людини (особистості, громадянина, індивідуальності, 

фахівця), що відбувається протягом усього життя. Філософія 

освіти обгрунтовує специфіку використання системно-

структурного підходу системи неперервної освіти в цілому та її 

окремих компонентів й визначає пошук варіативних підходів до 

відбору змісту навчання. Філософсько-педагогічна ідея 

неперервної освіти уособлює поєднання декількох змістових 

цілеспрямувань. По-перше, це пролонговане цілеспрямоване 

засвоєння особистістю соціокультурного досвіду з використанням 

усіх ланок освітньої системи; по-друге, це дотримання  принципів 

організації чинної системи освіти, освітньої політики, спрямованої 

на створення умов для навчання людини впродовж усього її життя; 

по-третє, забезпечення логічного взаємозв’язку і наступності 

різних ланок освіти. Особливий акцент в освіті дорослих зроблено 

на підвищенні кваліфікації, перепідготовці у процесі зміни 

професії, освіті у процесі адаптації до зміни соціальних умов, 

тобто процесах, які відбуваються за межами базової освіти. 

За даними американських економістів, рівень професійних 

знань, що мають набути сучасні спеціалісти щорічно 

поновлюється на 20%. У США навіть запровадили термін 

“напіврозпад компетентності” – період, коли від моменту 

закінчення вузу у результаті надходження нової наукової та 

технічної інформації компетентність спеціалістів знижується на 

50%. Останніми роками цей період має тенденцію до значного 

скорочення. Так, 50-відсоткове “застарівання” знань інженерів, які 

закінчили вищий навчальний заклад у 1940 році, відбувалося через 

12 років, для випускників 60-х років минулого століття – вже через 

8 років, тоді як для сучасних випускників цей термін скоротився 

до 5 років. Усього за 4 роки відбувається “напіврозпад 

компетентності” сучасних медичних працівників, вчителів, 

менеджерів. Як наслідок, навіть випускники вищих навчальних 

закладів, якщо не продовжують постійно навчатися, дуже швидко 
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стають носіями застарілих знань. Таким чином, постійне 

оволодіння новими знаннями, методиками і технологіями є 

безумовним чинником, що підтримує відповідну кваліфікацію 

спеціалістів, що й обгрунтовує провідний принцип сучасної 

освіти – її неперервність.  

Основні положення теорії навчання дорослих найбільш 

доцільно проаналізувати порівнюючи педагогічну й андрагогічну 

моделі навчання. 

У процесі аналізу ми використовуємо термін “моделі 

навчання”, вкладаючи у зміст поняття комплекс систематизованих 

чинників діяльності того, хто навчається й того, хто навчає. 

Водночас ураховуємо й інші компоненти навчального процесу, 

зокрема: зміст навчання, засоби, форми, методи, технології тощо. 

Проте провідними ознаками у моделі є діяльність суб’єктів 

навчального процесу. 

У педагогічній моделі навчання домінуюче положення 

посідає той, хто навчає. Саме він визначає практично усі 

параметри процесу навчання: цілі, зміст, форми, засоби й джерела 

інформації. Той, хто навчається посідає підлеглу, залежну позицію 

й водночас не має можливості суттєво впливати на планування й 

оцінювання процесу навчання. Його участь в реалізації навчання є 

також достатньо пасивною, оскільки переважає сприйняття й 

відтворення соціального досвіду. Тоді як в андрагогічній моделі 

провідна роль належить особі, яка навчається й у навчальному 

процесі є рівноправним суб’єктом (табл. 2).  

Таблиця 2  

Порівняння андрагогічної і педагогічної моделей навчання 
 

Основні 

положен-

ня теорії 

навчання 

 

Педагогічна модель 

 

Андрагогічна модель 

Роль учня Підлегла, залежна, 

несамостійна. 

Рівноправна, провідна. 

Роль 

викладача 

Передає якомога більше 

інформації, що не має 

безпосереднього зв’язку 

Заохочує, підтримує 

розвиток від повної 

залежності до 
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з практикою, 

контролює, оцінює. 

  

самокерування; допомагає у 

визначенні параметрів 

навчання, пошуків 

інформації; створює 

сприятливі умови для 

навчання, допомагає 

виявляти і використовувати 

життєвий досвід. 

Діяльність 

того, хто 

навчається 

Пасивна, сприймає 

соціальний досвід, який 

передається тим, хто 

навчає. Не має 

можливості серйозно 

впливати на планування 

і оцінювання процесу 

навчання (рецептивна 

діяльність); діяльність 

за зразками. 

Активна, рівноправний 

суб’єкт процесу навчання; 

бере активну участь в 

організації спільної 

діяльності суб’єктів 

навчання. 

Самостійно визначає 

параметри навчання, пошук 

знань, умінь і навичок. 

Організація 

процесу 

навчання 

Спільна діяльність 

суб’єктів навчання 

практично не 

відбувається; принци-

пово не може 

здійснюватися на ета-

пах планування, 

оцінювання,корекції. 

Частково реалізується 

як пасивна участь учня 

на окремих етапах. 

Процес навчання 

побудований на засадах 

спільної діяльності суб’єктів 

навчання. Індивідуалізація 

навчання, на засадах 

індивідуальної програми 

навчання, яка спрямована на 

конкретні цілі навчання 

кожного, хто навчається. 

Методи 

навчання 

Передавальні, 

трансляційні (лекції, 

подання готового 

навчального матеріалу, 

заучування навчальної 

інформації, 

використання 

рекомендованих джерел 

інформації). 

Експозиційні (зміст 

навчання експонується на 

лабораторних 

експериментах, у рішеннях 

конкретних задач, різних 

видах ігрової діяльності); 

управлінські (організація і 

спрямування навчального 

процесу на досягнення 

запланованої мети). 
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Характери-

стика 

процесу 

навчання  

Курс навчання 

вибудовується по роз-

ділах навчальних 

дисципліни. 

Навчання 

структурується за 

єдиним стандартом, що 

передбачає одно-

манітне поступове 

вивчення окремих 

дисциплін, непов’язаних 

між собою. 

Навчальні програми 

побудовані за принципом 

доцільності; наступність, 

термін вивчення 

визначаються готовністю до 

подальшого навчання. 

Навчання відбувається на 

основі міждисциплінарних 

модулів (блоків). 

Готовність 

до навчання 

Визначається переважно 

зовнішніми причинами: 

примусом, суспільним 

тиском. 

Визначається потребою 

вивчення того, що є 

важливим для рішення 

конкретних життєвих 

проблем. 

Мотивація 

навчання 

Штучна мотивація, яка 

ґрунтується на 

визначених цілях, що 

зацікавлюють тих, хто 

навчається. 

Дорослий учень відіграє 

провідну роль у формуванні 

мотивації і визначенні цілей 

навчання. 

Використа- 

ння 

життєвого 

досвіду 

Доволі незначне, може 

використовуватися 

лише як орієнтир для 

вибору освітніх 

технологій. 

Процес навчання 

ґрунтується на використанні 

життєвого як освітнього, так 

і професійного. 

 

Скориставшись загальними підходами М. Ноулза [7], 

коректність використання педагогічної й андрагогічної моделей в 

залежності від вікових категорій можна представити таким чином:  
 І. Дитинство (до 18 років) – коректне використання 

педагогічної моделі. 

 ІІ. Юність (після 18 років) – більш коректне використання 

андрагогічної моделі. 

 ІІІ. Дорослість – коректне використання андрагогічної 

моделі. 

З’ясуємо причини наявності таких розбіжностей. По-перше, 
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власне розвиток процесу освіти спрямовував піднесення ролі, того 

хто навчається. Як відомо, педагогіка виходить із принципової 

позиції, що учень у виборі змісту освіти займає пасивну роль 

(виняток становлять профільні школи), тоді як дорослий учень 

свідомо обирає не тільки зміст освіти, але й форми, термін і рівень 

навчання. По-друге, здобутки інформаційних технологій 

дозволили по-новому організувати навчальний процес, що суттєво 

змінило ролі суб’єктів навчального процесу. По-третє, 

осучаснення педагогічних концепцій також поступово призводить 

до усвідомлення необхідності надання учням більшої свободи у 

процесі навчання. 

Найбільш суттєві відмінності у моделях навчання – 

педагогічній й андрагогічній, М.Ноулзом викладені за 

дванадцятьма позиціями: самоусвідомлення того, хто навчається; 

досвід того, хто навчається; готовність до навчання; застосування 

набутих знань; орієнтація у навчанні; психологічний клімат у 

навчанні; планування навчального процесу; визначення потреб 

навчання; формулювання цілей навчання; проектування 

навчального процесу; навчальна діяльність; оцінювання 

результатів навчання. 

Освіта дорослого населення вимагає чіткого визначення 

статусу викладача, який здійснює навчальну діяльність серед 

різних категорій дорослого населення, та його професійних 

обов’язків. У педагогічної моделі головною функцією викладача є 

функція “джерела знань”. У межах андрагогічної парадигми, на 

думку С. Змєйова, викладач є експертом у галузі технології 

навчання дорослих, організатором спільної діяльності, з тим, хто 

навчається, а також консультантом, натхненником, співавтором 

індивідуальної програми навчання, створювачем комфортних умов 

процесу навчання, і на останок, джерелом знань, умінь і навичок 

[3]. Цікавою є позиція російського ученого С. Вершловського, 

який вважає, що у системі освіти дорослих викладач насамперед є 

організатором навчання, який поєднує у своїй професійній 

діяльності й інші функції, виконуючи при цьому три ролі: 

 “лікаря-психотерапевта”, який надає допомогу у 

поновленні мотивації до навчальної і професійної 

діяльності, знижує рівень тривожності суб’єктів навчання; 
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 “експерта”, який володіє змістом як андрагогічної, так і 

професійної діяльності, тих хто навчається; 

 “консультанта”, який володіє методологією андрагогічного 

супровіду процесу самоосвіти дорослих (цільове 

підвищення кваліфікації, випереджувальне навчання 

основам науково-дослідницької роботи, допомога у 

створенні проектів професійного і особистісного розвитку) 

[1, с. 33-36]. 

Урахування зазначених теоретичних положень уможливить  

розробку теоретико-методологічних засад освіти дорослих. 
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В статье автор раскрывает роль образования взрослых 

как ведущее условие развития современной личности и 

рассматривает ее как общепризнанную целесообразность через 

необходимость обучаться на протяжении всей жизни; освещает 

особенности образовательных моделей – педагогической и 

андрагогической; определяет роль субъектов обучения в каждой 

модели и характеризует наиболее значимые отличия моделей по 

двенадцати позициям. 

Ключевые слова: андрагогика, образование взрослых, 

андрагогическая образовательная модель, педагогическая 

образовательная модель. 

 

 The author reveals the role of adult education as the leading 

condition for the development of modern identity, and sees it as a 

widely recognized need for a feasibility study on lifelong learning; 

highlights features educational models - teaching and 

andragogicheskoy; determine the role of teaching the subjects in each 

model and characterize the most significant differences between models 

of twelve.  

Key words: andragogics, formation of adults, andragogical 

educational model, pedagogical educational model. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ  

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Навчання впродовж усього життя є стратегічним напрямом 

розвитку світової і європейської системи освіти. Більш ніж 

тридцять років тому (у 1966 р.) міністрами держав-членів 

Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) однією з 

важливих цілей освітньої політики було встановлено “навчання 

протягом життя для всіх верств населення”. Міжнародна комісія з 

освіти для XXI ст. також визначила, що навчання протягом усього 
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життя буде одним з ключів до розв’язання проблем XXI ст. Взагалі 

поняття “освіта впродовж життя”, “безперервна освіта” 

(англ.lifelong education) вперше з’явились в Англії ще на початку 

XX ст. і пов’язувались з досвідом і традицією навчання дорослого 

населення в країнах Північної Європи. 

Історія національної педагогічної думки також свідчить про 

те, що на початку XX ст. в Україні також розглядаються питання 

неперервності освіти (Б. Грінченко, В. Вінниченко, С. Русова, 

І. Стешенко та ін). Так, наприклад, ще на І Всеукраїнському з’їзді 

вчителів і професорів у квітні 1917 р. І. Стешенко виступив з 

доповіддю, в якій обґрунтував положення про єдність і 

неперервність процесу освіти. До речі, розуміння неперервної 

освіти І. Стешенком, Г. Ващенком, С. Русовою передусім  

пов’язувалося з освітою дорослих, поновленням і розширенням 

їхніх знань відповідно до вимог життя. 

Потреба навчатися впродовж усього життя викликана 

насамперед швидкими змінами в соціально-економічному 

розвитку, технічному оснащенні виробництва, швидким старінням 

знань. Інтенсивне зростання потоку інформації через кожні 5-

10 років зумовлює необхідність поновлення знань, щоб 

відповідати нагальним вимогам життя. Проведені за кордоном 

дослідження свідчать, що навіть найкращі вищі навчальні заклади 

не вважають, що вони випускають фахівців, освіта яких вже 

завершена. 

Зазначимо, що у зв’язку з переходом індустріальних і 

постіндустріальних країн до інформаційного суспільства освіта, і 

передусім освіта дорослих, стає об’єктивною, реальною потребою 

більшості, носить всеохоплюючий характер. 

Освіта дорослих не може розглядатися відокремлено, 

оскільки вона є загальною складовою системи неперервної освіти і 

здійснюється протягом усього життя, включаючи усі галузі знань, 

використовуючи максимальні можливості для розвитку 

особистості, отримання нової чи підвищення існуючої 

кваліфікації, участі в соціально-економічному житті суспільства. 

Процеси освіти, в якій беруть участь діти, молодь, дорослі, 

розглядаються як єдине ціле. Адже “людина вчиться постійно, без 

відносно довгих перерв або в освітніх установах, або засобами 
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самоосвіти. Людина включена в освітній процес на всіх стадіях її 

розвитку з врахуванням спадковості при переході з одного ступеня 

до іншого” [2, с. 15]. 

Одночасно можна виділити деякі принципи, на яких 

базується освіта дорослих: 

 урахування особистісних якостей (вік, сімейний стан, 

професійний і соціальний статус, фізичний і психологічний 

стан здоров’я та інші фактори); 

 використання практичного і життєвого досвіду, адже 

завдяки йому дорослі є носіями нових знань, умінь, 

культури, що сприяє тому, що одночасно вони вчаться самі 

та навчають інших; 

 визнання того, що в певній ситуації чи на певному періоді 

освіта дорослих може відігравати компенсуючу роль, вона 

не призначена для заміни відповідної освіти молоді, що в 

свою чергу є успішною передумовою освіти дорослих; 

 наявність у людей “третього віку” значного вільного часу і 

бажання навчитися тому чого не було за часів їх молодості 

(сучасних інформаційних технологій, комунікацій та інших 

нових знань для піднесення своєї соціально-виховної ролі в 

суспільстві, родині); 

 педагогічний і кваліфікаційний рівень викладачів-

андрагогів, їх творча складова, яка передбачає створення 

принципово нового в змісті, організації навчально-

виховного процесу, дослідницького підходу до 

педагогічної діяльності. “Атмосфера творчого пошуку, що 

створюється таким викладачем-андрагогом є могутнім, 

стимулюючим фактором активізації дорослого населення: 

їхня професійна діяльність має бути організована таким 

чином, щоб вони мали можливість і навіть певною мірою 

бути зобов’язані вдосконалювати свої знання, а також 

користуватися усіма досягненнями в різних сферах 

економічного, соціального і культурного життя” [2, с. 36]; 

 визнання принципу гуманізму як одного з головних, 

оскільки процес навчання орієнтований на особливість, 

створення максимально сприятливих умов для формування 

і розвитку духовних, моральних, фізичних і 
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інтелектуальних якостей, творчої індивідуальності. 

Інноваційні технології, які впроваджуються на різних 

ступенях неперервної освіти доцільно розглядати як засіб 

гуманізації процесу неперервної освіти, реалізації 

особистісно орієнтованого підходу до особистості. 

Першочергову увагу слід приділяти специфічним потребам 

груп населення, які перебувають у найменш сприятливих умовах з 

точки зору освіти і роботи, людям похилого віку, які закінчили 

трудове життя зберегти і розвивати свої фізичні та інтелектуальні 

здібності, допомогти розумно використовувати досуг.  

Водночас навчання дорослих не можна пов’язувати лише з 

біологічним віком людини, воно головним чином має 

пов’язуватись з процесами соціальними, характерними для будь-

якої особистості, людського соціуму взагалі. Це природньо 

обумовлюється місцем і роллю освіти в суспільстві. За даними 

ЮНЕСКО, достатнього рівня національного благополуччя 

відповідно до світових стандартів досягають країни, в яких 40-60% 

працездатного населення – це люди з вищою освітою, яка є 

ключовим сектором, однією з важливих умов функціонування 

суспільства. Взагалі у високорозвинених країнах на освіту 

виділяються більше ніж 10% ВВП. 

Важливе місце в системі освіти дорослих посідає освіта 

молоді, підготовка якої має надзвичайне значення для соціально-

економічного, політичного і культурного розвитку країни. 

Слід постійно орієнтувати молодь на неперервну освіту з 

тим, щоб готувати її до подальшої участі в системі освіти 

дорослих, інформувати її про можливості продовження освіти, 

зокрема системою освіти дорослих. 

Програми освіти дорослих для молоді повинні враховувати 

не тільки нагальні потреби, а й орієнтуватися на суспільство 

майбутнього. 

Доцільно виділити такі форми освіти дорослих: 

 заочне навчання; 

 дистанційне навчання (телеуніверситети, навчальні 

тьюторські центри); 

 друга вища освіта; 

 післядипломна освіта; 
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 курси підвищення кваліфікації; 

 корпоративне навчання; 

 самоосвіта, програми самонавчання в комп’ютерних 

клубах, гуртках; 

 народні університети; 

 лекторії; 

 проведення практикумів, семінарів, заочних курсів в 

мережі Інтернет; 

 просвітницька діяльність бібліотек, клубів, музеїв, фото- 

та відеотек. 

Враховуючи різноманітність перелічених форм навчання 

проаналізуємо стан і перспективи розвитку деяких з них. Так, в 

умовах ринкової економіки активно розвивається заочна і 

дистанційна освіта, хоча перше покоління закладів заочної і 

дистанційної освіти почали існувати значно раніше (Інститут 

заочного навчання, створений у Росії в 1850 р., шведський 

інститут “Лібер Хермодс”, відкритий в 1898 р. ). У 90-х рр. ХХ ст. 

ряд університетів в США, Австралії, Англії, Канаді також 

організують дистанційну освіту, як форму організації навчання для 

тих, хто не міг навчатися на стаціонарі. Саме вони запропонували 

змішаний тип навчання, в процесі якого інтегруються різні форми 

навчання. Паралельна організація традиційного (очного, заочного, 

екстернату) і дистанційного навчання передбачає залучення 

викладачів до викладання дисциплін і на стаціонарі, і дистанційно. 

Одночасно створюються і функціонують й інші форми організації 

дистанційної освіти, як, наприклад, великомасштабні відкриті 

університети, які були створені у Великобританії, Китаї, 

Латинській Америці, Африці. Завдяки використанню дистанційних 

методів освіти вони задовольняли зростаючу потребу у навчанні 

дорослого населення, сприяли підвищенню його кваліфікації. 

Серед організаційних форм дистанційної освіти можна 

виділити також створення об’єднань, кооперацій університетів, 

навчальних центрів. На становлення різних форм організації і 

дистанційного навчання вплинуло род факторів. Н.О. Корсунська 

[3, с. 78-79], виділяє такі з них: соціальні, до яких можна віднести 

різке зростання потреби у вищій освіті, повернення багатьох 

дорослих у систему формальної освіти з метою підвищення 
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кваліфікації і перекваліфікації; економічні – велика кількість 

студентів працює, заробляє гроші і не може тільки навчатись; 

демографічні і географічні – густина населення, наявність важко 

доступних районів. І безперечно – це формування нової 

інформаційної культури, використання нових інформаційних 

технологій та спілкування через їх засоби. 

Незалежно від форм організації дистанційна освіта – це 

особлива, завершена форма, що має елементи наочного, наочно-

заочного, заочного і вечірнього навчання на основі інформаційних 

технологій і систем мультимедіа. Комплекс освітніх послуг, що 

надається за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього 

середовища на будь-якій відстані від освітніх установ визначає 

дистанційну освіту як одну з форм неперервної освіти, освіти 

“впродовж життя”. 

Характерними рисами дистанційної освіти є гнучкість, 

модульність, економічність, технологічність, соціальна рівність, 

інтернаціональність, нова роль викладача, якість та ін. 

Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують 

дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, 

а навчаються в зручний для себе час та в зручному місці. 

Модульність: в основу програми дистанційної освіти 

покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює 

цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з 

набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну 

програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам і 

оцінити знання студентів за багатобальною системою. 

Паралельність: навчання здійснюється одночасно з 

професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), 

тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності. 

Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел 

навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та 

слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку 

студентів між собою та з викладачами. 

Економічність: ефективне використання навчальних площ та 

технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення 

інформації, використання і розвиток комп’ютерного моделювання 

повинні призвести до зниження витрат на підготовку фахівців. 
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Технологічність: використання в навчальному процесі нових 

досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню 

людини у світовий інформаційний простір. 

Технологія дистанційного навчання – це сукупність методів, 

форм і засобів взаємодії з людиною у процесі самостійного, але 

контрольного освоєння нею певного пласту знань. Навчальна 

технологія будується на фундаменті відповідного змісту і має 

підпорядковуватись вимогам його завдання. Зміст 

запропонованого до освоєння знань акумулюється в спеціальних 

курсах і модулях, призначених для дистанційної освіти і 

заснованих на наявних у країні освітніх стандартах, а також у 

банках даних і знань, бібліотеках відео сюжетів і т.п. 

Представлення інформації для тих, хто навчається, здійснюється у 

вигляді друкованих та електронних матеріалів, аудіо- і відео-

продукції, телевізійних передач. 

Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти 

незалежно від місця проживання, стану здоров’я і соціального 

статусу. 

Інтернаціональність: можливість одержати освіту у 

навчальних закладах іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї 

країни та надавати освітні послуги іноземним громадянам і 

співвітчизникам, що проживають за кордоном. 

Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює та 

оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, 

який повинен координувати пізнавальний процес, постійно 

удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу 

активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій. 

На викладача покладається нова роль. Він координує процес 

навчання на основі видозміненого курсу, проводить консультації 

при упорядкуванні індивідуального навчального плану кожного 

студента, керує навчальними проектами та ін. Він спрямовує 

навчання груп взаємопідтримки, допомагає тим, хто навчається, в 

їх професійному самовизначенні. Взаємодія студентів і викладача 

в системі дистанційної освіти припускає обмін повідомленнями 

шляхом їх взаємної посилки за адресами кореспондентів. Якщо 

при проведенні навчальних занять вихід студентів у мережі 

Інтернет небажаний з фінансових та організаційних міркувань, то є 
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можливість моделювання їх роботи у внутрішній мережі. Зміст 

WEB-серверів, який можна використати для навчання, вибірково 

копіюється на жорсткому диску навчальних комп’ютерів (або 

сервер локальної мережі). Це дозволить створити своєрідний 

“навчальний Інтернет”. Така модель допоможе студентам 

розвивати уміння і навички цілеспрямованої роботи без істотних 

фінансових витрат і прищепити їм елементи інформаційної 

культури, необхідної для ефективної діяльності в інформаційному 

просторі нашого суспільства. 

Як відомо, якість дистанційної освіти не поступається якості 

очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних 

засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад 

і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; 

передбачається введення спеціалізованого контролю якості 

дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам. 

Слід зауважити, що розв’язання проблем контролю якості 

дистанційної освіти, його відповідності її освітнім стандартам має 

принципове значення для успіху всієї системи освіти в країні. Від 

успішності розв’язання цього питання залежить академічне 

визнання курсів дистанційної освіти, можливість розвитку 

навчально-виховного та наукового процесу у провідних 

педагогічних вузах. Тому для здійснення контролю в дистанційній 

освіті має бути створена єдина система загальнодержавного 

тестування. 

Позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення 

творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує 

дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до 

знань, використання сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, вміння самостійно працювати і 

приймати відповідальні рішення. 

Дійсно, самостійна робота слухачів під час дистанційного 

навчання принципово відрізняється від самостійної роботи в 

інших формах навчання навіть при заочному. По-перше, при 

дистанційному навчанні вона дійсно керована конкретним 

суб’єктом (тьютором), тому що на кожному її етапі перед 

слухачем ставиться конкретна мета і жорстко контролюється її 

виконання. При необхідності слухачеві надається оперативна 



                                                    Випуск 1, 2009 

 90 

допомога з боку кваліфікованих спеціалістів. По-друге, самостійна 

робота слухача здійснюється за індивідуальним планом 

(розкладом), у зручному для нього місті, темпі, послідовності. По-

третє, дидактичне забезпечення самостійної роботи не 

обмежується методичними рекомендаціями і переліком 

літератури, як це, в основному має місце при заочному навчанні, а 

здійснюється за допомогою спеціалізованих навчально-

методичних комплексів високої якості та індивідуального 

користування. Одночасно необхідно мати на увазі, що слухач має 

узгоджену можливість контакту з викладачем по телефону, факсу, 

телекомунікаціям, електронній і звичайній пошті, Інтернету, а 

також особисто. 

Які ж перспективи і проблеми розвитку дистанційної освіти 

в Україні? Так, Національною програмою “Освіта. Україна ХХІ 

сторіччя”, Законом України “Про національну програму 

інформатизації”, Законом України “Про освіту” передбачено 

забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних 

концепцій, запровадження в навчально-виховний процес новітніх 

педагогічних технологій, в т.ч. й дистанційної, створення нової 

системи інформаційного забезпечення. 

У Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні [4] 

зазначено, що створення і розвиток системи дистанційної освіти 

орієнтується на такі соціальні групи: 

 учні старших класів, які бажають одержати додаткові 

знання паралельно з навчанням у школі; 

 особи, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади; 

 молодь, яка не має можливості одержати високоякісні 

освітні послуги в традиційній системі освіти із-за 

обмеженості пропускної спроможності цієї системи, 

необхідності суміщення навчання з роботою, географічної 

віддаленості від обласних центрів і престижних 

навчальних закладів; 

 особи, які мають медичні обмеження для одержання 

регулярної освіти; 

 військовослужбовці, які звільняються зі Збройних сил 

України і члени їхніх родин; 

 військовослужбовці строкової служби Збройних сил 
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України, МВС України та прикордонних військ України; 

 фахівці конверсійних підприємств, які підлягають 

звільненню; 

 безробітні; 

 керівники державних органів управління різних рівнів; 

 студенти, які бажають одержати другу паралельну освіту; 

 особи, які бажають одержати післядипломну освіту; 

 особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення 

волі; 

 українсько- та російськомовні громадяни зарубіжних країн. 

Дистанційні технології навчання вже впроваджені в 

навчальний процес багатьох навчальних закладів України. 

Міністерством освіти і науки України створено Український центр 

дистанційної освіти. Об’єднання зусиль цього центру і 

накопичений у вищих навчальних закладах науково-методичний 

потенціал, інформаційні ресурси, досвід сприятимуть створенню 

системи дистанційної освіти, як частини освітнього простору 

України. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
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потребностью образования личности на протяжении всей жизни. 

Особое внимание уделяется раскрытию сущности, принципам и 

особенностям такой формы системы непрерывного образования 

как дистанционное. 

Ключевые слова: непрерывное образование, образование 

взрослых, формы образования взрослых, дистанционное 

образование, принципы дистанционного образования. 

 

 The article is developed to the problems of lifelong education. 

Great attention is payed to the process and principles of such form 

adult education as distance education. 

Key words: lifelong education, adult education, forms of adult 

education, distance education, principles of distance education. 
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АНДРАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОЇ 

ГАЛУЗІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПІДХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Постановка проблеми. Перед системою професійної освіти 

щодо підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі 

нині постали нові завдання, які знайшли своє відображення в 

Законі “Про професійно-технічну освіту”, а також у Концепції 

розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні, у 

Концепції стандартів професійної освіти та в Національній 

Доктрині розвитку освіти України. 

У ХХІ столітті радикально змінюється економіка і 

суспільство, прискорюються соціальні зміни, людство переходить 

до інформаційного суспільства – суспільства знань як вищої стадії 

свого розвитку. Це зумовлює необхідність адекватних змін в освіті 

на всіх її рівнях, гнучкого врахування проблем світової 

глобалізації, постійних змін у технологіях (включаючи 

педагогічні), нових потреб різних виробничих галузей діяльності 
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людини. 

Соціальне замовлення щодо підготовки кваліфікованих 

робітничих кадрів визначається сучасним рівнем розвитку 

високомеханізованого та автоматизованого виробництва, 

впровадженням у більшість виробничих процесів високих 

технологій із відповідним інформаційним забезпеченням, 

функціональним суміщенням та інтеграцією багатьох споріднених 

професій. Усе зазначене вимагає належної сформованості у 

сучасного робітника окрім чисто виконавських ще й 

інтелектуальних умінь та глибоких фахових знань, що актуалізує 

потребу у відповідній теоретичній його підготовці у нерозривному 

зв’язку з потребами виробничої практики. Сучасний робітник 

повинен мати широкий світогляд з обраної галузі професійної 

діяльності, що забезпечить його виробничу мобільність та високий 

рівень соціальної адаптивності [1]. 

За останні роки важливого значення набула концепція освіти 

впродовж життя. Навчання протягом усього життя – це єдино 

можливий в сучасних умовах механізм успішної життєдіяльності 

людини та необхідна передумова для її ефективної діяльності в 

усіх сферах суспільного і особистого буття. Для виконання 

поставлених у документах державного рівня завдань щодо 

фахового рівня робітничих кадрів виникає потреба в реалізації 

освіти іншої, вищої якості, що ґрунтується на компетентнісному 

підході. Слід зазначити, що останнім часом все більш очевидним 

стає відмежованість від потреб сучасної особистості і недостатня 

ефективність підготовки компетентного фахівця форм і методів 

навчання, розроблених великими педагогами минулого, для 

успішного розв’язання поставлених сучасним життям завдань 

професійної освіти. Нині все більше відчувається потреба у 

розробці нових теоретичних засад підготовки кваліфікованого 

робітника та у їх практичній реалізації у реальному навчальному 

процесі. 

Аналіз останніх досліджень. Протягом усієї історії розвитку 

освіти в останній автономний статус дорослого (як учня) не 

передбачався. Ситуація почала змінюватися лише у першій 

половині ХІХ століття, коли у 1833 році німецьким істориком 

освіти Олександром Каппом було введено термін “андрагогіка” 
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[7]. Етапом становлення та оформлення андрагогіки в самостійну 

область знання вважають 40–60-ті роки ХХ століття. У цей період 

відбувався активний науковий пошук і з’ясування сутності 

андрагогіки, визначення специфіки її предмета, методів 

дослідження. Багатьма вченими-педагогами у цей час було 

розглянуто широкий спектр взаємозалежних і взаємозумовлених 

питань і проблем навчання дорослих. Зокрема, поняття 

“людинознавство”, введене радянським психологом 

Б.Г. Ананьєвим у середині 60-х років ХХ століття, дозволило 

досить чітко визначити контекст андрагогіки як однієї з областей 

знань і практики, суміжною з педагогікою, психологією, 

соціологією, акмеологією, яка вивчає дорослу людину у процесі її 

освітньої діяльності (як учня). При цьому, на першому плані 

розглядалася професійна освіта дорослих. 

У сучасних умовах стрімко зростають об’єктивні та 

суб’єктивні потреби у навчанні величезної кількості дорослих 

людей – як сформованих особистостей. Нагадаємо, що навчання – 

це “засіб освіти, процес передачі й активного засвоєння знань, 

умінь і навичок, а також способів пізнавальної діяльності, 

необхідних для здійснення неперервної освіти людини. Процес 

навчання є двостороннім і містить у собі викладання – як 

діяльність педагога (передавання знань і керівництво самостійною 

роботою учнів) і учіння – як діяльність учнів щодо активного 

оволодіння системою знань, умінь і навичок” [2, с. 31]. 

Вчені А.В. Петровський та М.Г. Ярошевський навчання 

розглядають як процес цілеспрямованої передачі суспільно-

історичного досвіду, організацію формування знань, умінь, 

навичок [3]. Тобто навчання в їхньому розумінні виступає лише як 

форма протікання освіти. 

Водночас, на думку Даркенвальда і Мерріем навчання “може 

бути неусвідомленим або випадковим, неорганізованим і досить 

нетривалим” [4, с. 7]. А учений Р.М. Сміт, вважає, що “навчання є 

діяльністю того, хто вчиться. Воно може бути організованим і 

випадковим; полягати в опануванні інформації та у надбанні 

навичок, нових позицій, ідей або цінностей. Зазвичай воно 

супроводжується змінами в поведінці і відбувається протягом 

усього життя. Воно часто розглядається і як процес, і як результат” 
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[5, с. 37]. При цьому Р.М. Сміт виокремлює шість аспектів 

навчання [6, с.35-36]: 

1) навчання відбувається протягом усього життя; 

2) навчання – це природний і особистісний процес; 

3) навчання містить у собі зміни в людині, яка навчається; 

4) навчання пов’язане з розвитком особистості; 

5) навчання пов’язане з досвідом людини, з її діяльністю; 

6) навчанню властива своя інтуїтивна сторона, тобто воно 

може відбуватися частково і на підсвідомому рівні. 

Відомий російський вчений у галузі освіти дорослих 

С.І. Змєйов навчання визначає як “двосторонню діяльність 

передачі і привласнення знань, здобуття умінь і навичок, 

формування людських якостей і моральних цінностей”. Тобто, він 

вважає обов’язковою “наявність двох основних взаємопов’язаних і 

взаємозалежних учасників, або елементів, даного процесу: того, 

хто навчається (учня, научуваного), хто сприймає, обробляє, 

засвоює, реалізує певну інформацію, і того, хто навчає (вчителя, 

викладача), хто передає в тому чи іншому вигляді навчальну 

інформацію. При цьому той, хто навчає може не обов’язково бути 

реальною особою і безпосередньо присутнім під час навчання. Він 

може виступати у своїй ролі й опосередковано, у вигляді 

підручника, книжки, фільму, комп’ютерної програми, освітнього 

ресурсу мережі Інтернет тощо” [7, с. 10]. 

Прискорення науково-технічного прогресу, поява нових 

технологій на виробництві, нових професій, впровадження у 

повсякденне життя нових принципів і методів, способів і засобів 

розв’язання професійних задач поставили населення більшості 

розвинених країн перед необхідністю постійно, точніше 

регулярно, підвищувати свою професійну кваліфікацію, 

опановувати нові професії, розширювати світогляд. 

З іншого боку, постійно з’являється певна кількість людей, 

які через ті чи інші обставини втратили роботу. Оптимальний 

шлях їх працевлаштування – перепідготовка, здобуття освіти для 

подальшої самореалізації в інших видах діяльності. До того ж, 

серед причин сталого прагнення кожної людини до постійного 

навчання є, як вважають психологи, властиве людині прагнення до 

самовдосконалення. При цьому, нерідко таке прагнення 
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виявляється неусвідомленим, підсвідомим. 

Формулювання цілей статті, постановка завдання. Метою 

статті є окреслити передумови та підходи реалізації андрагогічної 

моделі графічної підготовки кваліфікованих робітників 

машинобудівної галузі з позицій андрагогіки (навчання дорослих). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головним 

завданням сучасної освіти дорослих, за висловлюванням 

М.Ш. Ноулза, є “підготовка компетентних людей, тобто, таких 

людей, котрі були б здатні застосовувати свої знання в умовах, що 

постійно змінюються, і чия основна компетентність складається з 

уміння включатися у постійну самоосвіту протягом всього життя”. 

Видатний педагог і мислитель К.Д. Ушинський у статті 

“Недільні школи” ще у 1861 р. писав: “важливо передати учневі не 

тільки ті чи інші знання, а й розвити в ньому бажання і здатність 

самостійно, без учителя, здобувати нові знання. Ця здатність 

повинна лишитися з учнем і тоді, коли вчитель його залишить, 

вона має дати учневі засіб “витягати” корисні знання не тільки з 

книжок, а й з предметів, що його оточують, з життєвих подій, з 

історії його власної душі. Володіючи такою розумовою силою, що 

відусюди “витягає” корисну “їжу”, людина буде учитися все 

життя, що, звичайно, і становить одне з найголовніших завдань 

усякого шкільного вчення” [8, с. 65]. 

Таким чином, ідея навчання людини протягом усього життя 

завжди привертала до себе увагу видатних людей. Але тільки в 

другій половині ХХ століття дозріли необхідні соціально-

економічні, едукологічні (що відносяться до розвитку освіти), 

наукові передумови та індивідуально-особистісні потреби для 

того, аби освіта дорослих набула свого історичного значення для 

кожної людини і здобула певне втілення в реальній дійсності. 

Пошук найбільш ефективних у конкретних дидактичних 

умовах форм і методів навчання, а також розв’язання певного кола 

практичних задач у процесі навчання з метою отримання 

научуваними успішного досвіду професійної діяльності як 

передумови формування компетентного виконавця стають одним 

із визначальних векторів розвитку всієї професійної освіти. 

Творча ініціатива багатьох педагогічних колективів призвела 

до помітних змін у змісті та організації навчального процесу в 
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системі освіти дорослих. Але картина педагогічних новацій ще 

далека від своєї досконалості й не закриває усіх проблемних 

питань. Освіта дорослих досі багато в чому обтяжена 

багатовіковою традицією “передачі готових знань” у 

пояснювально-ілюстративному типі навчання, некритичним, 

неадаптивним застосуванням більшості дидактичних принципів, за 

якими навчалися й донині навчаються школярі у середній школі, 

зокрема, це принципи “від простого до складного”, 

“систематичності” та “послідовності” викладання матеріалу і т.ін. 

Сергій Змєйов [7] сформулював 10 основних андрагогічних 

принципів навчання: 

 пріоритет самостійності навчання (учіння); 

 спільна діяльність научуваного (учня) та вчителя; 

 опора на особистий досвід научуваного; 

 індивідуалізація навчання; 

 системність навчання; 

 контекстність навчання; 

 актуалізація результатів навчання; 

 елективність (варіативність, диференціація) навчання; 

 розвиток освітніх потреб; 

 усвідомленість навчання. 

Механізація, автоматизація і комп’ютеризація сучасного 

виробництва, інформатизація діяльності більшості виконавців, 

істотно змінили зміст і характер професійної діяльності людини. 

Збільшилася кількість і зросла роль операцій, пов’язаних зі 

сприйняттям, обробкою і обміном різною інформацією. Серед усіх 

видів та джерел інформації зорова інформація загалом та графічна 

інформація зокрема характеризується найбільшою насиченістю, 

найбільшою інформативністю, найлегше сприймається та 

найшвидше обробляється (в інформаційному плані) й засвоюється 

людиною, повною мірою відповідає природнім психологічним 

особливостям сприйняття людиною навколишнього середовища. 

Окрім того, відомо, що оптико-моторний гнозис у людини за 

інформаційною потужністю на багато порядків (у 1000 разів і 

більше) перевищує логіко-вербальну компоненту. Тому синтез 

уявних образів за їх графічними моделями через співвідношення 

геометричних форм, розмірів, масштабів, кольорів, текстур, а також 
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їх динамічної зміни створює передумови для розвитку просторового 

мислення та ефективного засвоєння нової інформації. 

Нині настав час констатувати, що зважаючи на 

всеохоплюючу інформатизацію суспільства, фундаменталізацію та 

гуманізацію фахової освіти, настав час замінити приземлено-

утилітарну назву основного предмета графічної підготовки 

“креслення” на “основи графічно-інформаційних технологій” з 

передбаченим його переростанням у “комп’ютерні графічно-

інформаційні технології”.  

Ці завдання не можуть бути розв’язані лише в результаті 

звичайного введення нового навчального матеріалу до змісту 

предмета ”Машинобудівне креслення”. Потрібно чітко визначити 

рівні технічної і графічної грамотності сучасного робітника 

машинобудівної галузі, відібрати з існуючих відповідні та розробити 

нові форми, методи і засоби підвищення кваліфікації та 

перепідготовки робітників. А затим – розробити, апробувати та 

впровадити нову адаптивну педагогічну технологію викладання 

машинобудівного креслення. 

Характерними рисами педагогічної технології викладання 

машинобудівного креслення мають бути (цит. за: [10]):  

1) попереднє проектування навчального процесу; 

2) визначення структури і змісту не тільки діяльності 

викладача, а також навчально-пізнавальної діяльності 

власне дорослого учня; 

3) визначення цілей навчання з метою здійснення 

об’єктивного контролю якості засвоєння учнями 

навчального матеріалу і рівня розвитку особистості; 

4) всеохоплююче уявлення навчального процесу; 

5) гармонійна взаємодія всіх елементів педагогічної 

системи; 

6) забезпечення високої стабільності успіхів у навчанні за 

наявності будь-якої кількості учнів. 

Усе зазначене вище спонукало до вибору теми публікації: 

“Розвиток графічної грамотності кваліфікованих робітників 

машинобудівної галузі”. 

Започатковане дослідження ґрунтується на діалектичному 

вченні про навчання дорослих – андрагогіці. В останні десятиліття 
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розробка та практичне використання нових методик і моделей 

навчання та педагогічних технологій в освіті дорослих 

характеризуються зрослими швидкістю й інтенсивністю 

здійснення процесу навчання і здебільшого зумовлюють 

споріднені процеси в інших ланках неперервної освіти. Додаткова 

освіта, особливо професійна, виявляється ближчою до життя, 

більш гнучко й оперативніше реагує на потреби суспільства й 

запити окремої особистості та адекватно їх реалізує. Оскільки 

доросла людина ставиться до додаткової освіти прагматично – 

вона їй необхідна “тут і зараз”, то навчальний заклад повинен 

відповідати актуалізованій суспільній потребі, аби утриматися в 

жорстких умовах сучасного ринку. 

В андрагогічній моделі навчання провідна роль в організації 

процесу навчання на всіх його етапах має належати самому учню. 

Дорослий учень – активний елемент, один з рівноправних суб'єктів 

процесу навчання.  

З позицій андрагогіки дорослі учні, відчуваючи потребу до 

самостійності, до самоуправління (хоча в деяких випадках вони 

теж можуть бути тимчасово залежними від будь-кого), виконують 

провідну, визначальну роль у процесі свого навчання, головно – у 

визначенні параметрів цього процесу. Завдання викладача 

зазвичай зводиться до того, щоб постійно стимулювати і 

підтримувати розвиток дорослого учня від повної залежності до 

повного самоуправління, надавати допомогу у визначенні 

параметрів навчання та пошуку потрібної інформації. Основною 

характеристикою процесу такого навчання стає самостійне 

визначення учнем параметрів навчання, пошук необхідних йому 

знань, цілеспрямоване свідоме формування вмінь, навичок, 

фахових і загальнолюдських якостей. 

Зазначимо, що в андрагогічній моделі навчання людина по 

мірі свого зростання та розвитку акумулює значний досвід, який 

може бути використаний як джерело навчання як для самого 

учня, так і для інших людей. Функцією викладача стає вчасно 

надати учню потрібну допомогу у вчасній актуалізації його 

власного досвіду. Відповідно до сказаного викладачу креслення 

потрібно застосовувати такі форми занять, які можуть повною 

мірою сповна використати досвід дорослого учня. 
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Висновки. Таким чином, головна відмінність андрагогічної 

моделі навчання від педагогічної в тому, що в ній дорослий учень 

(научуваний) активно і безпосередньо бере участь в організації і 

власне у процесі навчання. 

Представлене визначення у подальшому дослідженні має 

слугувати відправною точкою, основою розробки технологічного 

процесу графічної підготовки робітників машинобудівної галузі з 

числа дорослого населення. 
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В статье изложены условия и подходы реализации 

андрагогической модели графической подготовки квалифицированнгых 
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рабочих машиностроения с позиций андрагогики. 

Ключевые слова: андрагогика, графическая подготовка, 

квалифицированный рабочий. 

 

In the article the terms and approaches of realization of 

andragogicheskoy model of graphic preparation of the 

kvalifitsirovanngih working of mashinostroeniya from positions of 

andragogiki are outlined. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНЫМ МЫШЛЕНИЕМ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Необходимость совершенствования системы подготовки 

компетентных специалистов, в частности инженеров-педагогов, 

вызывает необходимость ориентации современного учебного 

процесса на профессиональное определение, раскрытие и развитие 

способностей и возможностей студента, обеспечение 

профессиональной самореализации. Основная цель подготовки 

инженера-педагога профиля „Моделирование, конструирование и 

технология швейных изделий” требует всесторонней 

компетентности как педагогической, технической, так и 

художественной. 

Современный проектировщик одежды, как подчеркивают 

И.Т. Великотруб и И.А. Розенсон, – это не только грамотный 

инженерный работник, но и личность глубокая, всесторонне 

развитая, с большим творческим потенциалом [1;3]. 

Постановка проблемы исходит из того, что цикл 

художественных дисциплин, изучаемых в процессе обучения 

будущего инженера-педагога, должен обеспечить эстетическое 
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развитие студентов, привить им навыки художественного как 

ремесла, так и творчества, развить ассоциативно-образное 

мышление, фантазию, вкус, и, самое главное, индивидуальные 

творческие способности. Вопрос в том, можно ли управлять 

процессом творчества студентов? Можно ли развить 

ассоциативно-образное мышление? Какова роль преподавателя в 

этом процессе? 

Анализ последних исследований, показывает, что творческая 

деятельность – это порождение качественно нового нечто, 

отличающегося своей неповторимостью, оригинальностью и 

ассоциируется с вдохновением и талантом. Зигмунд Фрейд (1856-

1939) – австрийский врач, основатель психоанализа, выдвинул 

теорию о том, что творчество возникает из подсознания. 

Швейцарский психолог, философ-идеалист Карл Юнг (1875-1961) 

и представители его школы считали, что в основе творчества 

лежит опыт поколений. Позднее творчество рассматривалось как 

высшая форма фантазии. 

Сегодня процесс творчества, как утверждают многие 

ученые, – это результат мышления. 

По мнению Л. Химчук, мышление в психологии 

рассматривается как процесс, направленный на решение проблемы 

развития способностей, связей и отношений между объектами, 

которые нельзя непосредственно почувствовать, понять и 

представить [5, с. 41]. 

Психолог В.С. Кузин отмечает, что познание человеком 

окружающего мира, природной и социальной действительности, 

обеспечивает ему свободу и раскрывает широкие перспективы 

творчества. Б.И. Додонов, утверждает, что творчество - это синтез 

способностей, уникальное объединение отдельных характеристик 

личности. 

Целью статьи является возможность показать, каким образом 

преподаватель может развить ассоциативно-образное мышление 

студентов специализации „Моделирование, конструирование и 

технология швейных изделий” при изучении художественных 

дисциплин. 

Переходя к основным проблемам мы должны отметить, что 

творческий процесс – явление чрезвычайно сложное, порой 
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необъяснимое, но его можно подвергнуть некоторому анализу. 

По мнению С.А. Сысоевой, эффективность создания 

благоприятных условий для развития творческих качеств у 

студентов в процессе обучения, в значительной мере, зависит от 

основных закономерностей и этапов творческого процесса. Ею 

выделены этапы художественного творчества: замысел, 

воплощение замысла в продуманный план, воплощение плана в 

материальную форму [4, с. 19]. Анализ основных закономерностей 

и этапов творческого процесса показывает, что учебную 

деятельность необходимо планировать также соответственно 

этапам, каждый из которых имеет свой конечный продукт. 

Остановимся подробно на первом, самом важном этапе -

возникновении замысла. Под влиянием окружающей 

действительности рождается некоторая идея, которая конкретно 

или обобщенно воплощается в художественный образ. Образ идеи 

трансформируется в форму, которая должна отвечать замыслу. 

Одним из важных и наиболее интересных способов 

формирования новых идей является метод ассоциаций. 

Ассоциация, или связь идей, – это явление, состоящее в том, что 

человек, наблюдая, слушая, пробуя на вкус или осязая нечто, 

одновременно представляет себе что-то другое, сходное 

непосредственно с воспринимаемым, ощущаемым [3]. 

Термин „ассоциация” введён в 1698 г. Джоном Локком 

(1632-1704), английским философом – материалистом, 

основоположником ассоцианизма в психологии. Понятие 

«ассоциация» в прошлом воспринималось иначе, чем сейчас и 

носило в основном негативный характер. По словам Д. Локка – как 

«некоторый вид сумасшествия». 

Ныне выяснилось, что ассоциации бывают разные – 

случайные, сугубо индивидуальные и общезначимые, понятные 

всем и вследствие этого значимые для человека. Сегодня уже 

говорят об «ассоциативном мышлении» и «ассоциативном мозге». 

Ученые психологи Ф.Н. Гоноблин, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов 

считают, что мышление человека – мышление ассоциативное. 

Любой человек мыслит, ассоциируя, соединяя слова в 

словосочетания, образы в образный ряд путем перебора 

ассоциаций. 
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Ассоциативно-образное мышление напрямую связанно с 

уровнем развития личности, с общей культурой человека, 

приобщением его к искусству в самом широком смысле этого 

слова. К живописи, скульптуре, архитектуре, литературе, поэзии и 

музыке. «Музы ходят хороводом», говорили древние греки, имея в 

виду, что все искусства взаимосвязаны. У каждого из нас одно и 

тоже явление вызовет совершенно разные ассоциации. 

Например, И.Е. Репин, русский художник, рассказывал, что 

прослушав концерт Н.А. Римского-Корсакова, у него вихрем 

пронеслись ассоциации связанные с силой, властью и местью. 

Возникла мысль написать страшную и сильную картину. Репин не 

мог успокоиться. Приехав, домой в Абрамцево, он решил, что это 

должно быть непременно историческое полотно: мгновение 

убийства сына Иваном Грозным. 

Во время занятий дисциплиной „Основы рисунка и 

композиции” необходимо вызывать у студентов образные 

ассоциации и переживания при изучении творчества знаменитых 

художников. Например, рассказывая о светотени, преподаватель 

показывает работу Рембрандта большой драматической силы 

«Возвращение блудного сына», в которой поток света направлен 

на всепрощающие руки отца, опустившиеся на плечи беспутного 

сына. Говоря о цвете, преподаватель может проиллюстрировать 

знаменитый тициановский коллорит работы «Святой Себастьян». 

Изучая фигуру человека, лекцию начать с показа изображения 

человека художниками Древнего мира, Средневековья, 

Возрождения и дойти до наших дней. Не оставит равнодушным 

студентов скульптурное изображение „Венеры из Виллендорфа” 

эпохи палеолита. Увидев его, возникает образ, ассоциирующийся с 

главным предназначением женщины в этом мире – образ 

материнства. Конечно, такие ассоциации обеспечивают наиболее 

яркое восприятие учебного материала. 

Общение с искусством, проникновение в суть 

художественнного произведения требует от студента развитости 

ассоциативно-образного мышления. Одни технологические 

средства, связанные с наглядностью, основываются на 

особенностях образного мышления. В основании других 

положены психологические законы запоминания по сходству, по 
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ассоциации, по силе эмоционального возбуждения. Поэтому 

преподавателю необходимо использование наглядности при 

изучении художественных дисциплин нетолько как средства 

иллюстрации, но и как средства увлечения студента к дальнейшей 

самостоятельной работе [6]. 

В рабочей программе дисциплины „Основы рисунка и 

композиции” для развития художественного мышления студентов 

преподавателем предложены краткосрочные задания на 

воображение, фантазию, в которых раскрываются творческие 

способности, внимательность и наблюдательность. С этой же 

целью разработаны упражнения, которые включают в себя 

ассоциативно-образные и абстрактные композиции, базирующиеся 

на представлении, а не на изучении натуры. Одно из заданий 

предполагает, что руководствуясь собственными ассоциациями 

необходимо выразить отдельно линией, формой, текстурой, 

цветом ряда абстрактных понятий, например: твердый, мягкий, 

острый, слабый, сильный, счастливый. Другое упражнение на 

составление контрасных ассоциативных пар: создать зрительные 

образы двух потивоположных понятий или явлений, например: 

радость-печаль, щедрость-жадность, хаос-порядок. Задания такого 

рода всегда выполняются студентами в первую очередь,так как 

они вызывают эмоции, пробуждают интерес, стимулируют 

активность. 

При изучении дисциплины „Основы дизайна” ассоциативно-

образное мышление рассматривается как необходимое качество, 

способствующее поиску инновационных решений и 

экспрессивных образов. Любой заданный эскиз, например, 

карнавального костюма, костюма из сказки или костюма иного 

назначения поставит студента с неразвитой фантазией в трудное, а 

то и в безвыходное положение. 

Ассоциации по сходству, по контрасту, по цвету являются 

сильным катализатором к поиску новых оригинальных идей по 

созданию моделей одежды. В стиле арт-дизайн проходит 

практическая работа по созданию образа «Леди-бомж». Роль 

преподавателя при выполнении этой работы, помочь студентам 

создать единый образ, построенный на контрасте двух, на первый 

взгляд, несовместимых факторах. Вот где простор для образно-
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ассоциативных фантазий и актерского мастерства студентов! 

Преподавателю важно уметь зафиксировать, поддержать, 

актуализировать случайно возникшую интересную мысль, 

поразить студентов парадоксом. 

Ассоциативные методы решения дизайнерских задач 

необходимо применять для активизации поиска новых идей, 

искать аналоги совершенствующего объекта в дизайне, переносить 

знания из одной области в другую, интерпретировать новое, 

посредством известных понятий [3]. 

В художественном образе как форме мышления 

сосредотачивается богатая информация о природе, обществе и 

общественных отношениях. С помощью художественных образов 

человек мыслит, приходит к новым обобщениям, заключениям, 

хранит богатую информацию. 

При разработке дизайн-проекта на основе изучения 

национального костюма, необходимы образные ассоциации, 

связанные с эстетическим идеалом красоты своего народа. Когда 

источником вдохновения для дизайнерского решения костюма 

служит архитектурный монумент „Возрождение”, расположенный 

на территории Крымского инженерно-педагогического 

университета, в ассоциативно-образном решении будет память о 

трагическом прошлом и мечта о будущем крымско-татарского 

народа. Во время дипломной защиты дизайн-проекта важно 

поощрение студентов в творчестве, отстаивании своей точки 

зрения, оригинального видения мира, неординарного авторского 

замысла. 

При благоприятных условиях обучения каждый студент 

проявит себя как способная творческая личность. Всякая 

творчески-профессиональная деятельность не может успешно 

формироваться в изоляции, без педагогического руководства. Чем 

больше создается возможностей для творческого самопроявления, 

тем больше шансов обнаружения и выращивния среди студентов 

одаренных, ярких талантов. Но задача преподавателя состоит в 

том, чтобы создать методику работы не только с заявляющими о 

себе талантами, но и обеспечить поле деятельности для 

творческого самопроявления и самовыражения всех студентов. 

Творческие, одаренные студенты, вовлекая в круг своего общения 
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идущих  рядом, пробуждают и в них творческие способности. С 

этой целью предлагаются коллективные практические работы, 

когда задание дается для 4-5 человек. Здесь налицо и дух 

соперничества, соревнования между группами, и чувство локтя 

«своих». Такие задания играют особенную воспитательную роль, а 

их материальные результаты демонстрируются в художественной 

лаборатории. Самый высокий уровень способностей к творчеству 

фиксируется тогда, когда способность сопровождается 

увлеченностью, твердой волей в стремлении к цели. Проявление 

способным студентом безволия, лени, отсутствие у него 

эстетического чутья предполагает обязательное педагогическое 

управление. 

Закономерности развития творческих качеств личности 

накладывают определенные требования на технологии 

преподавания и разработке содержания художественных 

дисциплин, организации творческой учебно-познавательной 

деятельности студентов, что вызывает необходимость поиска 

источников ассоциативного вдохновения в природе, музеях, 

театрах, на выставках, в книгах. 

Все интересное и важное записывается, зарисовывается в 

специальный альбом, в котором указывается источник 

вдохновения. Студенты, отмечая все свои соображения и 

впечатления, стимулируют мысли, углубляют восприимчивость, 

знания, развивают любознательность, интуицию и 

наблюдательность. Создание рабочей атмосферы способствует 

творчеству, избегая явных ситуаций соперничества, собирая 

креативные «заседания». Предполагается устраивать в работе 

творческие паузы, пробовать новое, проектировать. Например, 

создать несуществующее изделие, трансформирующееся изделие, 

безразмерное изделие, идеальное изделие. 

В итоге мы пришли к заключению, что ассоциативно-

образное мышление это способность оперировать образно-

зрительными, образно-слуховыми представлениями, создавать в 

воображении новые образные обобщения, конструкции, модели и 

комбинации из элементов звука, зрительного и словесного 

материала. Образное мышление широко используется в 

художественно-творческих, дизайнерских, конструкторских 
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профессиях, позволяет эффективно выбирать оптимальные 

варианты для новых технико-технологических и художественно-

промышленных решений. 

Роль преподавателя в этом процессе заключается в помощи 

студентам в процессе познания. Методическая система должна 

включать коментированное управление их мышлением, т.е. отказ 

от шаблонного в пользу оригинального. Формирование 

специалиста по моделированию и конструированию одежды, 

владеющего художественно-конструкторскими знаниями и 

умениями, процесс длительный и непрерывный. Организацию 

обучения основам художественного творчества рекомендуется 

выполнять поэтапно и системно, постоянно тренируя творческое 

воображение студентов. Изучение этапа возникновения замысла в 

творческом процессе показывает, что ассоциации являются 

сильным катализаторам к поиску новых идей решения задач. 

Педагогическое руководство преобразует стихийное мышление 

студента в целенаправленный творческий процесс. Для развития 

ассоциативно-образного мышления важное значение имеет 

эмоциональный фон, сопровождающий изучение и усвоение как 

частных так и общих материалов дисциплины. 

 

Литература 
1. Великотруб И.Т. Беседы о художественном 

конструировании. – К.: Радянска школа, 1978. – 62 с. 

2. Заенчик В.М. Основы творческо-конструкторской 

деятельности: методы и организация: учеб. для студ. 

ВУЗов. – М.: Академия, 2004. – 256 с. 

3. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учеб. для ВУЗов. –

СПб.: Питер, 2007. – 219 с. 

4. Сисоєва С.О. Творчість як умова самореалізації 

особистості // Професійно-художня освіта України: з6. 

наук. пр. / [редкол.: І.А. Зязюн, В.О. Радкевич та ін. ]. – К.; 

Черкаси, 2003. – Вип.ІІ – 313 с. 

5. Хімчук Л. Проблема творчого мислення у зарубіжній і 

вітчизняній психології. // Професійно-художня освіта 

України: / [редкол.: І.А. Зязюн, В.О. Радкевич та ін. ]. – К.; 

Черкаси: ЦНТЕІ, 2003. – Вип. ІІ. – 313 с. 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 109 

6. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: учеб. пособ. – М.: 

Прометей, 1992. – 528 с. 

 

В статье проанализирован важный этап творческого 

процесса – возникновение замысла. Найдены возможности 

развития ассоциативно-образного мыщления при изучении цикла 

художественных дисциплин в подготовке инженера-педагога. 

Раскрыта роль преподавателя в управлении творческим 

мышлением студентов.  

Ключевые слова: инженер-педагог, ассоциативно-

образное мышление, творческая деятельность. 

 

The article reviewed the important stage of the creative 

process - the emergence of design. Possibilities of associative-shaped 

myschleniya in the study of the cycle of artistic disciplines in the 

preparation of engineer-teacher. The role of the teacher in the 

management of the creative thinking of students. 

Key words: engineer-teacher, associative-vivid thought, 

creative activity. 

 

 

 

УДК 378.147:657    Наталія Гресь, 

м. Дніпропетровськ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

 

Завдання, які стоять перед вищою школою, вимагають 

нового підходу до вдосконалення практичної (виробничої) 

підготовки студентів в процесі навчання. Проте захоплення 

євроінтеграцією освіти ослабило увагу до багатьох питань, що 

визначають рівень і якість виробничої підготовки випускників.  

Особлива роль у виробничій підготовці відводиться виробничій 

практиці, якій приділяється сьогодні недостатня увага, – її 

розглядають як другорядний, допоміжний елемент навчання. 



                                                    Випуск 1, 2009 

 110 

Чинні державні нормативні документи (освітньо-професійні 

програми (ОПП), які окреслюють нормативний зміст навчання, 

установлюють вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та 

професійної підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра за 

спеціальностями з напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” до 

нормативних дисциплін циклу  професійної підготовки за 

спеціальностями виробничу практику зі спеціальності не відносять. В 

ОПП зазначено, що “виробничу практику ВНЗ може ввести до 

робочого навчального плану за рахунок частини часу на вивчення 

вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки” [1, с.13]. 

Тобто ВНЗ може ввести виробничу практику до робочого 

навчального плану а може і не вводити. Державний нормативний 

документ вважає практику студентів в умовах діючого 

виробництва не обов’язковою. Основа виробничої практики зі 

спеціальності “Облік і аудит” – активна діяльність студента на 

підприємстві, безпосередня участь його у обліковому процесі як 

члена облікової служби підприємства. Основною задачею 

практики що визначає її навчальне навантаження є формування в 

умовах виробництва професійних здібностей студента на основі 

використання його теоретичних знань в різноманітних ситуаціях, 

притаманних майбутній професійній діяльності фахівця. Тому 

виробнича практика як вид навчального заняття будується у формі 

самостійного виконання студентом в умовах виробництва 

визначених програмою реальних облікових і управлінських задач. 

Педагогічна ефективність практики суттєво підвищується при 

доповнені самостійної роботи студента іншими формами 

навчальної роботи, такими, як екскурсії, індивідуальні завдання 

тощо, що проводяться безпосередньо на підприємстві з широким 

залученням фахівців виробництва. Результати такої практики 

позитивно впливають на поміркованість засвоєння нових 

дисциплін, виконання студентом курсових і дипломної робіт, 

науково-дослідної роботи (НДРС).  

Скільки існує вища школа, стільки існує проблема 

підвищення якості професійної підготовки фахівців. Саме 

вирішенню цієї проблеми зі спеціальності “Облік і аудит” 

присвячені сучасні дослідження З. Гуцайлюк [1], А. Колот [2], 

Є. Мних [3-4], Л. Нападовська [5] В. Сопко [7-10] (проблеми 
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професіональної підготовки фахівців з обліку та аудиту в умовах 

інтеграції європейської освіти); Л. Чижевської [11, с. 137-171] 

(методика проведення різних видів практики); М. Левочко [12] 

(підвищення рівня підготовки майбутніх бухгалтерів) та ін. 

Вивчення педагогічного досвіду радянської вищої школи показує, 

що ВНЗ завжди обіймалися проблемою удосконалення виробничої 

підготовки своїх випускників, доведенням їх організаційно-

практичної підготовки до вимог галузей економіки держави, для 

яких здійснювалася підготовка фахівців. Корисними є досвід 

підготовки фахівців на базі підприємства В.Т. Бардачевського [13, 

с. 3-7], створення и функціонування учбово-науково-виробничих 

об’єднань та філіалів кафедр на підприємствах І. Пухова, 

В. Сидорова, Б. Каргіна, І. Сови та ін. [13, с. 7-24], організація 

проведення виробничої практики О. Пантелеймонова [14, с. 3-87]. 

Мета дослідження полягає у розробці алгоритму дій 

учасників навчального процесу щодо організації самостійної 

роботи студентів по відпрацюванню й удосконаленню їх 

професійних умінь та навичок в умовах діючого виробництва у 

рамках навчального плану та програми виробничої практики. 

Для реалізації поставленої мети нами використані теоретичні 

методи педагогічного дослідження (вивчення наукової літератури, 

нормативних та інструктивно-методичних документів з 

досліджуваної проблеми, аналіз вузівської документації), 

емпіричні методи педагогічного дослідження (спостереження, 

опитування (бесіда, інтерв’ю, анкетування), вивчення  продуктів 

діяльності досліджуваних, узагальнення педагогічного досвіду, 

педагогічний експеримент. 

Виробнича практика зі спеціальності є складною формою 

навчального процесу як в організаційному, так і в методичному 

плані. Процес виробничої практики представляє сукупність 

послідовних дій, спрямованих на досягнення поставленої мети і 

отримання намічених навчальних і наукових результатів. 

Взаємодія суб’єктів процесу виробничої практики представлена на 

рисунку. Основними діючими особами є студент-практикант, 

керівник практики від ВНЗ (викладач), керівник практики від бази 

практики (головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера і 

т.п.). Практикант-студент, який проходе практичну підготовку зі 
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спеціальності за програмою, розробленою випускаючою кафедрою 

навчального закладу згідно з навчальним планом. Керівник 

практики від ВНЗ – викладач випускаючої кафедри навчального 

закладу, який має базову освіту та досвід практичної діяльності за 

спеціальністю, щорічно (до початку практики студентів) проходе 

стажування (без відриву від навчального процесу) на з 

підприємств (в організації, установі) регіону (незалежно від форми 

власності та виду діяльності), призначений наказом керівника 

вищого навчального закладу і відповідальний за організацію та 

якість виконання студентами програми практики. Керівник 

практики від бази практики – досвідчений фахівець в галузі обліку 

і аудиту, має освіту за спеціальністю, стаж практичної роботи на 

посаді головного бухгалтера (або заступника головного 

бухгалтера) не менше 3 років, який вільно володіє програмним 

продуктом з обліку і аудиту. 

Основні етапи процесу виробничої практики та зміст дій 

головних його учасників представлено у таблиці 1. 

Практика є одним з найважливіших видів навчання. 

Німецький педагог А. Дистервег був переконаний в тому, що “не у 

кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні і 

майстерному застосуванні всього того, що знаєш” [15, с. 361]. 

Ефективність реалізації завдань практики в навчальному процесі 

залежить від наявності хорошої бази, кваліфікованого керівництва, 

чіткої організації і контролю за роботою студентів. Запропонована 

схема керівництва виробничою практикою студентів демонструє 

взаємодію всіх учасників навчального процесу, направлену на 

якісну професійну підготовку майбутнього фахівця. 

 Виробнича практика як вид навчального процесу 

підкоряється загальним закономірностям педагогіки, але її 

проведення в умовах жорсткого ритму підприємства, необхідність 

компромісу між вимогами підприємства і навчального процесу 

потребує спеціальних педагогічних досліджень. 

 

 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 113 

Таблиця 1 

Етапи організації роботи студентів під час виробничої 

практики  

зі спеціальності “Облік і аудит” 

 
Назва етапу  Дії учасників навчального процесу 

керівник практики від 

навчального закладу 

керівник 

практики від 

базового 

підприємства 

студент-

практикант 

1 2 3 4 

1. Етап 

планування 

1. Перевірити наявність 

договорів з базовими 

підприємствами на 

проведення практики 

студентів. 

2. Організувати укладання 

договорів на проведення 

практики студентів. Для 

цього мобілізувати 

студентів,  їх батьків, своїх 

випускників – керівників, 

головних бухгалтерів 

підприємств, організацій, 

установ 

Бути 

зацікавленим у 

безпосередній 

участі у 

підготовці 

майбутніх кадрів 

(при необхідності 

для свого 

підприємства) 

Забезпечити 

пошук базового 

підприємства та 

укладання з ним 

договору на 

проведення 

практики 

студентів  

2. Мотиваційний 

етап 

1. Ознайомити студентів з 

терміном практики. 

2. Назвати посади фахівців, 

роботу яких студент буде 

дублювати (виконувати) під 

час практики. 

3. Указати мету та задачі 

практики, наголосити що 

повинен знати й уміти 

практикант по закінченню 

практики. 

4. Ознайомити студентів з 

критеріями оцінки 

результатів практики. 

4. Звернути увагу на 

основні вимоги до базового 

підприємства. 

5. Пояснити важливість 

самоорганізації, 

самоконтролю, самоаналізу 

Ознайомити 

майбутнього 

студента-

практиканта з 

бухгалтерською 

службою 

базового 

підприємства; 

робочими 

місцями та 

посадовими 

інструкціями 

обліковців, 

посади яких вони 

будуть 

дублювати або 

обіймати під час 

виробничої 

практики; 

продемонструват

1. Відчувати 

прагнення до 

професійного 

удосконалення. 

2. Усвідомити 

терміни 

практики, 

вимоги до 

базового 

підприємства, 

дидактичні цілі 

практики, зміст 

та рівень 

професійних 

знань, умінь і 

навичок, якими 

треба володіти 

по завершенню 

практики 
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и роль цих 

обліковців у 

загальному 

обліковому 

процесі 

підприємства 

3. Організа-

ційний етап 

1. Вручити студенту 

направлення на практику 

2. Видати студенту 

програму практики. 

3. Скоригувати її зміст 

відповідно до особливостей 

практичної діяльності 

базового підприємства 

4. Перевірити та затвердити 

календарно-тематичний 

план виробничої практики 

1. Ознайомитися 

з програмою 

практики, внести 

пропозиції щодо 

зміни її змісту 

2. Перевірити та 

затвердити 

календарно-

тематичний план 

виробничої 

практики 

1 .  Отримати 

направлення на 

практику та 

здати його 

кадровій службі 

базового 

підприємства 

2. Затвердити 

календарно-

тематичний 

план 

виробничої 

практики у 

керівників 

практики від 

ВНЗ та базового 

підприємства. 

3. Погодити 

програму 

практики з 

керівником 

практики від 

базового 

підприємства 

4. Етап 

проходження 

виробничої 

практики зі 

спеціальності 

1. Відповідно з графіком 

проводити консультації. 

2. Разом з керівником 

практики від базового 

підприємства та студентом 

вирішувати проблемні 

питання по мірі їх 

виникнення 

1. Надати 

студенту-

практиканту 

робоче місце.  

2. Забезпечити 

виконання 

студентом 

програми 

практики у 

повному обсязі. 

3. Здійснювати 

щоденний 

контроль за 

роботою 

1.Сумлінно 

виконувати 

програму 

практики. 

2. Суворо 

дотримуватися 

правил 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку 

базового 

підприємства. 

3. Отримувати 

консультації 
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студента. При 

порушені 

студентом 

трудової 

дисципліни 

терміново 

сповістити 

керівника 

практики від ВНЗ 

керівників 

практики 

 

5. Оцінка 

досягнень 

студента-

практиканта 

1. Організувати захист 

студентами результатів 

навчання в умовах діючого 

підприємства. 

2. Оцінити роботу студента 

на практиці, набуті ним  

професійні уміння й 

навички керуючись 

затвердженими кафедрою 

критеріями оцінки. 

3.  Прокоментувати 

студенту свої висновки про 

якість проходження ним 

практики, відмітити 

позитивні та негативні її 

сторони, питання над якими 

потрібно студенту 

додатково попрацювати. 

4. Виставити оцінку до 

заліково-екзаменаційної 

відомості та залікової 

книжки студента 

1. По закінченню 

терміну практики 

надати студенту–

практиканту 

характеристику з 

оцінкою його 

професійних 

компетенцій. 

2. Прийняти 

участь в оцінці 

досягнень 

студента під час 

захисту ним звіту  

 

1. Підготувати 

звіт про 

виконання 

програми 

виробничої 

практики. 

2. 

Продемонструв

ати результати 

практики на 

захисті звіту  

6. Підсумковий 

аналіз 

результатів 

навчання 

студентів в 

умовах 

виробництва 

Скласти звіт про результати 

виробничої практики  

Подати на 

кафедру 

пропозиції щодо 

удосконалення 

змісту та 

організації 

виробничої 

практики 

Подати на 

кафедру 

пропозиції щодо 

удосконалення 

змісту та 

організації 

виробничої 

практики 
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В статье представлен современный подход к обучению 

студентов ВУЗов в условиях работающего предприятия. 

Руководствуясь действующей законодательно-нормативной 

базой, результатами исследований ученых, опытом работы 

учебних заведений III-IV уровней акредитаииї определены учебная 

нагрузка, этапы производственной практики, действия учасников 

учебного процесса; предложено схему руководства 

производственной практикикой в процессе подготовки 

специалистов по учету и аудиту. 

Ключевые слова: организационная модель практики, 

практикант, производственная практика по специальности, 

процесс производственной практики, руководитель практики от 

базового предприятия, руководитель практики от вуза, этапы 

практики. 

 

The article deals with up-to-date approach in student’s teaching 

in conditions of working enterprise. The curriculum and stages of 

practical training, the functions of the members of educational process 
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were determined and fixed according to the acting legislative and 

normative base, the results of scientific investigations and the 

operational experience of the institutions of higher education of 3
d
 and 

4
th
 degree. Also the plan of running the practical training for future 

specialist in bookkeeping and audit was offered. 

Key words: the organizational model of practice, the 

probationer, an industrial practice on specialty, the process of an 

industrial practice, the head of practice from the base enterprise, the 

head of practice from an educational institution, steps of practice. 

 

 

 

УДК 371.3    Олександр Кобилянський, 

     м. Вінниця 
 

НАВЧАННЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ОХОРОНИ ПРАЦІ: ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
 

Останніми роками проблема якості професійної підготовки 

фахівців досить широкий обговорюється практиками і 

теоретиками, психологами і педагогами. Різні підходи до вивчення 

якості професійної освіти направлені на дослідження особливостей 

професійного становлення людини, соціальних умов і суб’єктних 

труднощів отримання професійної компетентності. 

Переважна більшість дослідників зв’язують виникнення 

інтересу до проблеми професійної компетентності і 

конкурентоспроможності з кризою економіки західних країн, 

особливо США, і датують його серединою XX століття. Дійсно, 

донині терміни “професійна компетентність” і 

“конкурентоспроможність” практично не використовувалися в 

контексті дослідження результативності професійної освіти. 

Основні підходи до формування професійної компетентності 

менеджерів і управлінців відбиті в роботах американських 

(М. Альберт, М. Вудкок, П. Дракер, М. Мескон та ін.), японських 

(К. Татєїсі), німецьких (Л. Зайверт, Г. Шредер), швейцарських 

(Ж. Томмен та ін.), фінських (Т. Санталайнен, Э. Воутілайнен, 

П. Поренне та ін.) дослідників в кінці XX століття.  
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Важливою є концепція професійної компетентності 

Дж. Равена [1]. Під компетентністю він розуміє спеціальну 

здатність людини, необхідну для виконання конкретної дії в 

конкретній наочній області, яка включає вузькоспеціальні знання, 

способи мислення і готовність нести відповідальність за свої дії. 

На думку Дж. Равена, наростання “недокомпетентності”, 

“напівкомпетентності” набуває характеру пандемії, на цьому фоні 

усе більше загострюється потреба в справжніх професіоналах, що 

уміють не лише бездоганно працювати, але і повноцінно жити, бо 

одне навряд чи можливо без іншого. На думку автора, щоб 

ефективно реалізувати себе в повсякденному житті, навчанні і 

праці, люди гостро потребують розвитку таких якостей, якими 

раніше нехтували інститути соціалізації, а саме: здібності брати на 

себе відповідальність, ініціативності, прагнення до нового, 

свободи вибору і уміння працювати спільно з іншими людьми.  

В. Байденко, І. Зимня, А. Марков, Е. Зеєр, Ю. Татур, 

А. Кирьякова, М. Дьяченко вважають, що стрижнем професійної 

компетентності є готовність до вирішення професійних завдань. 

Мета публікації – показати необхідність поетапного 

викладання дисциплін циклу БЖД і розробки комплексної 

програми з підготовки працівників, студентів та посадових осіб 

для сприяння професійній компетентності майбутніх менеджерів. 

Вивчення нормативних дисциплін з безпеки життєдіяльності та 

охорони праці в усіх вищих навчальних закладах здійснюється 

відповідно до наказу міністерства освіти і науки України від 

02.12.98 р. №420 “Про вдосконалення навчання з охорони праці й 

безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України”. 

Термін “охорона праці”, який вперше з’явився в 1821 році у 

Великій Британії, означав захист працівників від надмірної 

експлуатації збоку роботодавців. В нашій країні в цей термін 

вклали більш складний зміст. Згідно Закону України “Про охорону 

праці” (2002 р.) охорона праці – це система правових, соціально-

економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 

збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі 

трудової діяльності. На практиці це означає, що кожен 

роботодавець повинен мати спеціальну програму заходів у сфері 
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охорони праці, у тому числі заходів з охорони праці на робочому 

місці, з метою усунення небезпеки для здоров’я та життя 

працівника, яка може бути пов’язана з виконуваною роботою. При 

цьому об’єктом необхідних заходів повинні бути методи роботи, 

загальна організація та умови праці, підвищення кваліфікації 

працівників, обладнання й конструкції на робочому місці тощо. 

Навчання та систематичне підвищення рівня знань 

працівників, населення України з питань охорони праці – один з 

основних принципів державної політики в галузі охорони праці, 

фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова 

удосконалення управління охороною праці і забезпечення 

ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і 

травматизму на виробництві. 

Серед основних науково-методичних принципів побудови 

системи безперервної освіти у галузі охорони праці виокремимо 

такі: 

• наступність і безперервність навчання з питань безпеки 

життя, діяльності та охорони праці усіх вікових категорій 

населення України; 

• формування суспільної свідомості і рівня знань населення 

України, що відповідають вимогам часу; 

• навчання з питань особистої безпеки та безпеки 

оточуючих, відповідних корм поведінки вихованців в дошкільних 

закладах освіти; 

• навчання з питань охорона життя і здоров’я учнів та 

корони праці в середніх, позашкільних та професійно-технічних 

закладах освіти; 

• навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та 

охорони праці студентів вищих закладів освіти;  

• навчання з питань охорони праці працівників при їх 

підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті 

на роботу та в період роботи, навчання працівників, зайнятих на 

роботах з підвищеною небезпекою та на роботах, де з потреба у 

професійному доборі;  

• інструктажі з питань охорони праці, їх види та порядок 

проведення порядок допуску працівників до виконання робіт; 

• навчання населення в цілому з питань безпеки життя, 
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діяльності та охорони праці.  

Для підготовки фахівців по реалізації цієї системи на 

виробництві в 1929 році курс “Охорони праці” був введений як 

обов’язковий у всіх вищих навчальних закладах нашої країни. 

Реалізації компетентнісного підходу при навчанні з БЖД та 

охорони праці заважають два основних протиріччя, які закладені в 

нормативних документах з охорони праці.  

Перше протиріччя стосується трудових відносин 

роботодавця і працівника, які згідно статтею 2 Закону “Про 

охорону праці” є його суб’єктами. Відповідно до цього закону 

відносини між ними підпадають під жорсткий державний нагляд і 

громадський контроль. Таким чином, цей закон у намаганні 

посилити контроль за роботодавцем з боку держави, на практиці 

захищає його недокомпетентність, що не відповідає 

європейському законодавству. 

16 червня 1994 р. було укладено Угоду про партнерство й 

співробітництво між Україною та ЄС, в якій основне місце відведено 

питанням адаптації національного законодавства до законодавства ЄС 

й усунення окремих розбіжностей між нормативно-правовими актами. 

Так, Директива ЄС 89/391/ЄЕС “Про здійснення заходів щодо 

поліпшення безпеки і охорони здоров’я найманих працівників під 

час роботи” побудована так, щоб підкреслити найважливішу тезу: 

головними суб'єктами у створенні безпечних та нешкідливих умов 

праці є роботодавець і працівник, а всі інші структури виконують 

допоміжну функцію у забезпеченні нормальних взаємостосунків між 

ними. Виходячи з вимог ринкового суспільства, будуються два 

основні розділи директиви: “Обов’язки роботодавців”, де визначені 

принципи й конкретні питання організації охорони праці на 

підприємстві від загальних обов’язків роботодавця оцінювати 

ризики, вживати профілактичних заходів, чітко діяти у разі 

виникнення аварій і пожеж до його обов’язків створювати необхідні 

служби, забезпечити навчання працівників, співпрацювати з ними та 

з їх уповноваженими, своєчасно інформувати працівників про стан 

справ і дії, що впливають на безпеку і охорону здоров’я, та розділ 

“Обов’язки працівників”, у якому наведено основний набір вимог 

до працівника, починаючи з зобов’язань під час роботи самостійно 

турбуватися як про свої особисті здоров’я та безпеку, так і 
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оточуючих людей. 

Дані положення ЄС використовуються і у чинному 

законодавстві України, але поряд з роботодавцями і працівниками над 

підприємством збудована система державного управління охороною 

праці: уряд, спеціально уповноважені органи, міністерства, 

об’єднання підприємств, їх служби, місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування. Як наслідок, ці структури частково 

беруть на себе й відповідальність за стан охорони праці на місцях, а у 

конкретного роботодавця виникають додаткові причини для виправ-

дань своєї злочинної діяльності або бездіяльності. 

Друге протиріччя виникає при реалізації принципу 

безперервності навчання при підготовці, перепідготовці і 

підвищення кваліфікації за робітничими професіями в професійно-

технічних навчальних закладах; підготовці спеціалістів у вищих 

навчальних закладах та при навчанні і підвищення кваліфікації 

працівників. Навчання регламентовано статтею 18 Закону “Про 

охорону праці”. Вона визначає, що всі працівники під час прийняття 

на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок 

роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання 

першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і 

правил поведінки у разі виникнення аварії. 

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або 

там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити 

за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань 

відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. 

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією 

безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, 

один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з 

питань охорони праці за участю профспілок. 

Відповідно до “Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, 

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 26.01.2005 року № 15 розроблено “Положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”. 

Це Положення спрямоване на реалізацію системи 
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безперервного навчання і встановлює  порядок навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці працівників навчальних 

закладів, установ, організацій та підприємств, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України, а також навчання з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, студентів, 

курсантів, слухачів навчальних закладів. 

Навчання студентів з питань охорони праці у вищих 

навчальних закладах проводиться відповідно до галузевих 

стандартів вищої освіти. На базі галузевих стандартів, у яких 

надаються нормативні частини рекомендованих навчальних 

дисциплін з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, кожен 

вищий навчальний заклад розробляє програму цих навчальних 

дисциплін, яка затверджується його керівником. 

Міністр освіти і науки України 31 серпня 1997 року 

затвердив навчальну програму нормативної дисципліни “Основи 

охорони праці”, яка складається із чотирьох розділів: 

 правові та організаційні питання охорони праці;  

 основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;  

 основи техніки безпеки;  

 пожежна безпека.  

Дещо пізніше, а саме 2 серпня 1999 року МОН України було 

затверджено навчальну програму нормативної дисципліни 

“Охорона праці в галузі”, яка теж складається із чотирьох 

подібних до попередньої програми розділів:  

• система управління охороною праці у галузі, її складові та 

функціонування;  

• проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у 

галузі: стан умов праці, поліпшення стану виробничого 

середовища, зменшення важкості та напруженості трудового 

процесу;  

• проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі: 

травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого 

травматизму, підвищення безпеки праці та профілактика 

виробничого травматизму;  

• пожежна безпека у галузі. 

Слід зазначити, що наказом МОН України від 07.06.06 

№ 444 для напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” була 
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затверджена освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, 

досліджена і схвалена багатьма представниками десятків 

навчальних закладів України, в якій об’єднано три курси: 

“Охорона праці”, “Безпека життєдіяльності” та “Цивільна 

оборона” на модульному принципі під єдиною назвою БЖД.  

До першого модуля ввійшли питання:  

 виробниче середовище та його вплив на людину, предмет 

і завдання дисципліни;  

 умови праці на виробництві, їх класифікація і 

нормування;  

 виробнича шкідливість, методи захисту людини від їх 

негативного впливу;  

 аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого 

травматизму;  

 основи техніки безпеки;  

 правове і нормативне регулювання охорони праці;   

 державне управління охороною праці в Україні;   

 організація охорони праці на виробництві;   

 економічні аспекти охорони праці. 

До другого модуля ввійшли питання: 

• негативні фактори в житті людини природного, 

технічного, соціально-політичного і воєнного характеру; 

• державні заходи щодо захисту життя людини; 

• засоби індивідуального захисту людини; 

• колективні засоби захисту людини; 

• ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, 

хімічних та біологічних речовин.  

До третього модуля ввійшли питання: 

 класифікація надзвичайних ситуацій природного, 

техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру; 

 основи захисту об’єкта господарської діяльності; 

 діяльність організацій щодо захисту персоналу 

підприємств, населення і території; 

 запобігання та усунення надзвичайної ситуації на об’єкті; 

 ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на об’єкті 

господарської діяльності. 

Забезпечення належної підготовки кваліфікованих 
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робітників з питань охорони праці впрофесійно-технічних 

навчальних закладах здійснюється у вигляді складової частини 

державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних 

професій, що розроблюються відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135 “Про затвердження 

Державного стандарту професійно-технічної освіти”. 

Зміст та обсяг навчання з питань охорони праці для 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації за 

робітничими професіями в професійно-технічних навчальних 

закладах визначаються Типовою навчальною програмою з 

предмета “Охорона праці”, що затверджується Міністерством 

освіти і науки України за узгодженням із спеціально 

вповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду 

за охороною праці. 

При цьому теоретична частина предмета “Охорона праці” 

для підготовки робітників, що залучаються до виконання робіт з 

підвищеною небезпекою, зазначених у Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою, затвердженому наказом 

Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, вивчається 

обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та 

підвищення кваліфікації – не менше 15 годин. 

Типова навчальна програма для професійно-технічного 

навчання робітників передбачає вивчення наступних тем:  

1.  Правові та організаційні основи охорони праці. 

2.  Охорона праці в галузі. 

3.  Основи пожежної безпеки. 

4.  Основи електробезпеки. 

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди. 

6.  Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. 

У загальноосвітніх навчальних закладах під час трудового і 

професійного навчання здійснюється навчання з питань охорони 

праці у вигляді інструктажів з охорони праці. Крім цього, у 

навчальних закладах, що надають загальну середню освіту, 

проводиться навчання з питань охорони життя, здоров’я, 

пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, 
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попередження побутового травматизму. Обсяги, зміст навчання та 

форми перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності учнів 

визначаються навчальними планами і програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України. 

Навчання учнів, студентів, курсантів, слухачів з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться як 

традиційними методами, так і з використанням сучасних форм 

організації навчання – модульного, дистанційного, екстернатного 

тощо, а також з використанням технічних засобів навчання – 

аудіовізуальних, комп’ютерних. 

Під час трудового і професійного навчання на 

підприємствах, в установах, організаціях на учнів, студентів, 

курсантів, слухачів поширюється законодавство про охорону праці 

в такому ж порядку, що до їх працівників. 

Навчання з питань безпеки життєдіяльності працівників 

проводиться відповідно до Типового положення та Навчального 

плану і програми навчання працівників закладів, установ, 

організацій і підприємств системи освіти з курсу “Безпека 

життєдіяльності”, затвердженого Центральним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук 

України. Програма навчання керівників, заступників – 36 годин, 

спеціалістів з охорони праці та викладачів кафедр охорони праці – 

72 години.  

Програма передбачає вивчення таких тем: 

1. Законодавство України про охорону праці. Основні 

положення Закон України “Про охорону праці”, “Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку па виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності” та взаємозв’язок з іншими 

Законами України. Законодавство України про працю. 

2. Організація роботи з охорони праці. 

3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. 

4. Пожежна безпека. 

5. Електробезпека. 

6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика 

професійних отруєнь і захворювань. 

7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасною 
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випадку. 

8. Управління роботами з профілактики та ліквідації 

наслідків аварій. 

9. Безпека праці в галузі. 

Програма навчання з питань охорони праці посадових осіб 

коректно доповнює програму підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації за робітничими професіями в професійно-

технічних навчальних закладів двома темами: вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист та управління роботами з 

профілактики та ліквідації наслідків аварії. Ще одна тема поділена 

на дві основні складові. 

Подібну відповідність ми мали би бачити і з програмами 

нормативних дисциплін з “Безпеки життєдіяльності”, “Основ 

охорони праці” та “Охорони праці в галузі”, так як навчання 

майбутніх посадових осіб з охорони праці, як правило, 

здійснюється у вищих навчальних закладах.  

Так теми 1-6 цієї програми навчання відповідають окремим 

розділам або підрозділам нормативної дисципліни “Основи 

охорони праці”, теми 7, 8 розглянуті в одному із п’яти розділів 

нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності”, а тема 9 – 

відповідає назві нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі”, 

яка побудована відповідно до програми з основ охорони праці за 

галузевою направленістю. На жаль, є певна невідповідність між 

питаннями, які розглядаються у програмах як за об’ємом, так і за 

змістом, у зв’язку з їх різною структурою побудови.  

У Вінницькому національному технічному університеті ці 

розбіжності вдалось звести до мінімуму завдяки тому, що 

викладання дисциплін циклу БЖД при підготовці студентів за 

спеціальностями напряму 0502-“Менеджмент” здійснюється згідно 

вимог навчальних програм у наступній послідовності: бакалаврат: 

І курс – “Охорона праці в робочій професії” (при отриманні 

диплома кваліфікованого робітника), ІІІ-ІV курс – “Безпека 

життєдіяльності”, ІV курс – “Основи охорони праці”; магістратура 

(інженерія) – “Охорона праці в галузі” та в процесі дипломного 

проектування. Також здійснюється і навчання посадових осіб з 

охорони праці перед прийняттям на роботу та періодично один раз 

на 3 роки.  
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На першому та другому курсах усі студенти паралельно із 

освоєнням основної програми навчання отримують одну із 18 

робітничих професій в проекції на майбутні спеціальності, а на 

третьому курсі впродовж одного триместру працюють на робочих 

місцях підприємств та організацій різної форми власності 

відповідно до здобутої професії, з року в рік підвищуючи свою 

кваліфікацію. Таке поєднання навчання і виробництва є досить 

вдалим, так як дозволяє студентам реалізувати свої можливості, 

досягти поставленої мети, стати більш самостійною і незалежною 

людиною тощо.  

Модульна програма підготовки з безпеки життєдіяльності, 

яка використовується для підготовки студентів у Вінницькому 

інституті економіки Тернопільського національного економічного 

університету лише у І семестрі на першому курсі, взагалі не 

відповідає змісту як нормативних програм дисциплін, що її 

складають, так і програми підготовки посадових осіб з охорони 

праці. Це не дозволяє забезпечити якісну підготовку майбутніх 

фахівців економічного спрямування [2, с. 102-104]. 

Попередній аналіз проблеми по організації неперервної 

освіти робітників, студентів і посадових осіб у процесі вивчення 

безпеки життєдіяльності при підготовці фахівців економічного 

спрямування дає змогу визначити низку суперечностей між: 

задекларованою державою позицією щодо необхідності 

розвивати підготовку фахівців у відповідності з вимогами 

освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних 

програм та галузевих стандартів вищої освіти з безпеки 

життєдіяльності і необгрунтованим скороченням навчального 

навантаження на цю підготовку, не відповідністю змісту, часу, 

послідовності викладання модулів дисципліни БЖД, що призвело 

до втрати інтересу при її вивченні; 

необхідністю формування у майбутніх фахівців 

економічного спрямування готовності до оцінювання небезпечних 

ситуацій та виховання культури безпеки і впровадженням системи 

державного нагляду і, відповідно, відповідальності за 

бездіяльність або злочинну діяльність недолугих керівників.  

У подальших дослідженнях з метою покращення підготовки 

фахівців економічного спрямування необхідно відійти від 
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традиційного методу “проб і помилок”, який реалізується на 

протязі останніх 15 років і розробити комплексну програму 

підготовки працівників, студентів та посадових осіб з безпеки 

життєдіяльності, основ охорони праці та охорони праці в галузі.  
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ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

Постановка проблеми. Формування фахових знань та вмінь 

майбутнього менеджера туристичної індустрії, його професійного 

мислення, готовності до майбутньої професійної діяльності 

відбуваються значною мірою в процесі вивчення спеціальних 

туристичних дисциплін. Вивчення цих дисциплін починається із 

засвоєння їх понятійно-категоріального апарату. “Кожна галузь 

наукового знання подає поняття в сукупності та взаємозв’язку 

семантичних (смислових) ознак. Відбір, побудова логічної 

структурної ієрархії, виявлення взаємозв’язків між ними дає 

можливість створити систему понять. Класифікація понятійного 

апарату сприяє переведенню поняття в терміни” [1, с. 36-37]. 

“Термін – слово або словосполучення, яке позначає поняття, що 

використовується в певній галузі знання з максимально точним 

смисловим визначенням” [2]. 

На даний момент термінологічний апарат сфери туризму все 

ще перебуває на стадії формування, що пояснюється відносною 

новизною наукового вивчення туризму як соціального феномену. 

Крім того, останнім часом, у зв’язку з перманентними 

трансформаціями, активним наростанням інтегративних процесів у 

науці, економіці, суспільному житті до ділової та наукової мови 

увійшло багато нових термінів. Не всі з них однозначно 

розуміються вітчизняними науковцями та практиками, що 

породжує, за висловом О.В. Cухомлинської, “певний хаос 

дефініцій” [3]. Тому “питання, пов’язані з семантичним значенням 

конкретних понять є винятково важливими” [4]. Це безпосередньо 

стосується основоположних понять фахових туристичних 

дисциплін, серед яких на перше місце слід поставити поняття 

туризму. 

Туризм як поліфункціональне явище, соціо-культурний і 

економічний феномен вивчається багатьма науками. Він є 
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об’єктом дослідження географії та економіки, медицини, 

психології та соціології, права та політології, інженерно-технічних 

наук та архітектури, історії та культурології. Для кожної з наук 

важливими є різні аспекти туризму: для географічних наук – 

просторові аспекти, для біологічних наук – санітарно-медичні 

аспекти, для педагогічних наук – освітні аспекти, для суспільних 

наук – правові, економічні, соціальні аспекти і т. п. [5]. З точки 

зору різних наук і практичної оцінки туризму в різних галузях 

суспільного життя йому даються й різні визначення. Дослідження 

різних підходів до визначення  поняття “туризм” та розробка 

відповідної дефініції і є метою нашої статті. 

Результати дослідження. Одне з перших визначень туризму 

було запропоноване професорами Бернського університету 

(Швейцарія) Хунзикером та Крапом, а пізніше прийнято 

Міжнародною асоціацією наукових експертів туризму: “Туризм – 

це низка явищ та взаємовідносин в результаті подорожей людей, 

до тих пір, поки це не призводить до їх постійного перебування в 

певному місці та не пов’язано з отриманням ними будь якої 

вигоди(доходу)” [6]. 

“Oxford Dictionary of Geography” містить таке визначення 

туризму: “Створення свята (making a holiday), що включає ночівлю 

поза звичним місцем проживання (normal place of residence)” (1997 

р.). У “The Penguin Dictionary of Human Geography” наводиться 

наступна дефініція туризму: “Тимчасовий рух людей до місць 

(destinations), що знаходяться поза їх звичними місцями роботи і 

проживання, діяльність, що виконується протягом їх перебування 

у цих місцях, та засоби обслуговування, створені для того, щоби їм 

догодити. Така подорож (travel) зазвичай виконується протягом 

вільного часу з рекреаційною або святковою метою” (1997 р.). 

“New Webster’s Dictionary and Thesaurus of English Language” 

визначає туризм як “практику поїздок для задоволення, індустрію 

приваблювання туристів та оточення їх турботою” (1993 р.), а 

“Oxford Dictionary of the Business World” – як „комерційну 

організацію та управління святами” (1993 р.). У наведених 

дефініціях знаходить відображення холістична функція туризму. 

Але якщо у перших двох акцент робиться на рекреаційній 

діяльності туристів, у наступних двох відображено комерційну 
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діяльність з організації подорожей та здійснення послуг 

гостинності [7, с. 422, 475, 1044, 875]. 

У Тлумачному словнику туристичних термінів, виданому АТ 

“ЦРТЕ-Інтур” та Російським міжнародним інститутом туризму в 

1994 р. (автори І.В. Зорін, В.О. Квартальнов) подаються сім 

визначень туризму, в тому числі: особлива форма переміщення 

людей, вид мандрівки; перебування за межами постійного місця 

проживання; форма розумового та фізичного виховання; 

популярна форма організації відпочинку; галузь господарства; 

сегмент ринку [8]. В українському енциклопедичному словнику-

довіднику з туризму подаються визначення туризму: як 

тимчасового виїзду; діяльності осіб, що подорожують поза 

межами свого постійного середовища до одного року; 

економічного явища, що охоплює попит, пропозицію та 

туристський продукт; особливої форми пересування людей; виду 

подорожі; популярної форми організації відпочинку; галузі 

господарства; сегменту ринку; сукупності усіх видів науково-

практичної діяльності щодо організації і здійснення туристсько-

екскурсійної справи [9].  

Російські вчені В.А. Квартальнов, І.В. Зорін, Т.П. Каверіна, 

Є.Н. Ільїна та інші зазначають, що існує принаймні чотири 

погляди на туризм як явище сучасного світу: ”туризм як галузь 

господарства, як міжгалузевий комплекс або ринок, як 

самостійний вид економічної діяльності з обслуговування 

туристів та як діяльність під час відпочинку, резюмуючи, що 

жодна наука не в змозі вичерпно його охарактеризувати” [10]. 

Такої ж думки дотримуються й болгарські вчені М. Бичваров, 

Ц. Тончев: “Сучасний туризм є широкою соціально-економічною 

системою з багатьма елементами, що знаходяться у динамічній 

взаємодії між собою та з іншими системами. Жодна наука не може 

відповісти вичерпно на питання, пов’язані з розвитком туризму” 

[11]. Тому нині багатьма вченими – як вітчизняними, так і 

зарубіжними піднімається питання про створення спеціальної 

галузі науки – туристики (туризмології, туризмознавства), “як 

наукової дисципліни, що інтегрує філософський, соціологічний, 

економіко-соціальний, правовий, історичний аспекти феномену 

туризму”[12]. “В наш час необхідний цілісний погляд на туризм, в 
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якому були б синтезовані всі аспекти його вивчення. Туристика – 

це наука, що синтезує дані різних наукових дисциплін, які 

вивчають туризм, і займається формуванням та розвитком цілісної 

концепції туризму”[13]. 

Академік І.А. Зязюн в своїй статті “Філософія туризмології” 

зазначає, що туризмологія має базуватися на філософських 

принципах гуманізму, натуралізму, науковості, національної ідеї, 

традиціоналізму та  загальнолюдських цінностей. “Основним 

предметом обговорення у філософії туризму мають бути 

найзагальніші підходи до туризму: місце та роль туризму в 

культурному універсумі життя; розуміння людини й ідеалу 

освіченості та вихованості на зразках національної та світової 

культури; вплив туризму на культуру людської свідомості, 

соціально-гуманістичну та філософсько-світоглядну культуру 

людини тощо” [14].  

Але вже нині існує необхідність чіткого визначення туризму, 

зокрема в аспекті його використання у світовій статистиці та 

національних законодавствах. У 1993 році Статистична комісія 

ООН затвердила прийняті на проведеній в Оттаві (Канада) 

Міжнародній конференції ВТО “Статистика подорожей і туризму” 

“Рекомендації по статистиці туризму”. На базі цього документу 

експерти ВТО і ОЕСР розробили статистичний документ 

“Допоміжний рахунок в туризмі”, де туризм визначається як 

“діяльність осіб, які подорожують і здійснюють перебування у 

місцях, які знаходяться поза межами їх звичного середовища, 

протягом періоду, що не перевищує одного року поспіль, з метою 

відпочинку, діловими та іншими цілями, не пов’язаними з 

діяльністю, що оплачується з джерела у місці відвідування” [15]. 

Близькі до цього визначення туризму знаходимо у законодавчих 

документах країн – членів ВТО.  

Водночас слід зазначити, що у наведеному визначенні 

залишається поза увагою дуалізм внутрішньої природи туризму, 

який визнається як російськими, так і українськими дослідниками 

туризму: “З одного боку, туризм – це особливий масовий вид 

подорожей. З іншого – сукупність всіх видів науково-практичної 

діяльності по організації та здійсненню таких подорожей” [16]. 

Тобто, туризм характеризується як вид або сфера діяльності – 
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рекреаційної (дозвіллєвої) та суспільно-корисної (форма праці), 

пов’язаної з подорожами.  

Враховуючи поліфункціональність туризму та  

поліаспектність його взаємодії з суспільством, автор статті 

пропонує визначити туризм як сферу людської діяльності - 

рекреаційної або суспільно-корисної, науково-практичної - 

пов’язану з подорожами та мандрівками людей, що виконує низку 

функцій політичного, економічного, культурного характеру, які 

проявляються як на рівні окремої особистості, так і на рівні 

суспільства в цілому. 

Подальшого уточнення потребують також такі поняття  і 

терміни як “туристична індустрія”, “туристична сфера” та 

“туристична галузь”, “туристичний продукт” та інші. 
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категориального аппарата преподавания специальных 

туристских дисциплин, рассматривается полиаспектность 

понятия «туризм», предлагается его междисциплинарное 

определение. 
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The article is devoted to the problems of working out the 

concept and categorial apparatus of the special tourist disciplines, 

examining the tourism conception as a polyaspects phenomenon, 

making proposition of its interdiscipline definition. 

Key words: tourism, special tourist disciplines, functions of 

tourism, tourism as a sphere of activities. 
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ФОРМИ І МЕТОДИ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ 

 

Постановка проблеми. У системи освіти дорослих нині 

відбуваються динамічні зміни, пов’язані з оновленням змісту та 

форм курсової професійної підготовки в тому числі і фахівців для 

галузі туризму. Динамічний розвиток сфери туризму актуалізував 

необхідність удосконалення курсової підготовки майбутніх 

менеджерів туризму, тому що сучасна система підготовки у ВНЗ “на 

60% готує фахівців за репродуктивною моделлю, коли людина має 

набір якихось знань і фактів, але не може вирішувати нові, 

незнайомі задачі” [2, с. 29]. Швидке старіння інформації, поява 

нових технологій створили в суспільстві ситуацію, коли неможливо 

навчитися один раз на все життя. Цим зумовлено постійне зростання 

актуальності проблеми освіти впродовж усього життя. Необхідно, 

щоб курсова професійна підготовка була спрямована на майбутні 

фахові потреби, формувати такий високий рівень професійної 

компетентності, який дозволить підтримувати високий 

професіоналізм працівників сфери туризму. 

Разом з тим необхідно зазначити, що склалась ситуація коли 

багато великих туристичних фірм змушені організовувати замкнені 

навчальні курси, мета яких – підготовка кваліфікованого персоналу 

лише для підприємств, що входять до власної агентської мережі. В 

процесі навчання на курсах відпрацьовуються стандарти та 
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кваліфікаційні навички характерні для даного підприємства. При 

цьому програми враховують загальні вимоги, класифікації та норми 

обслуговування.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема 

оновлення форм і методів навчання є предметом дослідження 

дидактики. Незаперечну цінність цього наукового напряму 

становлять дослідження, здійснені В. Безпальком, В. Галузинським, 

С. Гончаренком, І. Зязюном, М. Євтухом, А.  Кузьмінським, 

В. Лозовецькою, Л. Лук’яновою, Н. Ничкало, С. Сисоєвою, 

А.Смолкіним, В. Федорченком, Н.Фоменко. Узагальнюючи праці 

цих авторів, ми дійшли висновку, що поза увагою дослідників 

залишились особливості здійснення курсової підготовки майбутніх 

фахівців сфери туризму. 

Саме тому метою нашого дослідження стало обґрунтування 

інноваційних форм та методів вдосконалення курсової підготовки 

майбутніх менеджерів туризму на прикладі курсу “Організація 

транспортних подорожей та перевезень туристів”. 

Виклад основного матеріалу. Особливого сенсу у контексті 

нашого дослідження заслуговує дослідження І. Зоріна щодо 

доцільності використання певних методів в залежності від стадії 

навчання [1, с. 540-541]. Аналізуючи запропоновану автором 

матрицю оцінювання вибірковості методів навчання, зазначимо, що 

найбільш перспективними є такі: кейс-метод (метод конкретних 

ситуацій), мультімедійне навчання, комп’ютерне програмоване 

навчання, стажування. Наразі менш ефективними формами навчання 

теоретики і практики у галузі педагогіки вважають лекції. Разом з 

тим традиційна система навчання в Україні здебільшого 

зорієнтована на вербальні, тобто усні методи викладання, коли 

більшу частку курсової підготовки складають лекційні заняття. 

Лекції зберігають своє провідне становище завдяки високій 

інформаційній ємності, що відображається в логічному, глибокому 

висвітленні основних положень теоретичного матеріалу.  

Зазначимо, що не ефективним є проведення лекції у формі монологу 

викладача. У процесі викладу лекційного матеріалу необхідно 

ставити слухачам певні питання, на які згодом разом з ними дають 

відповідь. Система таких питань відіграє роль актуалізуючого, 

проблемного чинника, що змушує слухачів сконцентруватися, 
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активно мислити, співпрацювати, аналізуючи та узагальнюючи свій 

особистий досвід. 

Також необхідно зазначити, що в ході курсової підготовки 

ефективним є проведення проблемних лекції. В проблемних лекціях 

увага слухачів курсів концентрується на найбільш важливому 

матеріалі, який через певні обставини не набув належного 

висвітлення у підручниках. Актуальним є надання слухачам курсів 

під час лекції друкованого матеріалу, а наприкінці заняття – 

електронної версії питань, що розглядалися.  

З метою посилення ефективності лекції здійснюються заходи, 

щодо активізації розумової діяльності слухачів засобами сучасних 

інформаційних технологій. В умовах комп’ютеризації навчального 

процесу системне використання мультімедійних засобів стало 

чинником, який дозволив інтенсифікувати проведення лекцій. 

Зокрема проведення занять у режимі презентації Місrosoft Office 

РоwerРоint активно впроваджувалось нами як під час аудиторної, так 

і самостійної роботи студентів. Її складовими є сукупність слайдів з 

відповідним текстом, графікою, анімацією і звуком. 

Зазначимо, що одночасно інтенсифікується праця викладача, 

оскільки розроблені матеріали легко поновлюються. Використання 

презентаційної форми викладу матеріалу дозволяє працювати з 

окремими його складовими, легко пересуватися за змістом, 

повертатися до попереднього матеріалу для опрацювання 

незасвоєної частки, або навпаки пропустити матеріал, який через 

певні обставини виявився вже відомий слухачам.  

Вважаємо, що доцільним є створення лекцій-презентацій та 

лекційно-практичних занять. Зокрема позитивний ефект 

використання лекції-презентації полягає у: реалізації принципу 

наочності; стимулюванні запам’ятовування навчального матеріалу; 

свідомому засвоєнні сутності явищ та процесів, що вивчаються; 

підтримуванні уваги завдяки візуальній різноманітності; 

заощадженні часу; збільшенні якісного викладу навчального 

матеріалу;використанні додаткового матеріалу. Демонстраційні 

матеріали, що доповнюють словесну (вербальну) інформацію також 

виступають носіями пізнавальної інформації. Застосування 

технічних засобів навчання дозволяє збільшити обсяг матеріалу, що 

опановують студенти під час класичної лекції. Мультімедійна 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 139 

апаратура надає можливість подавати елементи лекцій у вигляді 

таблиць, схем, діаграм, ілюстрацій. Інформація кількох сторінок 

тексту представляється у вигляді однієї таблиці.  

Важливе значення при розробці таких лекцій ми приділяли 

визначенню чіткого обсягу навчального матеріалу, структурі 

теоретичної і практичної частин, їх послідовності, підбору 

практичних вправ і завдань. Виклад навчального матеріалу у вигляді 

презентації є важливим при вивченні туристичних технологій 

(наприклад, технології розробки різних видів туристичних 

транспортних подорожей), оскільки є можливість простежити 

реальний процес виконання. Під час практичної частини заняття 

відбувається закріплення отриманої інформації. Таким чином 

підтримується зв’язок між отриманими знаннями та їх практичним 

застосуванням. Практична частина сприяє формуванню навичок у 

процесі самостійного виконання дій. 

На нашу думку, лекційно-практичне заняття, як правило, 

повинно містити або один навчальний блок, що складається з 

теоретичної і практичної частин, або блоки, що пов’язані між собою. 

Вибір варіанту залежить від специфіки навчального матеріалу, 

дидактичної мети. Як свідчить досвід викладання професійно-

орієнтованого курсу “Організація транспортних подорожей та 

перевезень” в ході лекційно-практичного заняття доцільним є 

застосування прикладів діяльності конкретних підприємств. Це дає 

можливість наблизити процес навчання до реальної практичної 

діяльності фахівця. У процесі вивчення курсу “Організація 

транспортних подорожей та перевезень” ми пропонуємо проводити 

лекційно-практичне заняття, присвячене аналізу існуючих 

маршрутів.  

Метод конкретних ситуацій або кейс-метод має прикладну 

спрямованість. Застосування цього методу дозволяє слухачу курсів 

навчитися приймати професійні рішення ще в аудиторії. 

Обговорення конкретної проблеми сприяє формуванню важливих 

для представників туристичної сфери підходів до оцінки фактів та 

правильного прийняття рішень. Застосування цього методу потребує 

від викладача ретельного добору теоретичного та практичного 

матеріалу. Так спочатку викладач пропонує слухачам курсів 

попередньо опрацювати необхідний теоретичний матеріал з певної 
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проблеми. Власний практичний професійний досвід викладача у цій 

роботі набуває особливої ваги. Використання кейс методу дозволяє 

краще підготувати до реалій туристичного бізнесу. 

Ділова (рольова гра) є одним з найбільш популярних серед 

слухачів видів навчальної роботи, адже вона ґрунтується на 

творчості, змагальності, прийнятті командного рішення. Метою 

ділової гри є формування й закріплення практичних навичок під час 

виконання певної ролі через залучення власного досвіду. Рольова гра 

також використовується для закріплення професійних 

менеджерських навичок: критичного мислення, ефективної 

комунікації, професійної етики, толерантності, відпрацювати 

варіанти поведінки в проблемних ситуаціях. В даному випадку 

немає однозначного єдиного правильного рішення чи єдиного 

підходу. Кожен слухач виконуючи завдання, діє у властивій йому 

манері на основі свого досвіду. Ефективність цього методу 

визначається якістю попередньої підготовки викладача та слухачів. 

Готуючись до проведення рольової гри, викладач повинен розробити 

короткий опис ситуації, що повідомляється усім учасникам, 

визначити їх роль, підготувати конфіденційну інформацію для 

виконавців ролей, скласти завдання для учасників та спостерігачів, 

інструкції для учасників гри, підібрати нормативні матеріали, 

визначити час для проведення гри, сформулювати запитання для 

зворотного зв’язку). 

Щодо розподілу часу на проведення основних етапів рольової 

гри, раціональним є таке співвідношення  пояснення умов (15% 

часу) робота в малих групах (20%) презентація та обговорення 

(50%), підсумки (15%).  

Висновки. Застосування тих чи інших організаційних форм 

навчання у навчальному процесі залежить від характеру дисципліни, 

що викладається. Оскільки професійно-орієнтовані дисципліни 

туристичного профілю в т.ч. “Організація транспортних подорожей 

та перевезень туристів” належить до дисциплін із швидким 

оновленням фактичного матеріалу та варіюванням змісту, що 

відображає сучасний стан ринку туристичних послуг, вивчення її 

вимагає використання активних форм навчання.  

У ході здійснення курсової підготовки майбутніх менеджерів 

туризму необхідно використовувати різноманітні форми і методи 
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проведення навчальних занять як лекція-презентація, лекційно-

практичне заняття, кейс метод, ділові ігри, що сприяють 

формуванню системи вмінь і навичок слухачів курсів. 
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Статья посвящена проблеме актуальных форм и методов 

курсовой подготовки будущих менеджеров туризма, 

анализируются особенности использования лекций-презентаций, 

лекционно-практических занятий, семинаров-презентаций, кейс-

метода и деловых игор.  

Ключевые слова: формы и методы курсовой подготовки, 

менеджер туризма. 

 

The author of the article examines the main and training future 

managers of tourist industry. In the study there were offered the 

innovative form and methods of training of the future managers of 

tourism. 

Key words: innovative form and methods of training, future 

managers of tourism. 
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Постановка проблемы. На период до 2010 года концепция 

модернизации российского образования определяет в качестве 
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основных целей развития образования во первых: повышение его 

качества, во вторых, доступность и в третьих – эффективность. 

Для достижения данных приоритетных целей в соответствии с 

национальным проектом „Образование” дано начало 

инновационным процессам в образовании. На сегодняшний день 

четко определены направления прорыва в ресурсном обеспечении, 

предложены новые подходы, технологии и методы в системе 

образования. 

Несмотря на то, что в повседневной жизни данный термин 

активно используется, согласно социологическим исследованиям 

[2] ВЦИОМ в 2007 году, каждый второй россиянин (53%) 

затрудняется объяснить, что такое инновация. По мнению 22% 

респондентов, этот термин обозначает любые нововведения; 15% 

считают, что это внедрение современных технологий; 6% – 

использование достижений науки и техники. При этом 63 % 

россиян считают инновации необходимым условием будущего 

процветания России, по мнению 12% россиян инновации не 

сыграют существенной роли в развитии страны. 

Анализ последних публикаций. Инновационные и 

традиционные типы педагогических процессов на сегодняшний 

день представляют современное образовательное пространство. 

Данное пространство рассматривается разными учеными с 

различных сторон. Так, например, об элементе инновационной 

педагогической технологии, отвечающей за формирование в 

учебных процессах целостной позиции объекта обучения, говорит 

Громкова М.Т., Савельев А.Я. говорит о технологиях обучения, их 

роли в реформе высшего образования, о свойствах 

инновационного образования. Модульные технологии в 

образовании раскрывает Лаврентьев Г.В. 

Психологическими проблемами внедрения инноваций в 

отечественной социальной психологии занимаются Н.И. Лапин, 

Е.Т. Гребнев, А.И. Пригожин, Н.А. Ильина, В.И. Шуванов, в 

зарубежной – К. Девис, Т. Питерс, Р. Уотерман, Н. Тичи, 

М. Деванна. 

Цель данной статьи состоит в представлении классификации 

инновационных технологий в образовании, определении их роли в 

системе высшего профессионального образования, а также в 
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описании подходов к определению инновационной деятельности 

вузов. 

Изложение основного материала. Первоначально, в переводе 

с английского „инновация” (innovation – нововведение) означает 

обновление, новшество или изменение. Вообще, в научной 

литературе понятия „инновация” и „нововведение” считаются 

тождественными. В энциклопедическом социологическом словаре 

содержатся только понятия „инновации в культуре” и 

«нововведение», причем „нововведение” определяется через 

инновацию: «нововведение (инновация, от позднелатинского 

innovation) – изменение, развитие способов и результатов 

деятельности людей» [1, с. 449]. Кроме того, в социологической 

литературе можно найти определение инновации в контексте 

системного подхода. Оно означает, что инновация – это 

целенаправленное изменение в функционировании системы. 

Причем, данные изменения могут быть качественными и (или) 

количественными в различных сферах и элементах системы. 

В отношении системы образования инновацией считают 

„конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового содержания, метода, формы 

организации учебно-воспитательного процесса или 

усовершенствованного технического средства обучения, 

используемого в практической деятельности, либо в новом 

подходе к социальным услугам в области образования” [3, с. 8]. 

Инновационная технология – это, своего рода, продуманная во 

всех деталях технология, обязательно основанная на 

нововведениях и направленная на достижение основных целей 

образования, повышение качества обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

На основе проведенного анализа инновационных процессов 

в образовании можно выделить следующие инновационные 

технологии: 

- эффективно функционирующую систему менеджмента 

качества вузов; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- дистанционные образовательные технологии; 

- технологии электронного обучения (обучение с помощью 
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сети Интернет и использованием мультимедиа-технологий для 

повышения качества образования); 

- смешанные технологии обучения, в которых 

образовательные Интернет-технологии используются в качестве 

поддержки традиционного очного образования; 

- педагогические технологии с использованием 

нововведений; 

- тестовые технологии для контроля качества обучения; 

- технологии использования инновационных методов в 

образовательном процессе; 

- информационные технологии компьютеризации 

деятельности; 

- технология модульного обучения; 

- трансферная технология обучения, предполагающая 

взаимный переход, обмен и дополнение учебных программ двух 

или нескольких вузов. 

Инновационность высшего профессионального образования 

как определение исходит как минимум из трех оснований: во-

первых, инновационная деятельность университетов в научно-

технической сфере, способность к коммерциализации научных 

разработок учеными университетов; во-вторых, инновационное 

образование как подготовка кадров для различных инновационных 

отраслей; в третьих, инновационное образование как процесс и 

результат собственно образовательного процесса. 

Ученый Шукшунов В.Е. является активным сторонником 

первого подхода. Раскрывая сущность инновационного процесса, 

он определяет его как преобразование новшества в нововведение 

(инновацию), включая ее тиражирование, диффузию и 

потребление. 

Следуя логике Шукшунова В.Е., инновационный процесс 

представляет собой процесс преобразования нематериальных 

активов (или определенных идей) в материальные активы. 

Обозначенный подход формирует адекватный состав и 

характер инфраструктурной поддержки технологического 

трансферта и коммерциализации новшества при вузах. 

Вариативную модель инновационного образования в рамках 

второго подхода (образование как система кадрового 
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сопровождения инновационной сферы) требует доскональной 

проработки и внедрения программ развития инновационного 

образования, призванных обеспечить кадрами реализацию 

программ развития инновационной деятельности. Главной 

характеристикой данного подхода является ориентация на 

увеличение доли конкурентоспособной инновационной продукции 

и услуг в добавленной стоимости, что, по мнению разработчиков 

рассматриваемой программы, может быть достигнуто посредством 

целевой подготовки кадров для развития инновационной сферы 

образования. Второй из анализируемых подходов очень 

«идеологически» близок к первому, так как практически 

полностью воспроизводит его «чисто» экономически-

ориентированную логику. 

Третий подход к определению инновационной деятельности 

университетов основывается на очевидном тезисе, что в системе 

образования инновационная деятельность ведется в двух сферах – 

научной и образовательной. Это слияние двух сфер диктуется 

необходимостью обеспечения интеграции образовательных, 

научных и инновационных структур в университетах, которые 

должны быть объединены в единый учебно-научно-

инновационный комплекс. Ряд университетов накопили немалый 

опыт и получили весомые результаты инновационной 

деятельности в образовательной и научной сфере. 

На сегодняшний день стоит острая и актуальная потребность 

и необходимость серьезно заняться инновационной деятельностью 

в сфере образования, используя накопленный опыт 

инновационной деятельности, подготовки кадров для 

инновационной деятельности, инфраструктуры в образовательной 

и научной сфере. 

Исходя из энциклопедического определения инновации как 

существенного элемента развития образования, очевидно, что 

инновации – это актуально значимые и системно 

самоорганизующиеся нововведения, возникающие на основе 

разнообразия инициатив и новшеств, которые применяются для 

эволюции образования и позитивно влияют на его развитие, а 

также на развитие широкого мультикультурного пространства 

образования. 
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Выводы. Таким образом, инновационная деятельность в 

системе образования, образовательных учреждениях и 

организациях различных уровней – это деятельность ученых, 

педагогов, методистов, обучаемых, направленная на существенное 

повышение качества образования и качество личности, создание и 

применение новых, в том числе интеллектуальных или 

наукоемких, образовательных технологий и учебного 

оборудования, создание или усовершенствование 

образовательного менеджмента, создание новых образовательных, 

научно-образовательных и научно-образовательно- 

производственных структур, формирование новых 

организационных форм в сфере образования, повышение 

профессионального уровня профессорско-преподавательского 

состава, конкурентоспособности образовательных учреждений и 

организаций, а также их выпускников. 

В заключение отметим, что в условиях современного 

информационного общества следует ожидать появления и других 

инновационных технологий, позволяющих вузам повысить 

качество, эффективность и доступность образования. 

Инновационность в образовательной сфере может не быть 

напрямую связана с экономикой, а характеризоваться более 

эффективной реализацией миссии вузов и школ, а именно 

развивать качество самого образования, его технологий и 

субъектов.  
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В статье предпринята попытка классификации 

инновационных технологий в образовании, определение их роли в 

системе высшего профессионального образования, а так же 
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описаны подходы к определению инновационной деятельности 

вузов. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, 

инновационное образование, инновационные педагогические 

технологии. 

 

In the article it has been made an attempt to classify innovative 

techniques within education and to determine their significance for the 

system of higher vocational education. The author describes aproaches 

to the determination of innovative activity of higher educational 

establishments. 

Key words: innovation, innovative process, innovative 

teaching, innovative teaching techniques. 
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Розділ 3 
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АНДРАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА 

 

Постановка проблемы состоит в оптимизации организации 

образовательного процесса будущего инженера-педагога на основе 

возможностей компетентностного подхода с учетом 

андрагогических особенностей. Интенсивно формирующийся 

рынок труда, выдвигает новые требования к содержанию и 

прогрессу подготовки человека к будущему. И как утверждает 

один их крупнейших теоретиков и практиков образования 

взрослых американский ученый Малкольм Ш. Ноулз, главной 

сегодняшней задачей стало «производство компетентных людей – 

таких людей, которые были бы способны применять свои знания в 

изменившихся условиях, и … чья основная компетенция 

заключалась бы в умении включиться в постоянное самообучение 

на протяжении всей своей жизни» [1]. 

Процессы глобализации и информатизации общества, 

быстрая смена идей, техники и технологий, изменения в структуре 

общественного производства, появление новых профессий и 

специальностей требуют адекватной реакции системы 

образования. В условиях рыночной экономики, жесткой 

конкуренции, востребованности компетентного специалиста на 

рынке труда невозможно ориентироваться только на формальное 

получение образования и, прежде всего – профессионального. 

В настоящее время в Украине осуществляется активная 
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работа по модернизации отечественной системы образования в 

контексте европейских требований и присоединения к Болонскому 

процессу. Интеграция национальной высшей школы в 

Европейское образовательное и научное пространство – сложная, 

комплексная задача, которая предполагает решение множества 

вопросов на уровне государства и в каждом отдельном высшем 

учебном заведении. 

Связь проблемы с важнейшими научными и практическими 

задачами состоит в том, что проводимые в настоящее время 

реформы приводят к дифференциации образования, интеграции 

образовательного процесса, эволюции образовательных 

учреждений по «смешанным» линиям, возникновению и развитию 

системы непрерывного образования. И все это стремление к 

повышению качества образования. 

Традиционно при определении понятия «качества 

образования» выделяют три основных вектора: 

– качество содержания образования (качество 

образованности личности); 

– качество образовательных технологий (качество методов 

обучения и воспитания); 

– качество педагогического персонала. 

В контексте повышения качества образования, стоящие 

перед профессиональным образованием задачи предусматривают 

особые требования к инженерно-педагогическим работникам. 

Это – высокий уровень компетентности, постоянное повышение 

квалификации, общественно-педагогическая активность, 

потребность в инновациях, творчестве, добросовестность, 

толерантность и самокритичность, воля и стремление исходить из 

этических ценностей, соответствующих требованиям качества, 

ориентированного на социальную адекватность, владение новыми 

промышленными и образовательными технологиями. 

Анализ актуальных исследований и научных публикаций 

свидетельствует, что многими учеными активно обсуждается 

модернизация образования на компетентностной основе (В.И. 

Байденко, В.С. Безрукова, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. 

Маркова, А.М. Новиков, Т. Орджи, Дж. Равен, В.В. Сериков, А.В. 

Хуторской, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская и др.). Проблема 
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подготовки педагогов профессионального обучения была 

объектом внимания многих ученых, в частности С.Я. Батышева, 

B.C. Леднева, Н.А. Березовина, Е.Э. Коваленко, Н.И. Лазарева, 

Н.Г. Ничкало, Б.В. Пальчевского, Н.А. Цырельчука, В.И. Ярового 

и др. В их работах содержатся концептуальные положения 

профессионального образования, раскрыты его теоретико-

методологические и организационно-содержательные основы, 

рассмотрены вопросы формирования личности педагога 

профессионального обучения, содержания и характера 

профессионально-педагогической деятельности. В разных странах 

мира накоплен огромный опыт практической организации 

образования взрослых. Колоссальный запас эмпирических данных, 

наблюдений об особенностях взрослых обучающихся и процесса 

их обучения формировали С.Г. Вершловский, А. Кнапп, 

Ю.Н. Кулюткин, Р. Муккиелли, М.Ш. Ноулз, С.И. Змеёв, 

М.В. Кларин, М.Т. Громкова, П. Фюрте, Э. Эриксон и др. 

Постановка задачи. Многие образовательные вопросы 

являются общими для ряда стран, они сводятся к тому, что 

уровень навыков сегодняшних выпускников недостаточно высок 

для условий современной жизни. Не является исключением и 

инженерно-педагогическая отрасль образования Украины. 

Основой готовности системы профессионального 

образования соответствовать вызовам времени выступают 

педагогические кадры. Каждый педагог, в том числе инженер-

педагог должен быть всесторонне подготовлен к реализации 

основной социо-культурной миссии профессионального 

образования – становлению личности будущего специалиста, 

профессиональная компетентность которого есть одна из ведущих 

социальных характеристик субъекта деятельности. 

Концепция компетентности стала одной из ведущих 

педагогических теорий современности. Система образования тогда 

может считаться эффективной, когда результатом её деятельности 

будет компетентная личность, владеющая не только знаниями, 

профессионализмом, высокими моральными качествами, но и 

умеющая действовать адекватно в соответствующих ситуациях, 

применяя эти знания и берущая на себя ответственность за эту 

деятельность. Отсюда, основной целью современного образования 
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считается воспитание и развитие компетентной личности, качество 

ее подготовки. 

Целью статьи является некоторый анализ андрагогических 

особенностей в формировании профессиональной компетентности 

будущего инженера-педагога в рамках компетентностного 

обновления обучения в вузе. 

Инженерно-педагогическое образование, являясь отраслью 

высшего образования Украины, призвано готовить педагогические 

кадры для системыпрофессионального образования. Важность 

стоящей перед инженерно-педагогическим образованием задачи 

обусловлена тем, что профессионализмпедагогического персонала 

в значительной степени определяет эффективность 

образовательной системы государства. Педагогический персонал 

новой генерации с высоким уровнем профессиональной 

компетентности, профессионально мобильный является одним из 

основных факторов обеспечения соответствия системы 

профессионального образования требованиям XXI столетия. 

Подготовка специалистов инженерно-педагогического 

профиля в вузе предполагает обязательное развитие у них умения 

самостоятельно мыслить, анализировать явления 

действительности, применять на практике полученные во время 

обучения теоретические знания, правильно ориентироваться в 

стремительном потоке внешней информации. Это требует 

формирования у студентов инженерно-педагогического вуза 

профессионально важных качеств личности: необходима заданная 

избыточность знаний, умений, определяемая широтой 

представлений, аналогий, установлением междисциплинарных 

связей для полноценного вступления во «взрослую» жизнь. 

Высокая профессиональная компетентность инженерно-

педагогических работников системы профессионально-

технического образования непосредственно связана с 

формированием активной творческой личности, сярко выраженной 

индивидуальностью и индивидуальным стилем профессиональной 

деятельности, для удовлетворения собственной потребности в ней. 

Понятие «взрослый» обычно употребляется без особых 

пояснений, как само собой разумеющее слово. Но мы разделяем 

мнение Ю.Н. Кулюткина, который определяет взрослого человека 
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как социально сформированную личность, способную к 

самостоятельному и ответственному принятию решений в 

соответствии с нормами и требованиями общества. Это субъект 

общественно-трудовой деятельности, ведущий самостоятельную 

жизнь: производственную, общественную, личную. Он 

самостоятельно принимает решения, активно регулирует свое 

поведение [2, с. 12]. 

Если исходить из того, что возрастной период от 18 до 23-25 

лет (возраст большинства студентов) условно называют началом 

взрослости, тогда 18-23-летний человек является взрослым. И как 

утверждают ученые, – как в биологическом, так и в социальном 

отношении. Общество видит в нем уже не столько объект 

социализации (хотя продолжает его воспитывать), сколько 

ответственного субъекта общественно-производственной 

деятельности, оценивая ее результаты по «взрослым» стандартам. 

Ведущей сферой деятельности становится труд с вытекающей 

отсюда дифференциацией профессиональных ролей. Образование, 

которое продолжается на этом этапе развития, становится не 

общим, а специальным. Сама учеба в вузе может в определенном 

смысле рассматриваться как вид трудовой деятельности. И в связи 

с этим появляются основания для оптимизации процесса обучения 

будущих инженеров-педагогов с учетом особенностей андрогики. 

Отечественные ученые в соответствующих источниках 

обсуждают проблемы андрагогики, как новой науки в 

отечественном образовательном пространстве. К таким проблемам 

относятся актуальность андрагогики; отличия андрагогики от 

педагогики (образования взрослых от образования невзрослых); 

принципы; технологии обучения и результаты. 

Американский ученый Малкольм Ш. Ноулз, который 

является теоретиком образования взрослых, полагает, что имеются 

большие различия между лучшими способами обучения детей и 

юношества и лучшими способами обучения взрослых. В своей 

монографии «Современная практика образования взрослых. 

Андрагогика против педагогики» (1970) он сформулировал основы 

андрагогики и красноречиво продемонстрировал их (фрагмент см. 

табл. 1) [3]. 
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Таблица 1 

Сравнение моделей обучения по М.Ш. Ноулзу 

 
Параметры Педагогическая 

модель 

Андрагогическая 

модель 

Ориентация в 

обучении 

На учебный предмет На решение проблемы 

Учебная 

деятельность 

Технология передачи 

знаний 

Технология поиска новых 

знаний на основе опыта 

 

Как известно, андрагогия представляет собой такой подход, 

при котором обучающиеся больше зависят от себя самих и 

разделяют между собой ответственность за учебный процесс. Её 

снова – учет особенностей взрослых обучающихся, контекста их 

обучения (потребность в обосновании (смысле); потребность в 

самостоятельности; жизненный опыт; назревшая необходимость; 

практическая направленность) [4]. 

Рассмотрим подробнее, каким образом проявляются 

андрагогические особенности в процессе обучения у студентов. 

Потребность в обосновании (смысле) относится к вопросу, 

зачем нужно изучить данный курс или раздел. При этом опытные 

вузовские преподаватели часто упоминают о том, для чего важно 

знать то, что сейчас изучается, и какие отрицательные последствия 

связаны с незнанием. Это подтверждается не только 

наблюдениями и опытом, но и данными специальных 

исследований. 

Потребность в самостоятельности, т.е. способность 

самостоятельно принимать решения, нести за них 

ответственность – основная черта поведения и самосознания 

взрослого человека. Реализуется эта потребность в возможности 

самостоятельного выбора из нескольких альтернатив. Кстати, в 

свете Болонских требований у студентов вузов появилась 

возможность свободного выбора дисциплин гуманитарной 

направленности. 

Опыт студентов в традиционном обучении используется как 

опора для изложения материала, фон для иллюстрации. На основе 

компетентностного подхода, овладевая каким-либо способом 
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деятельности, обучающийся получает опыт присвоения способа 

деятельности, (говоря о «способе деятельности», в отличие от 

«способности совершать действия», мы имеем в виду, что должно 

происходить осознание процесса управления своей деятельностью 

и интеграция различных результатов образования (знаний, умений, 

навыков), поскольку освоить деятельность (в отличие от действия) 

через подражание невозможно). Скорее компетентность будет 

описывать не результат образования человека (компетенция), а 

результат его деятельности, позволяющий внутри системы 

образования обозначить его результаты и работать на их 

достижение. Компетентность – это новая единица измерения 

образованности человека, результат его образования, 

выражающийся в овладении определенным набором способов 

деятельности, по отношению к определенному предмету 

воздействия, т. е. опытом, который является  существенным 

источником материала обучения [5, с. 345]. 

Залогом готовности к обучению в привычной учебной 

ситуации является побуждение студента к желанию освоить 

предъявленный преподавателем учебный материал и восприятие 

этого как назревшей необходимости. 

Практическая направленность проявляется в контекстности 

обучения (термин А.А. Вербицкого), т. е. ориентации на реальные 

задачи в реальном контексте, которые строятся с учетом 

профессиональной, социальной, бытовой деятельности 

обучающегося и его пространственных, временных, 

профессиональных факторов (условий). Отметим, что в 

привычном обучении, где часто предлагается общая модель и 

общий подход, который должен в идеале привести к желаемым 

результатам и излагается в общем виде, приводит к тому, что ни 

действия, ни контекст, ни результаты не ясны для обучающихся. В 

инженерно-педагогической подготовке путь преодоления этой 

проблемы – тематическая привязка теории к типичным ситуациям, 

(потребностям профильного производства и учебного заведения), 

выстраивание логики реальных действий, анализ реальных 

потребностей производственного и учебного процесса и 

организации в целом. 

Компетентность является понятием процессуальным, т.е. она 
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как проявляется, так и формируется в деятельности, и, поскольку 

все виды деятельности взаимосвязаны в потоке человеческой 

жизни, нельзя строго разграничить виды деятельности, 

следовательно, виды компетентностей. 

Компетентность, все же, ближе не к понятию, а к 

содержательному феномену (который исполним, прозрачен, 

содержателен, натурален). Компетентность – это возможность 

делания, это активная позиция, при которой человек знает, может 

и хочет сделать нечто. Формирование компетентности – не смена 

содержания; это смена способа, смена технологий, а смена 

технологий – это смена обстоятельств, ситуаций, в которых знания 

и умения формируются. 

Компетентность – это способность (умение) действовать на 

основе полученных знаний. В отличие от ЗУНов (предполагающих 

действие по аналогии с образцом), компетентность предполагает 

опыт самостоятельной деятельности на основе универсальных 

знаний. 

Подход в образовании на компетентностной основе – это 

такой вид его содержания, который не сводится к знаниево-

ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт 

решения жизненных проблем, выполнения ключевых функций, 

социальных ролей, компетенций. Переориентация на развитие 

личности наиболее радикально изменяют среду 

профессионального образования инженерно-педагогического 

профиля. Для этой сферы личностно-профессиональное 

становление будущего специалиста – это новая эвристическая 

задача, справиться с которой профессиональная школа сможет 

лишь тогда, когда ее преподавательский состав в массовом 

порядке совершит переход от позиции «преподаватель-транслятор 

знаний, умений и навыков» к позиции «преподаватель-управленец 

личностно-профессиональным становлением будущего 

специалиста». Это одно из важных условий образования 

взрослых – преподаватель выступает в роли коллеги, спутника 

учебного процесса, где диалог доминирует над монологом, а 

активное участие группы занимает место пассивного слушания. 

При таком подходе и меняется роль преподавателя: вместо 

привычного лектора или ведущего, он должен быть искусным 
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психологом и организатором, умело, вовлекая группу в 

непринужденную, активную работу, ведущую к эффективному 

результату. Ситуация сотрудничества позволяет определить зону 

ближайшего и актуального развития как для группы в целом, так и 

для каждого студента. 

Основные задачи инженерно-педагогического образования 

заключаются в том, чтобы научить будущего специалиста 

творчески мыслить, находить вариативные способы решения 

профессиональных задач, уметь конструировать свою 

педагогическую деятельность в зависимости от педагогических 

условий обучения и воспитания, которые постоянно изменяются, 

уметь создавать свою педагогическую систему обучения той или 

иной профессии. 

Инженер-педагог стоит перед теми же методологическими 

проблемами, что и любой представитель научной дисциплины в 

преподавании: проблемой преобразования логической структуры 

«научная дисциплина» в дидактическую структуру «учебная 

дисциплина». В его общепедагогической деятельности особо 

выделяются дидактические умения по определению конкретных 

целей обучения, выбору адекватных форм, методов и средств 

обучения, конструированию педагогических ситуаций, 

объяснению учебно-производственного материала, демонстрации 

технических объектов и приемов работы. В процессе обучения, по 

мере перехода на старшие курсы, у студента должны больше 

выражаться умения по проектированию структуры учебного 

материала, его дозировки, выбору форм и методов обучения, 

адекватных целям и содержанию учебы. С годами в процессе 

непосредственной деятельности инженер-педагог сможет 

определять стратегические и тактические задачи учебно-

воспитательного процесса, отбирать учебный материал с учетом 

возрастных особенностей, уровня подготовленности учащегося, 

преобразовывать научно-техническую информацию в учебный 

материал, проектировать учебные задачи и ситуации. 

Выводы. Безусловно, студент или даже выпускник вуза не 

может рассматриваться как специалист, достигший «взрослости», 

высокого уровня профессиональной компетентности. Тем не 

менее, он должен обладать средствами и способами, которые 
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позволили бы ему совершенствоваться в профессиональном плане 

на протяжении всей жизни. 

Можно согласиться с мнением некоторых исследователей, 

что сегодня подавляющее число педагогов в школе занято именно 

педагогическим процессом, а в вузе подавляющее число 

преподавателей ведут себя как андрагоги [6]. Видимо эта 

тенденция будет в дальнейшем углубляться и расширяться, т. к. 

обучение на протяжении всей жизни имеет безграничную 

перспективу. 

Качество образования определяется тем, какие возможности 

возникают у человека при том или ином образовании, какие 

ценности он получает. Таким образом, компетентностная 

составляющая образования с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и есть залог его нового качества. 
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В статье раскрыты пути оптимизации организации 

образовательного процесса будущего инженера-педагога на 
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основе возможностей компетентностного подхода с учётом 

особенностей андрагогики. Обосновывается оптимизация 

подходов к студентам в процессе обучения на принципах обучения 

взрослых.  

Ключевые слова: инженер-педагог, компетентностный 

подход, андрагогика, качество обучения, профессиональное 

образование, взрослый человек. 

 

In the article the ways of optimization of organization of educational 

process of future engineer-teacher are considered on the basis of 

possibilities of competence of approach taking into account the features of 

andragogyky. Optimization of approaches is grounded to the students in the 

process of teaching on principles of teaching of adults. 

Keywords: engineer-teacher, competence approach, 

andragogyka, teaching quality, trade education, grown man. 
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      м. Київ 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

З другої половини ХХ століття триває пошук оновлення 

систем освіти, що забезпечують перехід від принципу “освіта на 

все життя” до принципу “освіта через все життя”. Метою освітньої 

політики стає створення умов, що дозволяють навчатися 

неперервно, отримувати загальні та професійні знання, 

реалізовувати індивідуальну освітню стратегію. Тому на 

сучасному етапі все більше уваги приділяється розвитку сфери 

освіти дорослих. На думку М.Д. Никандрова: “слід змінювати 

умови системи освіти, їх потрібно істотно розширювати. 

Відповідно в нових умовах почнуть діяти нові принципи” [4, с. 8]. 

Це, в свою чергу, сприятиме оптимізації традиційної системи 

навчання. У кінці ХХ століття в СРСР теорію освіти доролих 
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розвивали С.Т. Вершловський, Ю. М. Кулюткін, В.Г. Онушкін, 

Г.С. Сухобська. 

В Європейському Союзі неперервна освіта розглядається як 

один із головних елементів соціальної моделі. Основними 

постулатами неперервної освіти, сформульованими Міжнародною 

комісією ЮНЕСКО, стали: навчитися пізнавати, навчитися 

робити, навчитися жити. Тому відбулася інституціоналізація 

різних видів освіти. ЮНЕСКО було введено спеціальну 

термінологію, що відображала різні ступені організованості 

освітніх послуг: формальна, неформальна та інформальна освіта 

[5]. 

Важливого значення у цьому процесі набуває неформальна 

освіта. У відповідності з класифікацією ЮНЕСКО до 

неформальної освіти (non-formal education) належать навчальні 

програми, курси, семінари, гуртки, лекторії, що організовуються і 

проводяться поза традиційною системою освіти. При цьому 

результати навчання не завжди підтверджуються відповідними 

документами. У Меморандумі неперервної освіти Європейського 

Союзу підкреслюється, що неформальна освіта є рівноправною 

складовою освітнього процесу протягом всього життя [7]. 

Неформальна освіта, на відміну від формальної, здійснюється не 

навчальними закладами, а різними організаціями та установами. В 

Україні неформальною освітою дорослих найчастіше займаються 

суспільні некомерційні організації, що розробляють і здійснюють 

навчальні програми в різних освітніх проектах, займаються 

підготовкою тренерів для реалізації цих навчальних програм, 

публікують навчально-методичну літературу. Діяльність освітніх 

установ з отримання неформальної освіти заснована на принципах 

демократизму, відкритості, доступності. 

Неформальна освіта дорослих характеризується [3, с. 134]: 

- суспільним характером керівництва; 

- варіативністю програм і термінів навчання;  

- поєднанням форм наукових і прикладних знань; 

- добровільним характером навчання; 

- систематизованістю навчання; 

- цілеспрямованою діяльністю тих, хто навчається; 

- спрямованістю на задоволення освітніх потреб окремих 
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соціальних, професійних груп; 

- створенням комфортного освітнього середовища для 

спілкування дорослих; 

- можливістю психологічного захисту в умовах соціальних 

змін. 

Результатом неформальної освіти є приріст освітнього 

потенціалу.  

Форми освіти дорослих, що існують на сьогоднішній день, 

не можна розглядати як окремі, не пов’язані між собою. Проте 

неформальна освіта позбавлена ознак формальної. Вона 

переважною мірою орієнтована на фактичний результат. Це нове 

самовизначення, нова інформованість, нові способи діяльності. 

Як відомо, неформальна освіта в умовах суспільних змін 

виконує комплекс функцій, що забезпечують цілісність нового 

виду діяльності: 

 адаптаційна  розуміння і прийняття нових умов життя; 

  інформаційна  вміння знайти, вибрати, використати 

необхідну інформацію, підвищити грамотність; 

 розвиваюча  дозволяє оволодіти новими способами 

діяльності [2, с. 264]. 

Неформальна освіта як педагогічний процес вимагає 

серйозного фундаментального дослідження. Із урахуванням того, 

що неформальна освіта може ефективно вирішувати завдання 

поповнення дефіциту психологічної компетентності дорослої 

людини, актуалізується необхідність наукового осмислення 

психологічних засад неформальної освіти, розробки її теоретико-

методологічних основ. 

Комплексність дослідження психологічних засад 

неформальної освіти потребує розгляду праць з психології 

особистості (Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, Б.М. Ломов, 

С.Л. Рубінштейн), псхології розвитку (Г.О. Балл, Л.П. Буєва, 

Н.М. Гнатко, Ю.М. Карандашов). 

Призначення неформальної освіти дорослих полягає у 

перетворенні внутрішнього світу дорослої людини і проходить у 

кілька етапів: 

- прийняття людиною на себе відповідальності за власні дії, 

результат яких завчасно невідомий; 
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- переживання стосовно реалізації різних варіантів 

майбутнього, власної приналежності до побудови образу 

бажаного результату, здібності реалізувати задумане; 

- реалізація можливостей, що відкриваються в певній 

діяльності; 

- прийняття відповідального рішення про припинення дій; 

- усвідомлена оцінка результату як особистісного 

новоутворення, що досягається завдяки власній активності. 

Перетворення внутрішнього світу дорослої людини у 

неформальній освіті також пов’язане з рядом категорій [2, с. 30]: 

1) категорія потреб, детермінована рівнем духовності, 

людяності, розумності (знаходиться під впливом 

соціокультурних умов і внутрішніх норм, а також інтересів 

активності, мети, потреб); 

2) категорія здібностей, зумовлена природними задатками 

(знаходиться під впливом соціокультурних умов і 

внутрішніх норм, а також інтересів, активності, мети, 

потреб); 

3) категорія внутрішніх норм, пов’язана з інформованістю, 

правилами власних дій (залежить від стану потреб, рівня 

розвитку здібностей). 

 Розвиток цих категорій передбачає: гуманність (турботливе 

створення умов для зростання потреб і здібностей), цілісність 

(забезпечення навчання і розвитку), дієвість (активність і 

тренінговість). 

Важливе значення при включенні дорослих у неформальні 

освітні процеси має адаптація. В першу чергу, це психологічна 

адаптація, заснована на перебудові стереотипу мисленнєвих дій 

особистості у виборі стратегії та методів роботи. Психологічна 

адаптація спрямована на досягнення прогнозованого результату 

навчання. Для того, щоб успішно пройшла психологічна адаптація, 

дорослим слід навчитися керувати своїм емоційним і 

психологічним станом. Схематично це можна зобразити 

наступним чином (див. рис. 1) [6, с. 131]. 

Ще однією важливою особливістю неформальної освіти 

дорослих є саморозвиток і творчість, оскільки вони розвивають 

здатність нестандартного погляду на речі, ситуації. Розвиток 
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творчого потенціалу особистості необхідний для підвищення 

якості її соціального, культурного та професійного життя. На 

якому б етапі життєвого та  професійного шляху не знаходилася 

людина, вона не може вважати себе остаточно сформованим 

професіоналом. Людина у процесі свого розвитку не відтворює 

себе в якійсь одній визначеності, а відтворює себе у всій своїй 

цілісності, знаходиться в абсолютному русі становлення. І в цьому 

полягає важлива особливість розвитку особистості, її 

індивідуального досвіду, самосвідомості та мислення.  

 

 Знання     Цілепокладання 

 

 

 

Керування власним станом 

 

 

 Контроль Аналіз поведінки Регулювання  

(емоцій, рухів, мови)        та емоцій               власного стану 

         (рефлексія)       (розрядка, рефлексія) 

 

Рис. 1. Керування власним станом 

 

Творчий підхід реалізується за допомогою різноманітних 

вправ. Тому актуальним психологічним методом є тренінг, що 

складається з різноманітних видів вправ, в залежності від основної 

мети тренінгу. За рівнем самостійності розрізняють теоретичні, 

відтворювальні та варіативні вправи. З метою ефективного 

використання вправ слід дотримуватися позитивної мотивації 

стосовно дій, що виконуються, усвідомленості, різнорідності 

вправ. Також все більшого значення набуває організація 

різноманітних форм спільної навчальної діяльності, заснованої на 

спілкуванні та взаємодії дорослих. Аналіз ситуацій, групові 

дискусії, ділові ігри пердбачають активну участь дорослих у 

колективному обговоренні проблем, у розігруванні різноманітних 

ролей, у спільному аналізі та осмисленні результатів [1, с. 52-60]. 

Спільна діяльність дозволяє дорослим не тільки обмінюватися 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 163 

певною інформацією, але і більш адекватно  з позицій інших  

оцінювати свої сильні та слабкі сторони. Рефлексивне ставлення 

людини до власного досвіду, її усвідомлення та переоцінка 

завдяки іншим, є необхідною умовою цього досвіду. 

Узагальнюючи все вище викладене, необхідно підкреслити, 

що неформальна освіта дорослих є процесом постійного 

співвідношення індивідуального досвіду особистості з досвідом 

соціальним, відображеним у науці та культурі, а також у досвіді 

інших людей. Цей процес передбачає відтворення у навчанні 

проблем, що виникають у практичній діяльності дорослих.  
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 В статье автор рассматривает особенности 

неформального образования взрослых, комплекс функций, которые 

обеспечивают целостность этого вида деятельности. А также 

раскрывает категории этой формы образования, некоторые 

психологические особенности. 

Ключевые слова: неформальное образование взрослых, 

творчество, психологические особенности. 

 

In the article an author examines the features of nonformal 

education of adults, complex of functions, which provide integrity of 

this type of activity. But also exposes setting of this form of education, 

some psychological features. 

Key words: non-formal education of adults, creation, 

psychological features. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 

 

Постановка проблеми. У зв’язку з інтелектуальним 

зростанням соціуму, на фоні інтеграційних процесів у системі 

освіти в цілому і посилюванням вимог до моделі майбутнього 

фахівця, що користується попитом на ринку праці, стає 

актуальною проблема формування всесторонньо розвиненої 

особистості, що вміє використовувати інформацію: знаходити, 

аналізувати, синтезувати нову. Як свідчить світова практика, 

розвиток економіки безпосередньо пов’язаний із зростанням 

науково-технічного потенціалу. За даними сучасних досліджень, 

науковий потенціал України розподілений за чотирма основними 

секторами: академічним, галузевим, сектором вищої освіти, що 

складає 7 % кадрів, і заводським [1, с. 21]. Національна політика у 

галузі освіти спрямовується на створення умов для розвитку 
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особистості, здатної до професійного удосконаленння і навчання 

впродовж усього життя, що уможливлюється шляхом дотримання 

принципу науковості у навчанні. Законом України “Про освіту” 

науково-дослідна робота визначена як невід’ємна складова 

підготовки фахівців. Водночас домінуючі тенденції розвитку 

освіти зумовлюють перехід від репродуктивних методів навчання 

до продуктивних через активізацію творчої мотивації і 

пізнавальної самостійності до розвитку творчих, наукових 

здібностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо 

дослідницької діяльності розглянуто у працях вітчизняних учених – 

А.Т. Ашерова, С.У. Гончаренка, М.О. Князян, В.В. Кульшової, 

Н.Г. Ничкало, П.М. Олійник, К.К. Потапенко. О.В. Рогозіної, 

В.К. Сидоренко, М.М. Солдатенко, Е.С. Спіцина, Д.М. Стеченко, 

Л.Ю. Султанової, М.І. Солов’я, В.К. Федорченко, О.С. Чмир, 

зарубіжний досвід представлено працями Р. Атаханова, 

Ю.К. Бабанського, В.І. Журавлева, В.І. Загв’язинського, 

С.А. Пиявського, Л.І. Образцова та ін. 

Сучасні дослідження виявили зниження суспільної 

активності молоді, що навчається. За даними всеросійського 

соціологічного дослідження, понад 70% російських респондентів 

заперечують будь-яку участь у громадській діяльності (політичній, 

економічній, культурній) [2, с. 17]. Тобто виникає потреба у 

формуванні впевненості студентів у своїх силах щодо навчальної і 

професійної самореалізації. Сьогодні у суспільстві цінується 

вміння раціонально планувати свою діяльність, нестандартно 

мислити, генерувати творчі ідеї для отримання принципово нового 

рішення. Іншими словами, майбутньому спеціалісту необхідне 

володіння методами творчого пошуку і наукових досліджень.  

Посилення ролі освіти у сучасних трансформаціях 

суспільства призвело до витіснення концепції “Освіта на все 

життя” концепцією “Освіта впродовж життя”, яка стала основою 

для програми ЮНЕСКО “Освіта для XXI ст.”. Тобто в сьогоденній 

філософії освіти система освіти переорієнтується у напрямку 

самоосвіти. Проте недостатньо висвітлена проблема дослідницької 

компетентності інженерів-педагогів.  

Постановка завдання. Мета публікації – на основі 
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теоретичного аналізу праць, присвячених науково-дослідницькій 

діяльності студентів у ВНЗ, дати тлумачення дослідницькій 

діяльності майбутніх інженерів-педагогів; визначити залежність 

розвитку наукових здібностей від стану сформованості 

дослідницької діяльності. 

З метою „наближення” до сутності визначення дослідницької 

діяльності майбутніх інженерів-педагогів вважаємо доцільним 

розглянути трактування навчально-дослідницької і науково-

дослідницької діяльності, звернутися до психолого-педагогічної 

категорії “діяльності” взагалі, звернутися до змісту діяльності 

інженера-педагога. 

Окремі науковці розрізняють науково-дослідницьку і 

навчально-дослідницьку роботу студентів із урахуванням  

„включення” до навчального плану відповідно до етапів 

підготовки спеціалістів до творчості. А.Т. Ашеров виокремлює 

наукову й дослідницьку (науково-дослідницьку) діяльність. Перша 

спрямована на отримання і використання нових знань, друга 

передбачає отримання наукового результату [3, с. 21-23]. Законом 

України “Про наукову і науково-технічну діяльність” наукова 

робота – дослідження з метою одержання наукового результату. 

Тобто переслідується тотожність понять наукової і дослідницької 

діяльності. За цим законом науковий результат – нове знання, 

одержане у процесі фундаментальних або прикладних досліджень 

та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, 

наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про 

науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового 

відкриття тощо [4, с. 3].  

С.У. Гончаренко, П.М. Олійник розрізняють два напрями 

науково-дослідницької діяльності студентів: навчання елементів 

дослідницької діяльності і виконання наукових досліджень під 

керівництвом професорів, викладачів [5, с. 293]. О.В. Єгорова 

зазначає, що самостійне творче дослідження теми – це науково-

дослідницька робота, а знайомство з технікою творчості, з 

технікою експерименту, науковою літературою – навчально-

дослідницька робота [6]. За С.А. Пиявським, дослідницька робота 

являє собою автономний цілісний продукт наукової діяльності [7, 

c. 12]. Учений зазначає, що на відміну від науково-дослідницької 
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діяльності, завдання навчально-дослідницької діяльності 

позбавлені наукової значущості і новизни. Тобто, погоджуючись з 

авторами ми будемо відокремлювати в структурі дослідницької 

(наукової) діяльності два рівні: навчально-дослідницьку і науково-

дослідницьку діяльність. Спільним в них є те, що вони відносяться 

до єдиного рівня пізнавальної діяльності. 

Найбільш продуктивним підходом до організації 

пізнавальної діяльності є особисто-орієнтований підхід, 

основоположники якого Б.Г Ананьїв, Л.С. Виготський, 

О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубинштейн. Трактування поняття 

“діяльність” ґрунтується на теорії діяльності О.М. Леонтьєва, 

відповідно до якого діяльність визначає сутність активності 

людини і відповідає певним потребам людини [8]. За визначенням 

Буланової-Топоркової діяльність – це система дій, об’єднаних в 

єдине ціле провідним мотивом [9, с. 423]. У педагогічному 

словнику Г.М. Коджаспирової діяльність тлумачиться як форма 

психічної активності особистості, що спрямована на пізнання і 

перетворення світу і самої людини [10, с. 37]. С.У. Гончаренко 

поняття діяльності трактує як “спосіб буття людини в світі, 

здатність вносити в дійсність зміни” [11, с. 98].  

Акцентуємо увагу на тому, що Н.В Кузьміна розрізняє п’ять 

рівнів продуктивності пізнавальної діяльності: репродуктивний, 

адаптивний, локально моделюючий, системно моделюючий і 

творчий [12, с. 37]. Саме творчий рівень передбачає самостійну 

побудову єдиної системи знань і умінь. Якщо звертатися до 

психологічних основ дослідницької діяльності, В.А. Роменець 

підкреслює залежність істинно наукового дослідження від 

розвитку творчої уяви, яка дає можливість науковцю побачити 

явища світу у принципово нових зв’язках [13, c. 130]. Французький 

дослідник Ж.Ефель тлумачить творчість як здібність створювати 

нові комбінації для рішення складних проблем. 

Професійна підготовка інженера-педагога включає дві 

складові, а саме психолого-педагогічну і технологічну підготовку, 

тому вона постає як інтегрований процес формування професійних 

знань, умінь, навичок, особистісних якостей з метою застосування 

їх у галузі як інженерної, так і педагогічної діяльності, що має 

результатом професійну компетентність фахівця. Виходячи зі 
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змісту професійної діяльності інженера-педагога можна 

визначити, що дослідницька діяльність майбутнього інженера-

педагога – це процес планування, організації та здійснення 

пошуково-перетворюючої діяльності, об’єктом якої виступають 

психолого-педагогічна і галузева складові інженерно-педагогічної 

діяльності. Відповідно до цього дослідницька діяльність інженера-

педагога потребує від майбутнього фахівця озброєння методами 

психолого-педагогічних і науково-технічних досліджень, що 

потребує суттєвої фундаментальної і гуманітарної підготовки. 

Обсяг інформаційної потреби особистості залежить від галузі 

знань, від потреби в суміжній і галузевій інформації, від темпів 

старіння інформації. Фахівцеві з кваліфікацією інженера-педагога, 

як професіоналові на стику професій, необхідно володіти як 

профільними технічними знаннями, так і бути в курсі виникнення 

сучасних педагогічних методик і технологій, володіти 

методологією творчого пошуку, психолого-педагогічних і 

конструкторсько-технологічних досліджень. 

Основними характеристиками діяльності є її предметність, 

соціальна загально-історична природа, опосередкованість, 

цілеспрямованість і продуктивність [9, с. 423]. Предмет 

дослідницької діяльності майбутнього інженера-педагога – 

визначається сферою дослідницького пошуку, тобто це може бути 

сфера інженерної діяльності і сфера психолого-педагогічної 

діяльності. Соціальна загально-історична природа дослідницької 

діяльності представлена її методологією, тобто сукупністю 

прийомів, операцій, методів дослідження. Опосередкованість 

дослідницької діяльності виражена індивідуальними психічними 

властивостями особистості, чуттєвими характеристиками відчуття, 

сприйняття, уявлення суб’єкта дослідження. Цілеспрямованість 

передбачає визначення призначення дослідження і проекту 

дослідницької діяльності [14, с. 22]. Продуктивність 

дослідницької діяльності передбачає отримання корисних для 

діяльності людини наукових результатів. 

Психологія заперечує тотожність знань умінь і навичок, 

однак визначає їх єдність у послідовній наступності. Неможливо 

не відмітити взаємозалежність здібностей і діяльності. “Здібності 

виявляються лише в діяльності, яка не може здійснюватися без 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 169 

наявності цих здібностей”. Від наявності здібностей залежить 

успішність придбання знань, умінь та навичок, і в динаміці 

придбання цих знань, умінь і навичок виявляються і розвиваються 

здібності [9, с. 142]. Здібності пов’язані з загальною 

спрямованістю особистості, тобто зі стійкістю схильності людини 

до тієї чи іншої діяльності. Рівень і ступінь розвитку здібностей 

виражають поняття таланту і геніальності [10, с. 141]. 

Спираючись на визначення педагогічних здібностей, що 

дається в „Українському педагогічному словнику” [5, c. 135], 

наукові здібності можна тлумачити як сукупність індивідуально-

психологічних особливостей особистості, які сприяють 

успішності (тобто стають необхідними умовами щодо здійснення) 

науково-дослідницької діяльності. Вони безпосередньо 

виявляються у процесі дослідницької діяльності, а само у динаміці 

придбання знань, умінь та навичок дослідної роботи. 

Аналіз діяльності вищих вітчизняних навчальних закладів 

дозволив Є.С. Спіцину виділити такі принципи організації 

науково-дослідницької роботи студентів (НДРС) [15, с 5-6]: 

 неперервність залучення студентів до дослідницької 

діяльності (з першого по останній курси); 

 система НДРС має включати обов’язкову і науково-

дослідну роботу в поза навчальний час; 

 тісний зв’язок тематики наукових досліджень з науковою 

тематикою кафедри, викладачів і наукових співробітників 

ВНЗ; 

 комплексний характер планування НДРС, що передбачає 

залучення всіх кафедр, наукових підрозділів вищого 

навчального закладу; 

 сприяння розвитку обдарованої студентської молоді; 

 система стимулювання студентів та викладачів, які беруть 

активну участь у проведенні НДРС. 

Висновки. Дослідницька діяльність інженера-педагога – 

інтегрована категорія, що об’єднує конструкторсько-

технологічний і психолого-педагогічний предмет дослідження. 

Саме цим дослідницька діяльність майбутніх інженерів-педагогів 

відрізняється від дослідницької діяльності студентів іншого 

профілю. Наукові здібності особистості майбутнього інженера-
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педагога зумовлені дослідницькою діяльністю, і знаходяться з нею 

в діалектичній взаємозалежності. 

Подальші дослідження планується провести у напрямі 

аналізу сучасних концепцій розвитку талановитої молоді. 
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between research activity and scientific capabilities are determined; 

the determination of research activity of future engineer-teacher is 

given. 
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УДК 37. 036: 371.2    Ольга Кутова, 

      м. Київ 

 

ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ  

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ 

 

Тривалий час основні положення вітчизняної психологічної 

науки базувалися на одному з ідеологічних міфів про ідеальну 

людину майбутнього і формувалися під впливом цілеспрямованих 

педагогічних прийомів. При цьому ігнорувалися індивідуальність, 

неповторність особистості, її внутрішній потенціал самотворення. 

“Соціально-ціннісні якості і норми поведінки набувають 

особистісного смислу тоді, коли дитина розуміє їх сутність, коли 

вони пройшли етап естетизації (переживання, почуттів, освоєння 

як цінності, стійкої для особистості)” [1, с. 13]. 

Проблема навчання творчості хвилювала педагогів і 

психологів протягом віків. Підготовка до творчої діяльності 

досить важка. Як навчити того, чого сам не знаєш? Звідси виникла 

ідея “вільного” виховання, “спонтанного” розвитку творчості, за 

якою найважливішим вважалося не перешкоджати паросткам 

спонтанної творчості. Але добре було б не лише не заважати, а й 

сприяти розвитку творчих здібностей, здатності до різних видів  

творчої праці [4, с. 17]. Сучасний підхід до навчання творчості 

пропонує чітке розмежування того, чого у творчості можна й 

необхідно вчитися, а чого не можна й не треба. Одна з головних 

характеристик творчої задачі – відсутність єдино правильного 

вирішення взагалі, воно можливе лише з певної естетичної позиції 

або з певної рефлексивної позиції суб’єкта відносно задачі. Отже, 

найнижчі компоненти  творчих здібностей можна формувати 

безпосередньо, показуючи й пояснюючи, як і що повинен робити  

учень. Для розвитку творчої уяви перед учнем необхідно ставити 

задачі, для вирішення яких він має відшукати власні, не відомі 

вчителеві засоби. Якщо йдеться про естетичну позицію, тут і саму 

задачу повинен поставити перед собою учень. Безпосередньо 

навчити творчості у звичайному розумінні слова „навчання” 

неможливо [5, с. 21]. 

За Р.Х. Шакуровим, творчу особистість визначають як 
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особистість, межі творчості якої охоплюють дії від нестандартного 

розв’язку простого завдання до нової реалізації унікальних 

потенцій індивіда в певній галузі, як людину, яка володіє певним 

переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на 

досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити далі того, що 

бачать його сучасники і що бачили його попередники. Вона 

повинна володіти мужністю для того, щоб піти проти течії і 

зруйнувати те, чому вірить сьогодні більшість – продовжує 

Р.Х. Шакуров. Як свідчить аналіз психологічного словника, творча 

особистість виникає лише внаслідок наявності у неї “здібностей, 

мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється продукт, який 

відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю” [5, с. 47]. 

Розглядаючи особистість та її діяльність як внутрішньо 

пов’язані та спираючись на твердження, що спеціальна організація 

ведучого типу діяльності виступає умовою впливу на особистість, 

на формування у неї в процесі даної діяльності необхідної ієрархії 

потреб і мотивів, а також на те, що індивідуальні властивості 

людини зумовлені суспільними відносинами опосередковано через 

її внутрішній світ, Н.В. Кичук визначає творчу особистість через її 

інтелектуальну властивість, творче мислення та творчий 

потенціал. У психолого-педагогічній літературі разом із терміном 

творча особистість використовується термін креативна 

особистість. У розумінні креативності і творчості існують 

надзвичайно різні точки зору [5, с. 28]. Так, Т.В. Галкіна, 

Л.Г. Олексієва зазначають, що в найзагальнішому вигляді поняття 

креативності вміщує в собі минулі, супутні та наступні 

характеристики процесу, в результаті якого людина або група 

людей створює таке, чого не існувало раніше.  

С.О. Сисоєва в своїх дослідженнях зазначає, що В.І. Андрєєв 

зробив внесок у розвиток цілісного підходу до діагностики й 

розвитку творчих здібностей особистості в процесі навчання і 

виховання, які розглядав у теоретичній єдності з процесами “само” 

тобто тими, що йдуть від об’єкта навчання і виховання до суб’єкта 

[4, с. 19].  

Осмислення філософської і психолого-педагогічної 

літератури дозволяють зробити наступний підхід до визначення 

творчої особистості. За визначенням психологів, С.О. Сисоєвої під 
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креативною слід розуміти таку особистість, яка має внутрішні 

передумови (особистісні утворення, специфіка когнітивної сфери, 

нейрофізіологічні задатки), що забезпечують її творчу активність, 

тобто не стимульовану ззовні пошукову та перетворюючу 

діяльність. Таким чином, детермінантою творчої активності 

особистості виступає її креативність. Водночас творча активність 

не завжди є продуктивною. Продуктивну творчу активність можна 

називати творчою діяльністю, тобто таким творчим процесом, 

унаслідок якого виникає нове досягнення, котре може завдяки 

педагогічній творчості мати як об’єктивну, так суб’єктивну 

новизну та оригінальність. Тепер можна дати визначення творчої 

особистості. Творча особистість – це креативна особистість, яка 

внаслідок впливу зовнішніх факторів  набула необхідні для 

актуалізації творчого потенціалу додаткові мотиви, особистісні 

утворення, здібності, що сприяють досягненню творчих 

результатів в одному чи кількох видах творчої діяльності [5, 53 ]. 

У школі сьогодення, пишуть Л.В. Кашкіна, М.С. Мельник, 

педагогічна творчість не повинна бути справою окремих вчителів. 

Вона має бути масовою. Також педагогічна творчість не повинна 

залежати від настрою вчителя. Для того, щоб творчість була 

ефективною, послідовною, в основі її повинна лежати педагогічна 

наука. Тому до педагогічної науки та її працівників ставляться 

надзвичайно високі вимоги – вони мають досягти такого рівня, 

щоб стати надійним практичним заняттям в руках учителя. Зараз 

перед педагогікою гостро стоїть питання – поглиблене пізнання 

сутності виховання. І тільки системне розуміння виховання 

допоможе дати педагогам знання, що необхідні для активного і 

широкого прояву творчості в усіх сферах навчально-виховної 

роботи [4, с. 63]. 

Упровадження у навчально-виховний процес навчальних 

закладів мистецького компоненту „грунтується на одному з 

важливіших принципів сучасної освіти – принципів інтеграції, 

оскільки його реалізація сприяє досягненню системної цілісності, 

гармонійно впливає на творчий розвиток особистості та відкриває 

широкий простір для самореалізації учнівської молоді у мистецтві, 

праці, житті. Виховання мистецтвом сприяє розвитку цілого 

комлексу якостей творчої особистості: духовності, пізнавальної 
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активності, готовості до ризику, оригінальності, сміливості, 

гармонійності, прагнення до творчої самореалізації, творчого й 

асоціативного мислення, здібністю бачити загальне та особливе у 

різних та подібних явищах, вміння захищати отримані результати” 

[2, с. 19]. Ефективність навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх середніх школах можна підвищити шляхом 

креативного підходу до творчого розвитку вчителя в системі 

методичної роботи середньої загальноосвітньої школи.  

Методична робота – це систематизована, конструктивна, 

цілеспрямована, колективна й індивідуальна робота педагогів з 

підвищення наукового і загальнокультурного рівня, вдосконалення 

психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності 

(І.О. Титаренко).  

На думку Я.В. Цехмістера, методична робота в сучасному 

інноваційному середньому загальноосвітньому навчальному 

закладі – це інструмент, за допомогою якого функціонує 

педагогічний склад середнього загальноосвітнього навчального 

закладу, а державні, громадські, суспільні інститути, які його 

оточують, впливають на форми і зміст роботи. Зміст і форми 

методичної роботи середнього загальноосвітнього навчального 

закладу є не просто набором рецептів, а сукупністю теоретичних і 

практичних знань, в яких узагальнено прагматичний досвід 

кращих педагогічних колективів. 

Методичну роботу в школі, на думку Л.Б. Білієнко, слід 

розуміти як цілісну систему заходів і дій, що спрямовані на 

досягнення визначених цілей і завдань. Методична робота  в школі 

є ланкою в цілісній системі підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів. Тому основна робота з учителями щодо підвищення їх 

педагогічної майстерності і творчого розвитку має здійснюватися 

саме в системі методичної роботи. По-перше, методична робота в 

школі носить неперервний, постійний характер. По-друге, 

розвиток творчості, підвищення педагогічної майстерності 

проходить безпосередньо на його робочому місці, що дає змогу 

поповнювати не лише теоретичний багаж, але одночасно 

втілювати одержані знання в практику, експериментувати, 

конструювати, реалізувати свої творчі знахідки. По-третє, 

організатори методичної роботи безпосередньо в школі мають 
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змогу постійно вивчати як особистісні якості вчителів, так і їх 

творчу та педагогічну діяльність, а з тим виявляти сильні й слабкі 

місця в роботі педагога, своєчасно надавати індивідуальну 

методичну допомогу. По-четверте, методична робота в школі 

проходить у конкретному колективі, де вже налагоджені зв’язки 

між учителями на професійному або психологічному рівні. 

Індивідуальна творчість, педагогічна майстерність переростає в 

колективну, і навпаки, колектив методичного кабінету школи 

залучає нових своїх членів до спільної, творчої діяльності. 

Аналіз літературних джерел і власний педагогічний досвід 

свідчить, що методичну роботу в школі можна розглядати і як 

об’єкт управління. Саме управління має бути фактором, який 

доцільно спрямувати на активізацію діяльності педагога за 

допомогою створення усіх необхідних умов для виявлення та 

розвитку його творчих і професійних можливостей. “Справжній 

вчитель – не енциклопедичний словник, але Сократ” (П.П. 

Блонський). Йдучи на кожний урок вчитель має знати не лише 

фактичний матеріал даного предмету, але й продумати відносини з 

учнями того чи іншого класу. Своїми педагогічними знахідками 

учитель перш за все може поділитися з колегами, якщо методична 

робота в школі організована на засадах доброзичливості, 

взаємодопомоги і довіри. Адже, творча особистість вчителя, 

наголошує Н.В. Кичук, це та, “яка характеризується 

усвідомленням творчості в професійній праці на рівні 

переконання, спрямованістю на творчість, інтелектуальною 

активністю, яка відображається у сплаві науково-педагогічного 

мислення і творчої уяви, що проявляється у творчому характері 

професійної праці”. Розвинути творчу діяльність вчитель може, 

беручи активну участь у методичній роботі школи: педагогічних 

радах; педагогічних читаннях і конференціях; семінарах-

практикумах, наукових семінарах; методичних об’єднаннях; 

творчих групах; педагогічних тренінгах, педагогічних 

п’ятихвилинках (рис. 1).  

Саме участь й організація зазначених вище форм роботи 

уможливлюють прояв творчих здібностей учителів, оскільки 

творчий учитель є особистістю, яка характеризується високим 

рівнем педагогічної креативності, відповідним рівнем знань 
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предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними 

знаннями, уміннями та навичками [5, с. 43]. 
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Рис. 1. Система методичної роботи школи 

 

Отже, методична робота у середній загальноосвітній школі 

розвиває естетичну культуру вчителя, що є органічною складовою 

його загальної і педагогічної культури. Саме естетична культура 

істотним чином впливає на особистість. Вона, на думку С.Г. 

Мельничук, В.І. Владимирової, стає одним із суттєвих стимулів 

людської поведінки і виражається в особливих естетичних 

потребах особистості. Вміння відчувати і розуміти красу 

навколишнього світу одночасно впливає й на стійку потребу 

шукати і створювати цю красу в усіх сферах особистісної 

самореалізації.  

Методична робота, наголошує О.М. Отич, “потребує від 

педагога спеціальних здібностей і якостей особистості, 

характеризується образністю та емоційністю вираження змісту, а 

також відзначається творчим характером професійної 

діяльності...”. Недаремно К.Д. Ушинський вважав педагогіку 
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“найбільшим, найскладнішим, найвищим і найнеобхіднішим з усіх 

мистецтв”, що потребує “найтоншого і найчутливішого різця” [3, 

с. 8]. 
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В статье розкрывается современный подход к розвитию 

творческого учителя, обращается внимание на то, что 

эфективность учебно-воспитательного процесса в середней 

общеобразовательной школе зависит от креативного подхода к 

розвитию учителя в системе методической роботы школы, 

анализируется значение методической роботы школы как 

целостной системы мероприятий и действий.  

Ключевые слова: творческий учитель, учебно-

воспитательный процесс, средняя ощеобразовательная школа, 

креативный подход, методическая робота школы. 

 

This article has a modern approach to a creative teacher 

development, pointing that an effectiveness of study-brought up process 
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in secondary school depends on an creative approach to creative 

teacher development in methodical school working system, the 

significance of methodical school working is analyzed as an integrated 

system of methods and actions, which are directed at reaching of 

determined objects and tasks. 

Key words: creative teacher, study-brought process, secondary 

school general education, creative approach, methodical school work. 
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МУЛЬТИМЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ “ОСНОВ  

ПРИКЛАДНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ”  

(НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ) 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вищої 

школи актуалізувалася проблема підвищення рівня пізнавальної 

активності студентів. В умовах збільшення інформаційних потоків 

усе складніше забезпечити високий рівень освченості, 

застосовуючи для цієї мети тільки традиційні методи навчання. 

Відсутність повсякденного пошуку приводить до шаблона у 

викладанні, а цей прояв сталості руйнує й вбиває інтерес студентів 

до навчання. Усе це змушує постійно шукати нові методи і форми 

освітньої діяльності, удосконалювати методику навчання, 

впроваджувати в навчальний процес більш ефективні методи і 

засоби для того, щоб активізувати процес засвоєння знань, 

формування вмінь і навичок.  

Сьогодні мультимедіа-технології – один із перспективних 

напрямів інформатизації навчального процесу. В удосконалюванні 

програмного і методичного забезпечення, матеріальної бази, а 

також в обов’язковому підвищенні кваліфікації викладацького 
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складу бачиться перспектива успішного застосування сучасних 

інформаційних технологій в утворенні. Тому ми вважаємо 

актуальним використання мультимедіа засобів при підготовці 

інженерів-педагогів швейного профілю, що дозволять не тільки 

поліпшити якість освітнього процесу, але й підвищити 

інформаційну культуру майбутніх фахівців. Природне 

використання мультимедіа технологій не може не відбитися на 

змісті, формах і методах навчання. Це зумовлює необхідність 

організації науково-обґрунтованого навчального процесу, що 

відповідає сучасним перспективним напрямам розвитку науки і 

техніки. 

Мета публікації. Проаналізувати наявні, а також авторські, 

розроблені нами, технології для стимулювання пізнавальної 

діяльності майбутніх інженерів-педагогів швейної спеціальності, 

що допоможуть студентам: 

 підвищити зацікавленість в оволодінні новим навчальним 

матеріалом; 

 поліпшити якість опанування нового навчального 

матеріалу з курсу “Основи прикладної антропології”; 

 посилити мотивацію студентів до пізнавального процесу. 

Аналіз досліджень з постановкою проблеми. Існує багато 

способів розвитку пізнавальної активності студентів. Один зі 

способів – це застосування відеофільмів і мультимедіа технологій, 

що дають можливість підвищити ступінь активності студентів і 

залучити їхню увагу. 

Безперечно, що мультимедійні технології збагачують процес 

навчання, дозволяють зробити навчання більш ефективним, 

втягуючи в процес сприйняття навчальної інформації більшість 

почуттєвих компонентів того, кого навчають. Відомо [1, с. 68], що 

той, кого навчають, з першого разу запам’ятовує лише чверть 

почутого і третину побаченого, при комбінованому впливі на слух 

і зір – половину, а при залученні того, кого навчають ще й в 
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активні дії (наприклад, при використанні інтерактивних 

мультимедіа-технологій) частка засвоєного може скласти 75%. 

Цілком можливо, що це, швидше за все, явно оптимістична оцінка, 

але про підвищення ефективності засвоєння навчального 

матеріалу, коли до процесу сприйняття залучено й зорову, й 

слухову складові, – було відоме задовго до появи комп’ютерів. 

Мультимедійні технології перетворили навчальну наочність зі 

статичної на динамічну, тобто з’явилася можливість спостерігати 

за досліджуваними процесами в часі. Раніше такою можливістю 

було наділено лише навчальне телебачення. Досить багато освітніх 

задач пов’язані з тим, що демонстрацію досліджуваних явищ 

неможливо здійснити у навчальній аудиторії через відсутність 

технічної і дидактичної оснащеності. У цьому випадку засоби 

мультимедіа є єдино доступним на сьогоднішній день. 

Використання мультимедійной комп’ютерної технології 

дало можливість оперативно сполучити різноманітні засоби, що 

сприяють більш глибокому й усвідомленому засвоєнню 

досліджуваного матеріалу, заощаджувати час заняття, наситити 

його інформацією. Так, організація занять із використанням 

мультимедіа-технологій із застосуванням спеціального проектора 

дає можливість демонструвати наочний матеріал по дисципліні і 

заощаджувати час по його відтворенню на дошці, тим самим 

інтенсифікуючи виклад навчального матеріалу.  

Аналіз праць педагогів, що використовують засоби 

мультимедіа, дозволяє виділити додаткові вимоги до підготовки 

мультимедійних матеріалів і організації заняття [2, с. 32-34; 3, 

с. 252-253]: 

 мультимедіа засоби бажано застосовувати через 5-10 хв. 

після початку роботи; 

 при використанні мультимедіа засобів одноманітна 

структура заняття, незважаючи на цікаву передачу, призводить до 

швидкого стомлення, тому що важко впродовж всього заняття 
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займатися одним видом діяльності (тільки дивитися або тільки 

слухати). Тому не доцільно зловживати використанням 

мультимедіа засобів, а слід запроваджувати чергування різних 

методів і прийомів роботи;  

 упродовж тижня кількість занять із застосуванням 

мультимедіа засобів для студентів не повинно перевищувати 4-6. 

Обов’язковим мінімумом протягом навчального року для всіх 

студентів можна вважати 136 годин, а максимумом – 442;  

 мультимедійні лекції можуть бути використані також 

цілком фрагментарно, у залежності від цілей, що переслідує 

викладач. Існують наступні норми використання аудіовізуальних 

засобів, що враховують динаміку працездатності студентів. 

Тривалість мультимедіа лекції на одному занятті не повинна 

перевищувати 20-30 хв., тривалість фрагментів – 4-6 хв., загальна 

кількість фрагментів на одному занятті – не більше 5.  

Одним з найважливіших переваг використання мультимедіа 

засобів у навчальному процесі є їхні можливості в плані 

забезпечення наочності й емоційності досліджуваного матеріалу, 

що у свою чергу можна розглядати як додаткові засоби організації 

і керування увагою студентів. Однак бажаний ефект досягається 

тільки в тому випадку, коли мультимедіа засоби використовуються 

відповідно до закономірностей протікання пізнавальної діяльності 

студентів, характеристиками навчального матеріалу і навчальних 

задач. 

Мультимедіа дозволяють сполучити вербальну і наочно-

почуттєву інформацію, що сприяє мотивації студентів, створенню 

актуального настрою на навчання. Так, при використанні 

мультимедіа на занятті через структуризацію і візуалізацію 

інформації відбувається посилення мотивації того, хто навчається, 

активізація його пізнавальної діяльності, як на рівні свідомості, так 

і підсвідомості [4]. 

З усіх інформаційних каналів візуальний є найбільш дієвим, 
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тому його використання у галузі мультимедіа освіти є найбільш 

оптимальним. Поліпшення якості подачі матеріалу засобами 

мультимедіа досягається шляхом: 

 використання кольорової графіки, анімації, гіпертексту; 

 допуску можливостей постійного відновлення; 

 допуску копіювань і переносу частин для цитування; 

 допуску можливостей нелінійного проходження матеріалу, 

завдяки присутності безлічі гіперпосилань; 

 установки гіперзв’язків з додатковою літературою, 

алфавітним і предметним покажчиком. 

Сила емоційного впливу мультимедійних засобів викликає 

інтерес і позитивний емоційний настрій задля сприйняття. Однак, 

надлишок емоційності ускладнить засвоєння й осмислення 

досліджуваного матеріалу. Колір, розмір графіків і малюнків, 

використання анімації, чіткий і продуманий лекторський коментар 

значимі при сприйнятті будь-яких мультимедіа засобів. 

На нашу думку, за умови систематичного використання 

мультимедіа технологій у навчальному процесі в сполученні з 

традиційними методами навчання можна значно підвищити 

ефективність навчання. Щоб правильно вирішити ці питання, 

потрібно ретельно переглянути організацію процесу навчання, 

методику і технічне оснащення лекційної аудиторії, що повинна 

забезпечуватися звукотехнічними і світлопроекційними засобами 

передачі інформації та інших наочних пристроїв, що підвищують 

ефективність сприйняття інформації студентами. 

Отже використання сучасних мультимедіа технології у 

викладанні “Основи прикладної антропології” дозволяє не тільки 

демонструвати наочний матеріал дисципліни, у тому числі за 

допомогою мультимедійних лекцій, але й дозволяє підвищити 

ефективність і мотивацію навчання.  

Можна виокремити основні методичні поради щодо 

організації навчання студентів засобами мультимедіа: 
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1) мультимедійний супровід лекцій мають здійснюватися у 

комп’ютерних класах із використанням мультимедіа проекторів; 

2) на практичних заняттях за кожним студентом повинен бути 

закріплений окремий комп’ютер, на якому доцільно створити його 

особисту папку, названу шифром класу і прізвищем того, кого 

навчають; 

3) упровадження індивідуального контролю знань, що включає 

широке використання тестових програм, банку багаторівневих 

завдань і питань; 

4) широке використання активних методів навчання, ділових 

ігор. У нашій роботі ми апробуємо метод інформаційного ресурсу. 

Цей метод використовується в самостійній роботі студентів щодо 

пошуку додаткової інформації з вивчених тем; 

5) забезпечення електронними навчальними посібниками.  

Розроблений нами електронний навчальний посібник по 

дисципліні дає можливість рівнобіжного і концентричного 

вивчення основних розділів “Основи прикладної антропології”. Це 

дозволяє тому, хто навчається по мірі засвоєння курсу одержувати 

більш глибокі знання по кожному з розділів, не втрачаючи при 

цьому цілісності викладу всього навчального матеріалу. 

Мультимедійні лекції по “Основах прикладної антропології” 

мають широкий діапазон виразності, художніх і технічних 

можливостей, дозволяють легко підсилити враження від матеріалу, 

що викладається, керувати увагою, виділяючи головне зображення 

засобами динаміки і композиції кванта навчальної інформації 

(порція інформації, виведена на екран в даний момент), 

монтажною зміною планів. Кожен квант навчальної інформації ми 

продумували таким чином, щоб не допустити перемішування 

інформації в ньому. Досягалося це за допомогою виділення 

центрального головного об’єкта, ослабленням усього 

відволікаючого різними засобами: співвідношенням головного 

об’єкта і навколишніх фонових об’єктів, різною інтенсивністю 
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фарбування, виділенням чи світлом об’єктів і т.п. (мал. 1).  

Завдяки цим прийомам ми досягли адекватного сполучення 

об’єкта і тла, що сприяє оптимальному розподілу уваги студентів. 

При створенні мультимедійного супроводу лекцій по 

дисципліні ми прагнули не тільки дохідливо, але і цікаво 

побудувати епізод – квант навчальної інформації, додати монтажу 

несподіванки, композиції кадру, домогтися максимальної 

виразності великих планів. Усе це, взяте разом, впливає на 

глядача, викликає мимовільну увагу і сприяє також мимовільному 

запам’ятовуванню навчального матеріалу. Застосування 

мультимедійной лекції на занятті припускає особливу структуру:  

 Організаційний момент. Викладач повідомляє тему й мету 

заняття з проханням записати в конспект лекцій. Вступне слово по 

тривалості не повинне перевищувати декількох хвилин.  

 

 

 

 

 

 

Мал.1. Квант навчальної інформації з теми  

“Кісткова система людини” 

 

 Актуалізація опорних знань – бесіда, у якій викладач 

спеціально розробленими питаннями допомагає студентам згадати 
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все, що вони вже знають по даній темі.  

 Вивчення нового матеріалу. Перегляд мультимедійной 

лекції із коментарем викладача. Якщо використовується досить 

тривала мультимедійна лекція, привернути увагу до її змісту 

можна розглянувши зі студентами її план. Пункти плану 

орієнтують студентів у процесі перегляду мультимедійної лекції, 

допомагаючи їм відрізнити основне від другорядного, виділити 

істотне. Після демонстрації викладач проводить бесіду, у ході якої:  

- з’ясовує, що було незрозуміле і як засвоєний матеріал;  

- зв’язує новий екранний матеріал з раніше вивченим;  

- уточнює і доповнює отримані представлення, приводить 

їх у систему, робить висновки, узагальнення;  

- спрямовує думки студентів на підтвердження 

теоретичних положень заняття, на засвоєння формулювань, 

правил, законів. 

 Закріплення. Самостійна робота студентів по пошуку 

додаткової інформації з теми. Цей етап заняття доцільно 

виносити на самостійну поза аудиторну роботу студентів, якщо 

комп'ютерні аудиторії не оснащені глобальною мережею Інтернет. 

На цьому етапі пошук додаткової інформації студентами 

здійснюється за допомогою ключових слів по запропонованим 

викладачем електронним посиланням. Використання 

мультимедійних засобів при вивченні матеріалу засобом 

інформаційних ресурсів дає можливість закріплення навчального 

матеріалу у межах: 

- укрупнення логічної структури вивченого матеріалу 

шляхом об’єднання його елементів у структурну схему 

електронного конспекту лекції; 

- залучення студентів у пошукову і дослідницьку 

діяльність у ході перебування додаткової інформації з 

вивченої теми;  

- залучення студентів у самостійну творчу діяльність 

у ході рішення задачі оформлення своїх електронних 

конспектів лекцій. 

 Оцінка знань. На цьому етапі студентам запропоновується 

виявити рівень засвоєння матеріалу по прослуханій темі за 

допомогою електронних тестів. Такий контроль знань дозволяє 
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виконати швидку перевірку знань студентів і моментально видати 

результати їхньої оцінки. По відповідності відповідей студентів 

викладач може оцінити ефективність застосування мультимедіа 

засобів на занятті. 

Дотримуючись наведеної вище структури заняття, ми дійшли 

до висновку, що важливо враховувати те, що після демонстрації 

відеоматеріалів студенти ще певний час перебувають під 

враженням від побаченого і не можуть відразу переключитися на 

інший вид діяльності. Іноді буває доцільно використовувати 

повторний перегляд матеріалу на цьому ж занятті, або на 

наступному. При вторинному показі студенти за допомогою 

викладача зауважують подробиці, пропущені при першому 

перегляді; його можна використовувати з метою узагальнення і 

самоконтролю студентів.  

Висновки. Використання мультимедіа технологій у 

навчальному процесі дозволяє: 

 організувати оптимальне сполучення мотиваційних і 

наочних параметрів навчального матеріалу; 

 провести облік характеристик динаміки працездатності 

студентів; 

 організувати підготовку і проведення заняття з 

урахуванням особливостей сприйняття мультимедійних 

матеріалів; 

 використовувати спеціальні прийоми, зв'язані з 

характеристиками навчального матеріалу і його 

структуруванням; 

 використовувати такі компоненти навчального матеріалу, 

що мають відношення до самопізнання, самовираження, 

самоствердження, спілкування й оцінки зі сторони; 

 стимулювати самостійну роботу студентів, підвищуючи 

активність їхньої пізнавальної діяльності; 

 дає можливість інтеграції знань студентів, отриманих 

раніше по іншим дисциплінам та підвищити їхню 

інформаційну культуру. 

Досвід використання мультимедійних технологій показує те, 

що: 

 різко підвищується інтерес студентів до роботи і їхня 
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активність;  

 розвивається алгоритмічний стиль мислення, формується 

уміння приймати оптимальні рішення, діючи варіативно;  

 викладач звільняється від маси рутинної роботи, надається 

можливість творчої діяльності на підставі отриманих 

результатів.  

Подальші напрями дослідження. На заняттях із 

застосуванням мультимедіа можливе використання такого виду 

самостійної роботи студентів як ведення електронних конспектів 

лекцій зі використанням методу проектів.  

Унікальність структури такого заняття полягатиме в тому, 

що вся інформація (навчальний матеріал) сприймається та 

обробляється студентами засобами мультимедіа, і зберігається на 

електронних носіях у вигляді електронних конспектів лекцій. 
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В статье предложена структура проведения занятий с 

использованием мультимедиа технологий и основные 

методические особенности организации познавательной 
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деятельности студентов средствами мультимедиа.  

Ключевые слова: мультимедиа-технологии, инженер-

педагог, прикладная антропология. 

 

Structure of the undertakіng occupatіon іs offered Іn artіcle 

wіth use multіmedіa technology and the maіn methodіcal partіcularіtіes 

to organіzatіons to cognіtіve actіvіty student facіlіty multіmedіa. 

Key words: multimedia-technologies, engineer-teacher, applied 

anthropology. 
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Розділ 4 

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

 

УДК 331:001.895:005.71   Олена Аніщенко,  

      м. Київ 

 

ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

РОБІТНИЧИХ КАДРІВ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ  

 

Розвиток ринкової економіки в Україні актуалізує проблему 

підготовки конкурентоспроможних фахівців для різних галузей 

промисловості, виробництва. У свою чергу, це зумовлює 

об’єктивну необхідність докорінних зрушень у галузі професійно-

технічної освіти. Реформуванню системи професійної освіти може 

сприяти упровадження раціональних ідей вітчизняного і 

зарубіжного досвіду виробничого навчання кваліфікованих 

робітників. Передусім йдеться про методику професійної 

підготовки робітничих кадрів, розроблену у 20-х роках ХХ століття 

співробітниками Центрального інституту праці (м. Москва).  

Аналіз творчої спадщини директора зазначеного інституту 

О.К. Гастєва у галузі наукової організації праці (НОП), 

професійної педагогіки, теорії культури праці знайшов 

відображення у працях В. Горбунова, М. Добромисліна, 

В. Кадобнова, В. Карасєва, К. Катханова, С. Михайлова, 

Ю. Осовського, Е. Разамата, Г. Роганова, В. Роговіна, Л. Рохліна, 

А. Сметаніна, В. Тихомірова та ін. Автори сучасної навчально-

методичної літератури (здебільшого з професійної педагогіки) про 

методику Центрального інституту праці (ЦІП) згадують переважно 

у темах, присвячених розвиткові ідей про різні системи 

професійного навчання. У деяких словниках з педагогіки подано 

біографічні довідки про О.К. Гастєва та його однодумців, 

одноманітні стислі характеристики діяльності Центрального 

інституту праці [1]. 

Водночас необхідно констатувати, що підготовка фахівців за 
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методикою ЦІП зазначеного періоду не порушується сучасними 

дослідниками як наукова проблема, що й пояснює відсутність 

комплексних наукових праць у цій галузі. Ми цілком 

погоджуємося із думкою Є.Г. Осовського, висловленою ще у 90-х 

роках минулого століття про те, що сьогодні немає зрозумілої, 

загальноприйнятої думки про місце концепції ЦІПу та ідей 

О.К. Гастєва в історико-педагогічному процесі 20-х років [7, с. 75].  

Метою нашої публікації є аналіз методики професійного 

навчання, розробленої у зазначений період  співробітниками 

Центрального інституту праці. Мета конкретизується нами у таких 

завданнях: висвітлити передумови розробки методики професійної 

підготовки кваліфікованих робітників, проаналізувати особливості 

методики ЦІПу, виокремити її позитивні й негативні 

характеристики.  

Передусім зауважимо, що деякі джерела [4, с. 34] містять 

інформацію про те, що методику виробничого навчання ЦІПом 

було розроблено у 1927-1930 гг. Проте аналіз ряду архівних і 

літературних матеріалів [2, с. 115-116; 3; 9] свідчить про початок її 

оформлення у 1923 р. і подальше удосконалення у наступні роки. 

У Росії, США та країнах Європи “залучення мас до трудових 

операцій” здійснювалося “природним шляхом” переважно на 

основі ремісничого навчання  або повільного підвищення 

кваліфікації. На теренах Росії започатковувалися професійно-

технічні школи, запроваджувалося обов’язкове учнівство на 

заводах. Проте постановка виробничого навчання перебувала на 

досить низькому рівні. Лише упродовж декількох років учень 

засвоював необхідні навички відповідно до початкової 

кваліфікації [10, с. 17-18]. 

Слід наголосити, що створений у 1920 р. Центральний 

інститут праці (м. Москва) спрямував свою діяльність на 

розв’язання проблеми підготовки робітничих кадрів. За 

А.В. Сметаніним, у Росії ця проблема до початку 20-х років “не 

набула достатнього визнання й вирішувалася епізодично” [10, с. 

17]. Росія відчувала гострий дефіцит у кваліфікованій робочій 

силі, а також потребу у ліквідації безробіття. Країна потребувала 

забезпечення промисловості кваліфікованими робітничими 

кадрами з високою продуктивністю праці у найкоротші строки. 
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Фахівці нової генерації мали забезпечувати кращу якість 

продукції. Ці нагальні завдання доводилося вирішувати у вкрай 

складній ситуації, обумовленій зокрема матеріальною бідністю, а 

також відсутністю усталеної науки про працю, необхідного 

обладнання й фахівців, “практично залучених до раціонально-

виробничої методики” [10, с. 9].  

Ще 1921 р. директор Центрального інституту праці, учений і 

поет О.К. Гастєв наголошував, що з позицій НОП радянську 

трудову школу “необхідно визнати анахронізмом, … примітивом, 

оскільки вона хоче сповістити учневі універсальні знання, 

розміщені вкрай сумбурно, неподільні на окремі операції та 

прийоми, … викласти їх учневі у примітивній обстановці” [3, арк. 

10]. Він зазначав, що у трудовій школі увага переважно 

звертається не на дослідження трудових прийомів, а на сутність 

цих знань і необхідно боротися за абсолютно нову методологію 

школи, “яка б ішла із надр науково організованої промисловості” й 

ґрунтувалася б на аналітизмі. 

З огляду на зазначене вище, з перших днів існування ЦІП 

взяв за мету розробити раціональну й високоефективну методику 

навчання. Нова методика професійної підготовки мала 

задовольняти таким вимогам [10, с. 18]: навчання повинно 

здійснюватися раціонально, а власне способи праці мають бути 

«організовані, а не примітивні, як це практикувалося у переважній 

більшості фабрично-заводських шкіл»; мінімальний термін 

навчання; його масовість. 

Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на тому, що у 

доповіді О.К. Гастєва на Першій конференції з НОП (грудень 1921 

р.) було повідомлено про спрямування діяльності інституту на 

розв’язання зокрема питання, “яким чином водночас із технічною, 

психофізіологічною, фізико-механічною роботою, ... лабораторією 

з вивчення трудових рухів, поруч організувати особливу 

експериментально-педагогічну лабораторію” [3, арк. 7]. 

Наголошувалося на необхідності переходу до “найбільш 

економного способу навчання”, у зв’язку з чим на цю лабораторію 

покладалося завдання передавати знання “в особливій конструкції, 

… конструктивно, щоб ... завдяки цій передачі ми б ручалися за 

більш економний спосіб передачі” [3, арк. 7-8]. На підготовку 
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робітничих кадрів передбачалося витрачати, відповідно до 

напрацювань інституту, від 6-и місяців до 1-го року замість 4-х 

років. 
На думку О.К. Гастєва, професію необхідно розкласти на 

групи робіт, а їх – на операції. У свою чергу, в операціях 
необхідно виокремити робочі прийоми, а потім прийоми розкласти 
на мікроприйоми і мікрорухи. Після такої колосальної аналітичної 
роботи, – зазначав О.К. Гастєв, необхідно майстерно 
просинтезувати ці операції – прийоми і мікрорухи для того, щоб “з 
цим майстерним синтезом підійти до учня” [3, арк. 10]. Дещо 
пізніше, у 1935 р., О.К. Гастєв наголошував, що навіть за умови 
запровадження машин актуальність трудових рухів не зменшиться. 
У 20-30-х роках саме у ЦІП “на основі праць Гільбрета 
здійснювалося вивчення трудових рухів … шляхом їх розкладання 
на мікроелементи” [2, с. 362-363].  

Детальне вивчення та аналіз трудових процесів 
співробітниками ЦІП дозволяло розробляти “ряди раціональних 
прийомів”, що поступово ускладнювалися: за допомогою 
тренувальної апаратури спочатку відпрацьовувалися 
найпримітивніші рухи людини, потім – більш складні рухи рук із 
робочим  інструментом, а після цього – ті, що являли собою 
“складне поєднання вищих рефлексів із найбільш досконалою 
виробничою технікою” [10, с. 18]. Так, у 1923 р. на базі 
монтажного цеху курсів інструкторів виробництва було 
розроблено систему тренувань із підготовки монтажників, 
аналогічну системі, розробленій для навчання слюсарсько-
ковальським операціям [5]. Із усіх відомих видів монтажу було 
виокремлено найбільш характерні й загальні операції, які потім 
розклали на найпростіші елементи. Тренування починалося саме з 
цих найпростіших елементів із “поступовим зростанням, у 
подальшому, по складності й труднощах”.  

О.К. Гастєв та його однодумці переконливо доводили, що 
трудові прийоми необхідно “усвідомлено ставити в основу виучки 
так само, як ми солдата вчимо гімнастиці й військових прийомів. І 
так само, як солдат, коли він бачить ворога, майже руками повинен 
окопатися від цього ворога чи маленькою лопатою, так само і 
робітника ми маємо навчити і показати йому, як необхідно 
працювати у будь-яких умовах” [3, арк. 11]. 
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Відповідно до методики Центрального інституту праці, у 
професійній підготовці робітників значну роль відігравало 
“придивляння”. Придивляючись, учень мав спостерігати за 
“визначеним, точно зафіксованим місцем”, майстерно і ґрунтовно 
виміряти певний рух, який є типовим, достатньо визначеним у 
певній діяльності. Загалом удари рухів фотографувалися, оскільки 
розробники методики вважали, що таким чином можна дати учневі 
поняття про рух. 

Слід звернути увагу на видані у 1926 р. лекції з професійної 
педагогіки, які були прочитані співробітником ЦІП 
Г.М. Рогановим на курсах із перепідготовки інструкторів 
промислового та економічного відділу професійної освіти Москви. 
У них зазначалося, що “методичний підхід ЦІПу є цілком вірним і 
може застосовуватися у профтехосвіті не лише з металообробних 
спеціальностей, а й з усіх без винятку” [9, с. 83]. Автор 
стверджував, що на основі методичного підходу, розробленого 
ЦІПом, можна побудувати будь-яку програму, а “всі інші методи 
навчання ... будуть відрізнятися від нього значними недоліками”. 
Г.М. Роганов свою думку обґрунтував тим, що всі вони “склалися 
у процесі роботи суто емпіричним шляхом”, а “метод ЦІПу 
розроблено на основі досягнень сучасної науки і цілком 
задовольняє її вимоги до нього” [9, с. 84]. Він також акцентував 
увагу на тому, що тогочасний розвиток заводської техніки вимагав 
“деякої видозміни” цього методу у контексті спеціальних вимог 
заводської практики. 

Методика Центрального інституту праці передбачала різний 
рівень підготовки у залежності від того, на який вид виробництва 
(серійний чи масовий) орієнтуються ті чи інші професії. Її також 
можна було застосовувати у процесі професійної підготовки 
фахівців-ремісників “оригінальних професій”. Відповідно до 
концепції інституту, усі без винятку робітничі професії можна 
було оцінити за: а) правильністю настановних прийомів; 
б) правильністю оброблювальних прийомів; в) правильністю 
контрольних прийомів; г) використанням найновіших методів 
ущільнення праці; д) найдоцільнішим “порядком проведення 
прийомів та операцій”; е) найбільш вигідним співвідношенням 
часу між установкою, обробкою та контролем [10, с. 21]. 

Оцінка та експертиза якості підготовки робітників за 
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методикою інституту здійснювалася із урахуванням специфічних 
вимог конкретного виду виробництва. Наприклад, для робітника 
серійного виробництва такою вимогою була швидкість виконання 
операцій; для ремісника – точність у виготовленні виробу; для 
контролерів, установників операцій, інструкторів, фахівців з 
обслуговування – організація виробничого процесу. 

У 1926 р. Г.М. Роганов констатував “не повну 
відшліфованість власне вправ та їхнього добору” для програми 
слюсарсько-ковальської справи, розробленої у Центральному 
інституті праці. Він наголошував, що окремі вправи не досягають 
поставленої мети, подекуди зустрічаються “пропуски цілих вправ з 
оволодіння деякими необхідними елементами операцій”, деякі з 
них “недостатньо правильно розміщені”, що зумовлює різкі 
переходи у навчанні, які впливають “на правильність і 
поступовість оволодіння запланованими операціями” [9, с. 84]. 

Водночас уже у червні 1928 р. на засіданні Президії ВЦСПС 
ухвалили  рішення про схвалення діяльності Центрального 
інституту праці “у галузі підготовки робочої сили” та залучення 
співробітників інституту до організації курсів, і зокрема до 
“комплектації курсів з навчання та перепідготовки безробітних ... 
переважно із членів профспілок” [6, с. 495]. 

Як показало вивчення архівних і літературних джерел, 
сутність методики ЦІПу полягає у розробці та запровадженні 
системи вправ для окремих прийомів обробки деталей. 
Передбачалося, що кожна вправа (підібрана від простої до 
складної) має навчити учня певному прийому обробки і шляхом 
тривалого тренування досягти автоматизації рухів. Як зазначав 
Г.М. Роганов у своїй праці “Робота по металу. Станочна справа. 
Методика навчання на основі наукової організації праці” (1925 р.), 
співробітники ЦІП вважали, що за умови автоматизації рухів 
“зменшується утомлюваність робітника унаслідок зменшення 
витрат нервово м’язової пам’яті”.  

Важливого значення набуває те, що у розкладі професійного 

навчання робітників передбачалася обов’язкова 20-хвилинна 

гімнастика (до занять і після них). Кожен учень мав картку, в якій 

фіксувалися “усі особливості будови його організму, які мають 

бути враховані інструктором у процесі навчання тим чи іншим 

рухам. ... У ній занотовуються ... зміни, що відбулися в організмі 
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учня ..., а також зазначається ступінь придатності для роботи на 

станках, що визначається як іспитом, так і попередньою 

роботою...” (за Г.М. Рогановим).  

Отже, основу методики ЦІПу складало трудове тренування. 

Воно, на думку співробітників інституту, забезпечувало 

формування необхідної вправності, спритності, швидкості реакції. 

Сформованість цих якостей слугувало запорукою високої 

продуктивності праці, а її здатна забезпечити лише досконала 

техніка у поєднанні із високою трудовою / робочою культурою, 

яку, за О.К. Гастєвим, складають витримка, уміння розподілити і 

здійснити працю рівним трудовим темпом [2, с. 123].  

Директор Центрального інституту праці наголошував, що 

починаючи із найпримітивніших, елементарних рухів відбувається 

“машинізування самої людини”, яке треба розуміти таким чином: 

чим менш досконалими є рухи, тим більше в них елементу 

гальмування і тим менше моторного автоматизму. На його думку, 

досконале оволодіння певним рухом передбачає максимум 

автоматизму. За умови наростання максимуму автоматизму 

“напруження нервового стимулу зменшуватиметься”, що зумовить 

вивільнення “нервової енергії” для “нових ініціативних стимулів” і 

“міць даного індивіду збільшуватиметься безмежно” [10, с. 19]. 

Підготовка робітників на курсах Центрального інституту 

праці передбачала тісний зв’язок між практичними і теоретичними 

заняттями. Навчальні плани, розклади занять складалися із 

урахуванням особливостей практичного і теоретичного навчання. 

Учень міг братися до виконання тієї чи іншої операції лише після 

того, як одержував необхідну інформацію про неї. Слід 

наголосити, що відомості про технологічний процес, інструменти, 

а також організацію робочого місця, техніку безпеки і т. д. 

викладали відповідно до виробничих операцій. На основі коротких 

відомостей із біомеханіки, фізіології праці курсантам пояснювали 

особливості методики та організації навчання.  

Слід наголосити на тому, що співробітниками ЦІП активно 

здійснювалася переписка із зарубіжними вченими, а також 

організаціями, яка сприяла обміну інформацією у галузі організації 

праці. Загалом систему Центрального інституту праці визнано за 

кордоном. Водночас вона не позбавлена певних недоліків 
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(недооцінка шкільних форм навчання; ідея “машинізації 

виховання”; формування у майбутніх робітників звички до 

шаблонного, механічного виконання робіт відповідно до строго 

регламентованої інструкції не сприяло розвиткові творчості у 

виконанні трудових операцій; ототожнення виховного процесу із 

дресируванням, віра у безмежність сил організму та ін.). 
Таким чином, у 20-х роках минулого століття соціально-

економічна ситуація у країні актуалізувала проблему прискореної 
якісної підготовки кваліфікованих робітників. У цій галузі значна 
робота здійснювалася Центральним інститутом праці (м. Москва). 
Аналіз архівних і літературних джерел дає підстави для 
виокремлення позитивних характеристик методики професійного 
навчання, розробленої ЦІП: 

- її конструювання та реалізація здійснювалися на засадах 
НОП (обов’язковість психофізичного та психотехнічного вивчення 
учнів із фіксацією його результатів у спеціальних картках, 
проведення гімнастики перед роботою / навчанням і після них, 
організаційна чіткість, раціональна організація робочих місць, їх 
оснащення та планування, боротьба з утомлюваністю зокрема за 
рахунок ритмізації рухів, раціональної побудови трудового 
режиму та ін.); 

- турбота про підвищення працездатності учнів зокрема на 
основі аналізу структури трудового процесу; 

- масовість навчання і гнучкість, що сприяло її адаптації до 
професійної підготовки фахівців із різних спеціальностей;  

- більш короткий термін навчання порівняно із предметною 
та операційною системами; 

- тісний зв’язок між теоретичною та практичною 
підготовкою; 

- добір вправ згідно із поступовим переходом від простого 
до складного; 

- провідна роль усного та письмового інструктажу, 
забезпечення навчального процесу чіткими інструктивними 
матеріалами, тренувальною апаратурою; 

- здійснення навчання відповідно до вимог конкретного 
виробництва;  

- високий професіоналізм інструкторів і постійне 

підвищення їхньої кваліфікації. 
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На сучасному етапі розвитку професійної освіти власне 

методика Центрального інституту праці у “чистому вигляді” 

практично не використовується [8, с. 34]. Водночас необхідно 

наголосити, що на її основі виникли окремі системи виробничого 

навчання (зокрема, операційно-комплексна, зорієнтована на 

підготовку робітників переважно з ручних і машинно-ручних 

професій та ін.), які запроваджено у навчально-виробничий процес 

вітчизняних закладів професійно-технічної освіти. 

За нашим переконанням, методика виробничого навчання, 

розроблена у 20-х роках минулого століття співробітниками 

Центрального інституту праці, має цікаву історію створення, 

теоретичну обґрунтованість і досвід практичної реалізації 

(щоправда, в обмежених хронологічних межах). На наш погляд, це 

дає підстави для її дослідження як педагогічного явища. 

Відповідно, подальшими напрямами наукових пошуків у 

галузі порушеної проблеми можна  визначити такі: дослідження 

впливу методики Центрального інституту праці на розвиток інших 

систем професійного навчання у різні хронологічні періоди, 

вивчення досвіду запровадження методики ЦІП (або її елементів) у 

зарубіжних професійних навчальних закладах. 
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На основе анализа литературных и архивных источников 

автором охарактеризованы особенности профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих по методике, 

разработанной в Центральном институте труда (г. Москва) в  20-х 

годах прошлого столетия. Освещены положительные и 

отрицательные характеристики рассмотренной методики.  

Ключевые слова: научная организация труда, 

Центральный институт труда (г. Москва), квалифицированные 
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The author characterizes the peculiarities of vocational 

education for qualified labour by the techniques which were introduced 

by Moscow Central Institute of Labour in the 20
th
 years of the last 

century on the basis of analysed scientific and achieved resources. The 

author points out the advantages and drawbacks of the techniques 

involved. 
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378:63(4:477)     Ніна Журавська, 

      м. Київ  

 

РЕФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ У ВІДБОРІ ЗМІСТУ 

АГРАРНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ  

  

Постановка проблеми. У 90-х роках XX ст. відбулися істотні 

зміни в змісті університетської  освіти країн ЄС. Кардинально 

змінилося співвідношення освітнього, спеціально-наочного і 

професійного компонентів підготовки, на основі 

компетентнісного підходу, викладачів-аграріїв у ВНЗ. Почала 

виявлятися тенденція до встановлення оптимального науково-

обгрунтованого балансу між дисциплінами різних циклів, 

теоретичним і практичним блоками. У системах університетської 

освіти більше уваги стало приділятися спеціалізації [2, с. 109-116]. 
Зв’язок проблеми із науковими і практичними завданнями: 

це стосується і навчальних закладів країн ЄС початкового етапу 

західноєвропейської інтеграції із орієнтацією на підготовку 

викладачів аграрних професійно-орієнтованих дисциплін. Як 

відомо, зміст освіти випливає із її основної функції – долучити 

молодь до загальнолюдських і національних цінностей. Отже, 

зміст освіти являє собою систему наукових знань про природу, 

суспільство, людське мислення, практичних вмінь, навичок і 

способів діяльності, досвіду творчої діяльності, світоглядних, 

моральних, етичних ідей та відповідної поведінки, якими повинен 

оволодіти студент у процесі навчання. 

Аналізуючи останні дослідження і публікації, в яких 

започатковано розв’язання проблеми, ми спиняємось на 

недосліджених позиціях, котрим присвячується означена стаття. Із 

позицій системного підходу зміст освіти – це складна система, у 

якій можна виділити декілька рівнів його формування. Соціальний 

підхід включає три рівні. На рівні загального теоретичного 

уявлення зміст освіти охоплює склад, структуру і функції 

конкретного соціального досвіду. На рівні навчальної дисципліни 
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визначаються склад і стуктура, специфічні для кожної дисципліни 

(як дидактична цілісність навчальна дисципліна включає 

змістовний і процесуальний блоки). На рівні навчального 

матеріалу визначають конкретні елементи складу змісту освіти: 

знання, уміння, навички, що містяться у дидактичному матеріалі 

[1]. Структурно-особистісний підхід – зміст освіти формується у 

свідомості студента. Це стосується його індивідуальних планів 

освіти. 

Постановка завдання статті. Формування змісту освіти 

викладачів аграрного спрямування базується на певних 

принципах, які можна виділити у дві групи: психолого-педагогічні 

та професійної підготовки. У країнах ЄС, зокрема у 

Великобританіії, відбір змісту освіти у ВНЗ із орієнтації на 

підготовку викладачів галузевого спрямування здійснюється на 

основі взаємозв’язку цілей різних ієрархічних рівнів: соціально-

економічному (людина-суспільство); психолого-педагогічному 

(загальнодидактичному), професійному. 

M. Mulder, J.M. van Loon-Steensma, R.A.J.M. Broekman у 

своїй праці “Навчання екологічним наукам у Вагенінгемі” 

(Нідерланди), підкреслюють: “Звичайно ж, ефективність вибору 

викладачем відповідних організаційних форм, методів і засобів 

подання навчального матеріалу прямо обумовлена чіткістю 

сформованих цілей навчання кожної дисципліни зокрема, на 

основі компетентнісного підходу” [8, с. 8-9]. Розробці 

структурних цілей для навчання професійно-орієнтованим 

дисциплінам у ступеневій професійній освіті присвячені 

дослідження “Пізнавальні концепції навчання” (1986) T. Shuell, 

професора університету Левен (Бельгія), що “значною мірою 

залежить від рівня та якості міждисциплінарного узгодження 

навчальних програм, належного профілювання змісту без 

порушення їхньої цілісності та методичної єдності” [11]. 

Отже, у ступеневій освіті як відкритій системі, 

індивідуальний ранг дидактики професійно-орієнтованої 

дисциплін відображає ієрархічну структуру та вертикальну 
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диференціацію самої системи на основі компетентнісного 

підходу. 

Концептуальні засади навчання дидактик професійно-

орієнтованих дисциплін передбачають також і формування 

організаторських здібностей і вмінь педагога-аграрія, суспільний 

та організаційний статус одержаної професії, особливо у 

підготовці їхніх студентів для роботи в агарному секторі із 

неформальним розподілом службових обов’язків (професія як 

ранг індивідуума у трудовому колективі). У роботі “Навчання й 

учіння для отримання компетентності” P. Descy, M. Tessaring 

(2001) (Люксембург) зауважують, що співвідношення між 

навчальними дисциплінами у ступеневій освіті повинні 

будуватись на дотриманні принципу наступності та збереженні 

самостійності, логіки і системи розкриття змісту навчального 

матеріалу кожної дисципліни [ 6]. 

G. Bocca [4, с. 12] (Італія) відмічає, що результативність 

навчання дидактикам професійно-орієнтованих дисциплін суттєво 

залежить від способів розчленування навчального матеріалу на 

частини, що підлягають засвоєнню. J. Spohrer, T. Sumner, 

S. Buckingham Shum (Франція) зауважують: “Визначення 

значущості опрацьованого матеріалу та усвідомлення цілей 

навчання є прямо пропорційними ефективності навчання, а 

продуктивність засвоєння заданого обсягу знань навпаки є 

обернено пропорційною труднощам і складності навчального 

матеріалу та його кількості” [12, с. 8]. “Ефективність навчального 

процесу, звертають увагу C. Day, J. Calderhead, P. Denicolo 

(Великобританія), суттєво зростає при використанні системного 

програмно-цільового підходу в підготовці педагогів-аграріїв; 

структурування цілей при навчанні професійно-орієнтованим 

дисциплінам повинно здійснюватись шляхом визначення 

структурних та змістових цілей фахової підготовки, етапів 

досягнення поставлених цілей та підцілей кожного етапу” [9].  

H.-H. Kremer, P.F.E. Sloane, професори німецького 

університету Падеборн із орієнтацією на підготовку викладачів-
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аграріїв, відзначають, що якісне навчання професійно-

орієнтованим дисциплінам забезпечується шляхом належної 

постановки цілей та розробки відповідних навчальних планів 

(теоретичні та методологічні проблеми), складання навчальних 

програм та організації самого навчального процесу (практична 

реалізація) [7]. Досягнення основних цілей дидактик професійно-

орієнтованих дисциплін, на основі принципу наступності, є 

можливим за умов належного ущільнення і концентрації 

навчального матеріалу, усунення дублювання в їх навчанні 

(економічності) [1].  

 Діяльнісний підхід при відборі змісту освіти враховуючи 

знання, уміння, досягається шляхом відбору навчальної 

інформації, спрямовану на професійну діяльність викладачів-

аграріїв та комплексу виробничо-педагогічних ситуацій. Відбір 

змісту навчальної інформації при діяльнісному підході може 

проходити на основі: сематичного – тезаурус (на основі знань) та 

емпірічного (якість практичної підготовки: професійні і посадові 

обов’язки) підходів [1]. 

 Із психолого-педагогічних позицій підхід до 

спадкоємності навчання у дослідженнях вчених країн ЄС 

початкового етапу західноєвропейської інтеграції 

характеризується функціонально-діяльнісною, особистісно-

орієнтованою і проблемно-дослідницькою діяльністю у навчанні 

професійно-орієнтованим дисциплінам і їх дидактик [4-11]. 

Спадкоємнісний підхід у навчанні, що використовується у ВНЗ 

країн ЄС для підготовки викладачів-аграріїв, припускає модульну 

побудову і грунтується на наступних принципах: 1) безперервність 

розвитку основних уявлень, понять і законів професійно-

орієнтованих дисциплін за напрямом галузевої освіти; 2) 

фундаменталізація професійної освіти шляхом створення модуля 

із дидактик фундаментальних дисциплін за напрямом галузевої 

освіти (хімія, біологія, математика, ботаніка) та модуля ”Введеня 

у спеціальність”, де висвітлена структура змісту; 3) пріоритетність 

і ранжування модулів з урахуванням профілю і характеру 
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спеціальностей; 4) універсальність – можливості заміни одного 

модуля іншим. Здійснення принципу безперервності виявилося 

можливим завдяки систематизації всієї суми знань із курсів 

базової освіти (бакалавр, магістр, доктор). 

 Розв’язати проблеми при переході з одного ступеня на 

інший, зокрема проблему переструктуризації і узгодження змісту 

професійно-теоретичної підготовки, дозволяє принцип 

варіативності. Процес підготовки фахівців різного рівня не є 

замкнутою системою. Він залежить від багатьох чинників. 

Варіативність змісту полягає в можливості своєчасного й 

оперативного введення в матеріал нових актуальних відомостей, 

пов'язаних зі змінами, що відбулися за певний проміжок часу, в 

науці, що вивчається і соціально-економічних відносинах 

(адаптація змісту до виробництва); в адаптації змісту до певного 

контингенту студентів (адаптація до особи); у можливості 

побудови навчального процесу з орієнтацією на вищий ступінь 

професійної освіти. Виходячи з того, що зміст матеріалу, що 

вивчається, є одним з визначальних чинників, що впливають на 

вибір форм організації, С.Г. Шуральов виділяє серед чинників, що 

впливають на варіювання процесу підготовки, керовані і 

некеровані. До перших він відносить рівень підготовленості 

студентів, особливості ВНЗ, його технічну озброєність, до інших – 

соціально-економічні зміни в суспільстві, зміну пріоритетів у 

суспільному виробництві [2].  

 Одним із провідних принципів багаторівневої системи 

освіти є принцип фундаменталізації. Це поняття має різноманітне, 

часто суб’єктивне тлумачення. Одні автори розуміють її як більш 

поглиблену підготовку із заданого напряму – „освіта углиб”. 

Друге розуміння – різностороння гуманітарна і природничо-

наукова освіта. Поширена точка зору така, що фундаментальність 

освіти припускає, по-перше, виділення певного кола питань із 

основоположних галузей знань даного напряму науки і 

загальноосвітніх дисциплін, без яких немислима інтелігентна 

людина; по-друге, вивчення складного кола питань із повним 
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обгрунтуванням, необхідними посиланнями, без логічних 

пропусків. Так, Н.Ф. Тализіна вважає, що фундаментальність 

освіти-генеральний шлях підготовки фахівця, що задовольняє 

вимогам науково-технічної революції [3]. 

 Гуманістичний підхід до змісту освіти. У педагогіці 

розвинених країн Заходу, багато десятиліть домінують, змінюючи 

один одного, біхевіорізм, з погляду якого людина, що 

навчається – це стимул-реактивна “машина”, необіхевіоризм, 

вимушений доповнити цю схему “проміжними змінними” між 

стимулами і реакціями, такими, як ціннісні і мотиваційні 

орієнтації людини, когнітивна психологія, визнаючи роль 

пізнавальних структур, вербальних і образних компонентів 

свідомості в процесах запам’ятовування і мислення. Достатньо 

широко поширена й інтелектуалістична теорія Ж. Піаже, 

редукуюча розвиток людини до розвитку логічних операцій 

інтелекту [12]. Поряд із цими домінуючими підходами в західній 

науці так чи інакше розвивалися і різні гуманістичні теорії 

(Дж. Дьюї, Т. Олпорт А. Маслоу. К. Роджерс та ін.), що вважають 

своїм предметом особу, яка спочатку прагне до самоактуалізациі, 

саморозвитку і самоудосконаленню. У другій половині 19-го-

початку 20-го століть істотний вплив на гуманістичну орієнтацію 

освіти зробили праці багатьох педагогів і психологів: 

В.К. Бехтєрева, П.Ф. Каптєрева, П.Ф. Лесгафта, А.П. Нечаєва, 

Л.И. Петражицького, Л.І. Пірогова і особливо К.Д. Ушинського, 

що є основоположником “педагогічної антропології” – 

комплексної науки про людину і його розвиток через освіту, який 

висунув вимогу до педагога, що прагнне всесторонньо виховати 

людину, раніше вивчити її в усіх відношеннях [2]. 

 Нині реформування освіти здійснюється на тій основі, 

контури якої були закладені ще в кінці XIX-початку XX століть. 

Відбувається інтенсивне повернення до ідей педагогічної 

антропології, хоча на місце антропологічної парадигми в освіті 

претендують більш просунуті ідеї культурологічної, 

культуроутворюючої і проектної освіти. Гуманізація – ціннісна 
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переорієнтація людського мислення і дії із наочно-речових 

компонентів на суб’єктно-гуманістичні, виступає механізмом 

переходу від технократичної предметоцентриської до 

гомоцентриської парадигми. Особливу значущість гуманізації 

підготовки викладачів-аграріїв C. Biott (Великобританія) 

пояснюється в роботі “Побудова відношень в аудиторії” (1991 р.) 

тим, що діяльність викладачів професійно-орієнтованих 

дисциплін сільськогосподарського спрямування направлена на 

реалізацію освітнього прогресу, технологій, а виховання студентів 

залишається осторонь [9]. 

У теоретико-концептуальній структурі побудови 

гуманітарно-орієнтованого базису деякі автори виділяють такі 

основні компоненти [48]:  

1. Етико-гуманістичний компонент, що передбачає 

посилення уваги до проблем загальнолюдського, 

соціокультурного значення, до аналізу моральної і соціальної 

відповідальності майбутніх фахівців за наслідки своєї професійної 

діяльності (R. Davie, D.Galloway (Великобританія) [5]).  

2. Історико-кореляційний компонент, направлений на 

активізацію використання принципу історизму у викладанні з 

урахуванням синхронно-кореляційних зв'язків і залежностей між 

розвитком всіх видів діяльності і пізнання в історії людського 

суспільства (F.Clerc  [12]; M.-F. Bisbrouck, D.Renoult [12] 

(Франція); S. Eisner, P. Rohde (Великобританія) [9]).  

3. Філософсько-методологічний компонент, що передбачає 

виявлення і всебічне використання філософського аналізу змісту 

різних теоретичних положень, способів узгодження 

концептуальних структур із фізичною реальністю, широке 

використання методів активізації формування філософських основ 

світогляду (R.Farnè (Італія) [4]; G.Thomas (Великобританія) [9]). 

4. Інтегративно-культурный компонент, заснований на 

розширенні спектру практичного використання міжнаочних 

зв'язків на рівнях наукової і історико-культурної міжнаочної 

синхронізації і міжнаочної корреляції (H.-H. Kremer (Німечина) 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 207 

[7]; D.A. Schön (Нідерланди) [8]; H. Schaaf, Van der M. Vermue, 

J. Tramper, R. Hartog (Нідерланди) [8]).  

5. Гуманітарно-прогностичний компонент, що виражається 

у використанні разом із природничонауковими і гуманітарних 

методів пізнання і дослідження в процесі навчання.  

6. Соціально-презентативний компонент, що передбачає 

кореляцію змісту навчальних програм із сучасним рівнем 

науково-технічного знання, політичними, соціальними, 

економічними реаліями суспільства на національному і 

планетарному рівнях (H.-H.Kremer (Німеччина) [7]; N.Hoeven, 

A.E.J. Van der Wals, H.Blanken [8] (Нідерланд).  

7. Естетико-емоційний компонент, що передбачає 

необхідність посилення емоційного аспекту навчання і його 

естетичної спрямованості за рахунок використання творів 

художньої літератури, музичного й образотворчого мистецтва, 

ілюструючих значення, естетичну і загальнокультурну значущість 

явищ, що вивчаються, і законів (R.E. Slavin [11] (Бельгія); J.-C. 

GRACIA (Франція) [12]; F.Angeli (Італія) [4]).  

8. Креативно-розвиваючий компонент, що виражається в 

послідовній заміні методів навчання концептуально-

аналітичними, сприяючими перекладу студента з об'єкту навчання 

в суб'єкт діяльності, що створює умови для творчого 

самовираження особи і забезпечує креативний рівень освіти 

(W.Mentzel (Німеччина) [7]; B. Schwarz, D. Reisberg (Бельгія) [10]).  

9. Еколого-діяльнисний компонент, направлений на 

актуалізацію уваги на екологічні аспекти майбутньої професійної 

діяльності студентів, а також і розвитку цивілізації в цілому 

(A.E.J. Wals [8] (Нідерланди); A. Thompson [10] (Бельгія); A.-M. 

Charraud [6](Люксембург); E. Lodini, I. Vannini [4] (Італія); [12] 

(Франція); D.A.Schon [5]; I.Taylor [9] (Великобританія); H.-

H. Kremer [7] (Німеччина).  

Зміст сучасної освіти Франції виходить із важливих 

положень, що виконують ключову роль у реформі 1975 р., 

оскільки освіта стає масовою, вона повинна призначатися як 
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можна більшій кількості молоді; необхідно забезпечити більшу 

відповідність викладача до вимог цивілізації початку 

XXI століття; освіта викладачів повинна бути складовою 

частиною безперервного навчання. Зміст навчальних програм і 

спосіб їх складання повинні істотно змінитися, якщо ставити мету 

втілення в життя істинної реформи освіти. Ініціаторами реформи  

підкреслювалося, щопотрібно надати молоді, незалежно від 

майбутньої спеціалізації, можливість досягти досить високого 

рівня культури і створити умови для розвитку різних здібностей 

[12]. 

Висновки. Сучасна система освіти, будучи соціальним 

механізмом покращення суспільства, повинна виконувати 

аксиологічні функції: екологічну, акцентуючи увагу на 

збереження біосфери, природи взагалі (землі і космосу); 

ноогуманістичну, яка зводиться до орієнтації освітнього процесу 

на виживання і безперервний розвиток людства, затвердження 

людяності. Вища освіта, як відмічено у “Всесвітній декларації про 

вищу освіту для XXIстоліття” [2] покликана виконувати ряд 

важливих завдань: 

1. Забезпечувати підготовку висококваліфікованих 

випускників і відповідальних громадян, здатних задовольняти 

потреби у всіх сферах людської діяльності через надання 

можливості отримання відповідних кваліфікацій, на основі 

використання курсів і навчальних програм, що постійно 

адаптуються до сучасних і майбутніх потреб суспільства (H.-

H.Kremer [7] (Німеччина); D.  Warren - Piper (Великобританія) [5]; 

A.E.J.Wals [8] (Нідерланди)).  

2. Забезпечувати можливості для безперервної освіти через 

гнучкий характер отримання вищої освіти, надання студентам 

оптимального діапазону її вибору і поєднання з можливістю 

саморозвитку і соціальної мобільності особи, з метою виховання її 

у дусі громадянськості й активної участі в житті суспільства, 

дотримуючись прав людини, стійкого розвитку, демократії і миру 

у дусі справедливості (S.Wilde  [7] (Німеччина); P. Ramsden, 
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N.J. Entwistle [9] (Великобританія). 

3. Забезпечувати суспільство необхідними знаннями з 

метою надання допомоги у області культурного, соціального і 

економічного розвитку, заохочуючи і розвиваючи 

природничонаукові і технологічні дослідження, а також 

дослідження у галузі соціальних і гуманітарних наук і творчу 

діяльність у сфері мистецтва) (D.L. Рeters (Великобританія) [5]; 

S. Mantovani [4] (Італія). 

4. Роз’яснювати, пропагувати, інтерпретувати, зберігати, 

розширювати, розвивати і поширювати національні і регіональні, 

міжнародні й історичні культури в умовах культурного 

плюралізму і різноманітності (B. Porcher [12] (Франція); 

P. Corbetta [4] (Італія). 

5. Захищати і зміцнювати суспільні цінності, забезпечуючи 

виховання молоді в їх дусі, формуючи громадянськість особи і 

розширюючи тим самим перспективи гуманізму 

(L.А. Macmanaway [9] (Великобританія); [12] (Франція). 

 6. Сприяти розвитку і вдосконаленню освіти на всіх 

рівнях, зокрема шляхом підготовки викладачів із високим рівнем 

загальної і професійної культури (H.-H.Kremer [7] (Німеччина); 

F. Best [12] (Франція); L. Heylen [11] (Бельгія). 

 Перспективи подальших досліджень проблеми. Нині 

одним із ефективних напрямів підготовки конкуренто-

спроможного фахівця є розроблення та впровадження 

компетентнісно-орієнтованого підходу формування змісту 

освіти у вищій школі. Але тільки останнім часом у зв'язку з 

усвідомленням кризи-освіти, культури і людини, загрози самому її 

існуванню наростає орієнтація на самоцінність людської особи - 

меті, а не засобу суспільного розвитку і у той же час джерела 

інновацій в житті, виробництві, науці і культурі. У контексті цих 

завдань і функцій вищої освіти розробляються рекомендації 

комісій і конференцій, зокрема, Міжнародною комісією „Освіта 

для XXI століття”; Всесвітньою комісією з культури і розвитку; 
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44-ю і 45-ю сесіях Міжнародної конференції з освіти (Женева, 

1994 і 1996 рр.); 27-ю і 29-ю сесією Генеральної конференції 

ЮНЕСКО (рекомендації про статус викладацьких кадрів вищих 

навчальних закладів); Всесвітньою конференцією з освіти для всіх 

(Джомтьєн, Таїланд, 1990р.); Конференції Організації Об’єднаних 

Націй. 
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 Рассмотрены принципы выбора содержания образования в 

странах ЕС. Осуществлено сравнение подходов у выборе 

содержания аграрного высшего образования стран ЕС начального 

этапа западноевропейской интеграции (Франции, Италии, 

Германии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга) и 

Великобритании. 

 Ключевые слова: аграрное высшее образование, 

содержание образования, компетентность. 

 

 Principles of a choice of the contents of education in the 

countries of EU are considered. Comparison of approaches at a choice 

of the contents of agrarian higher education of the countries of EU of 

the initial stage of the West-European integration (France, Italy, 

Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg), Great Britain. 

Key words: agrarian higher education, maintenance of 

education, competence. 
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УДК 37(4-11):(4-15)  Валентина Кисільова-Бєлая,  

Віта Садова, 

м. Кривий Ріг 

 

ІНТЕГРАЦІЯ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО І 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНІХ ПРОСТОРІВ:  

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Постановка проблеми. Глобальні та регіональні проблеми 

Східної Європи вимагають зрілості й готовності людини брати на 

себе відповідальність щодо різних аспектів буття. Тож нині 

виняткового значення набуває виховання особистості з високим 

рівнем освіти, культури, соціальної мобільності. Це – 

першочергове завдання тих, хто декларує ідею інтеграції 

східнослов’янської і західноєвропейської культурних парадигм. 

Велика роль у справі створення нових форм 

загальноєвропейського культурно-історичного життя й сьогодні 

належить науці, педагогіці. Перехід свідомості (індивідуальної, 

суспільної) в якісно новий стан відбувається у результаті 

поєднання двох, раніше різних культур. Нова свідомість – 

результат історичного парадоксу, інтеграції двох принципово 

різних типів свідомості, відродження свідомості 

загальноєвропейської на східнослов’янському тлі  повинно 

створити нову реальність і розвиватися, послідовно працюючи з 

нею.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 

інтеграції української та західноєвропейської освітніх систем 

висвітлюються в працях І.А. Зязюна, С.М. Квіта, В.Г. Кременя, 

В.І. Лозової, Н.Г. Ничкало, особливості взаємодії 

західноєвропейського і російського освітніх просторів аналізують 

О.В. Бондаревська, В.П. Борисенков, О.А. Данилюк, 

О.Н. Джуринський, В.А. Болотов, В.В. Сєріков. 

Формулювання цілей статті. Мета цієї роботи: висвітлити 

певні теоретико-методологічні аспекти інтеграції 

східнослов’янського й західноєвропейського освітніх просторів. 

Виклад основного матеріалу. Культура відкривається 
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педагогікою в освіті, вона максимально концентрує себе в освіті, 

ущільнюється освітою настільки, що стає об’єктивною реальністю 

і дозволяє людині предметно з нею працювати. Сучасна освіта 

поступово набуває культуровідповідного характеру, на який 

вказував свого часу ще Ф.В.-А.Дістервеґ; вона починає 

моделювати культуру (в першу чергу – культуру національну), 

відтворюючи в цілісності процеси її історичного розвитку в 

інтегрованих освітніх просторах. Освіта – вислід культури, 

сувимірний людині і створений для неї. Виховання людини 

культури – суб’єкта культуротворчої діяльності – перспективне 

завдання сучасної освіти. Культуровідповідна освіта особистісно-

розвивального типу здатна забезпечити прискорений розвиток 

національних культур, їх якісний розвиток в діалогічному 

слов’янському, європейському і світовому просторі.  

Загально визнано, що культура свідомо й різнобічно 

репродукує себе в множині освітніх систем засобами всього 

комплексу наук про людину і суспільство. Провідну роль у цьому 

процесі наукового самообґрунтування і саморозвитку культури 

відіграє педагогіка. Освіта й педагогіка повинні виконувати 

інтегруючу функцію в тій перспективній системі гуманітарного 

знання, яка буде орієнтована уже не тільки на вивчення окремих, 

ізольованих, опредметнених і незмінних частин культури, але і на 

розуміння культури як цілісного, живого, мислячого організму, що 

розвивається в історії й сучасності. Стати системотворчим 

компонентом гуманітарного знання, забезпечити продукування 

культури в освіті педагогіка зможе тільки за умови вдосконалення 

здатності до самоорганізації. 

Виходячи зі сказаного вище, нам видаються надзвичайно 

актуальними зусилля вчених-педагогів, психологів, науковців, 

практиків – дослідників з розробки моделей сучасної освіти, які 

намагаються віднайти механізми інтеграції слов’янського та 

західноєвропейського освітніх просторів. Власне 

західноєвропейська освітня інтеграція триває вже понад п’ять 

десятків років. Східнослов’янські освітні системи у теперішній час 

визначають для себе пріоритетні напрями інтеграції та сповідують 

принципи поступово-обачливого засвоєння західноєвропейських 

освітніх стандартів. У цьому напрямку необхідні різні форми 
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суспільно-державної підтримки розвитку освітніх систем, 

наукового супроводу інноваційних підходів до реформування 

сучасної освіти, суспільної експертизи якості та результатів 

упровадження нових освітніх технологій.  

Нині існування слов’янської культури як самостійної 

реальності, особливо в її східному регіоні, на думку О.В.Гукаленко 

та О.Я.Данилюка, є необхідністю для виникнення  численних і 

різних суспільних та політичних організацій, які декларують ідеї 

національного і, у тій чи іншій мірі, загальнослов’янського 

відродження. Вектор їх інтересів, як правило, спрямований в 

минуле – на відродження культурних традицій і збагачення 

сучасного за зразками минулого національного життя [5, c.17].  

Зазначеним вище завданням відповідає діяльність 

Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я.А. Коменського 

(МСАО), яка, починаючи з перших днів свого існування 

(Міжнародний Конгрес “Слов’янський педагогічний Собор”, 26-29 

червня 2002 р., м. Тираспіль), визначає і координує діяльність 

культурно-педагогічних об’єднань східнослов’янських держав 

щодо інтеграції освітньої політики і культурно-освітнього 

простору країн СНД.  

МСАО сприяє створенню загального педагогічного 

простору, в якому колективна діяльність доповнюється і 

підсилюється, набуває міжнародного характеру, високу культурну 

цінність і велике соціальне значення. Наукова діяльність і 

дослідження МСАО ґрунтуються на взаємозв’язку освіти і 

культури, які виступають базисом розвитку цивілізації, ключовим 

елементом гармонізації інтересів особистості і суспільства на 

шляху формування єдиного інформаційного, економічного, 

соціокультурного простору слов’янських держав.  

Результатом діяльності МСАО на сьогоднішній день є 

реально функціонуючий культурно-освітній простір з яскраво 

вираженими характеристиками діалогу, співробітництва, обміну 

досвідом по вдосконаленню якості освітніх систем країн СНД з 

метою виховання  всебічно розвиненої особистості, людини Світу. 

Як стверджує президент МСАО, доктор педагогічних наук 

В.П. Борисенков: “Утішно, що під егідою вчених МСАО 

методологічно і змістовно обґрунтовані теорія і практика 
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полікультурного освітнього простору. Полікультурний освітній 

простір являє собою один з ефективних засобів збереження 

культурного різмаїття світу й захисту людини в ньому від якісних 

наслідків неоліберальної глобалізації і створює умови для її 

вільної, творчої діяльності у глобальному світі” [3, c. 3]. 

Людина культури, яка вихована в полікультурному 

освітньому просторі, не втрачає своєї суб’єктивності, не стає 

носієм масової стереотипної свідомості, вона відповідає критеріям 

загальнокультурної гармонії, соціальної та професійної 

мобільності, здатності жити і працювати в діалозі з носіями різних 

національних культур. 

Наукові дослідження у МСАО організовані за проектним 

принципом, на відміну від традиційних комплексних програм, 

наукової діяльності в національних академіях. Проект МСАО – це 

програма, яку вперше заявила Слов’янська академія і вона 

безумовно представляє науковий інтерес для національних 

академій. Проект – поняття, набагато ширше за обсягом, аніж 

програма. Проект МСАО передбачає науковий, організаційний, 

фінансовий, кадровий, юридичний супровід усього процесу 

творення нової освітньої системи: відкриття ідеї – її наукову 

розробку – розробку змісту, форм і методів освіти – підготовку 

науково-методичної літератури – підготовку і перепідготовку 

кадрів. Проект – це наукова програма, інтегрована в освітній, 

політичний, економічний, правовий та інші соціальні контексти. 

Реалізація проекту передбачає його державну підтримку через 

Слов’янську академію, а також наукову і політичну підтримку 

відповідних організацій слов’янських країн.  

При безпосередній науково-організаційній діяльності МСАО 

йде розробка крос-культурних проектів розвитку слов’янського 

освітнього простору за такими напрямами: 

1. Полікультурна освіта в Західній і Східній Європі:  

- полікультурна освіта в Росії (наукові керівники – доктор 

педагогічних наук, професор, академік РАО 

В.П. Борисенков (Росія), доктор педагогічних наук, 

професор, академік РАО О.В. Бондаревська (Росія); 

- полікультурна освіта в Україні (науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
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АПНУ, академік МСАО Є.П. Голобородько (Україна); 

- полікультурна освіта в Придністров’ї (науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор, академік МСАО 

О.В. Гукаленко (Придністров’я); 

- полікультурна освіта в Німеччині (науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор Р. Гольц (Німеччина). 

2. Школа як середовище національної культури і народу як 

унікального етносу: 

- українська національна школа (наукові керівники – доктор 

педагогічних наук, професор Кононенко П.П., доктор 

філософських наук, професор, академік АПНУ І.А. Зязюн 

(Україна), академік МСАО В.Л. Боднар (Придністров’я); 

- російська школа культурологічного типу як інтегральна 

основа духовної культури російського мета етносу (наукові 

керівники – доктор педагогічних наук, професор, академік 

РАО В.П. Борисенков, доктор педагогічних наук, професор 

Є.П. Бєлозерцев (Росія); 

- білоруська національна школа (науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор, академік БАО Л.М. Тихонов 

(Білорусь). 

Теоретико-методологічні та організаційно-управлінські 

умови координації системи педагогічної освіти у слов’янських 

країнах і Західній Європі розробляють учені МСАО під 

керівництвом: доктора педагогічних наук, професора, академіка 

АПНУ Н.Г. Ничкало (Україна), доктора фізико-математичних 

наук, професора, академіка РАО А.А. Грекова (Росія), доктора 

фізико-математичних наук, професора, академіка РАЄН 

С.І. Берила (Придністров’я), доктора педагогічних наук, професора 

Л.Л. Редько (Росія). 

Охарактеризуємо проекти полікультурного слов’янського 

освітнього простору, розроблені педагогічним науковим 

співтовариством МСАО, які здобули сьогодні визнання і які, тією 

чи іншою мірою, відбивають загальноєвропейські інтеграційні 

тенденції.  

Ураховуючи полікультурність і поліконфесійність сучасного 

світу, багатополярність політичних і соціальних позицій, 

множинність інтересів, відмінностей в якостях життя й інші 
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фактори міжнародна комісія з освіти ХХІ століття (ЮНЕСКО) 

визначила чотири глобальні принципи освіти, які лежать в основі 

її організації в сучасних умовах: навчитися жити спільно, набувати 

і використовувати знання, навчитися працювати і навчитися жити 

в нових умовах. Ці принципи орієнтують на такий тип освіти, яка 

забезпечує виховання людини, здатної діяти на особистому рівні, 

реалізувати себе як свідомого, відповідального, діяльного, 

відкритого, компетентного, соціально співчутливого, мобільного 

члена суспільства, який уміє поєднувати особисті інтереси з 

інтересами інших людей і на ціннісно-змістовій основі 

вибудовувати свої взаємини зі світом, суспільством і державою, 

жити в багатокультурному світі, зберігаючи і збагачуючи 

загальнолюдську і національну культуру, на основі моральних 

цінностей розв’язувати свої життєві проблеми.  

Зясуємо, як уявляють реалізацію зазначених вище 

принципів сучасної освіти вчені МСАО ім. Я.А. Коменського, які 

працюють над створенням єдиного слов’янського науково-

освітнього простору. Єдиний слов’янський науково-освітній 

простір, на думку науковців, повинен відбивати цілісну картину 

світу і забезпечувати відродження загальнослов’янських джерел 

моральної відповідальності перед іншими людьми, суспільством, 

природою. Зрозуміло, що мова йде про необхідність зміни 

традиційного уявлення про зміст освіти. Як стверджує віце-

президент МСАО ім. Я.А. Коменського доктор педагогічних наук, 

академік О.В. Бондаревська, “освіта сьогодні, спрямована на 

виховання людини, здатної мислити і діяти на особистісному 

рівні – це особистісно-орієнтована освіта [2, c. 7]”.  

Глибинний зміст особистісно орієнтованої освіти полягає в її 

гуманітарному характері. В її центрі – людина зі своїми 

життєвими, екзистенційними проблемами. Головна увага 

приділяється таким суттєвим проявам людської природи: цінності, 

особистий сенс, свобода, відповідальність, творчість. Усі інші 

аспекти, з позиції гуманітарного погляду, розуміються з точки 

зору того, в якій мірі вони сприяють відкриттю людського в 

людині.  

У сучасних гуманітарних науках Людина – найвище 

творіння природи, сутність якого виражається в єдності тілесного 
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й духовного. Життя людини детерміноване законами природи, 

культури й соціуму. Ці детермінанти діють на неї 

опосередковано – через свідомість. Відбиваючись у свідомості, всі 

діючі фактори проходять через духовний світ особистості, який 

складає зміст її індивідуальної свідомості: особистісно значимі 

цінності, знання, сенси, досвід емоційного ставлення до світу, 

життєві установки і світоглядні позиції, духовно-моральні запити 

та ін. Це означає, що цілісна людина може сприйматися не тільки 

як творіння, але, перш за все, як суб’єкт історії, культури, освіти, 

власного життя і долі.  

Як відомо, особистісно орієнтована освіта спрямована на 

виховання і розвиток цілісної людини. Незважаючи на те, що нині 

існують різні концепції особистісно орієнтованої освіти 

(культурологічна концепція Є.В. Бондаревської, психолого-

дидактична концепція І.С. Якиманської, яка ґрунтується на 

принципах суб’єктивності, позиційно-дидактична концепція 

В.В. Сєрікова та ін.), для всіх них пріоритетне значення має не 

стільки навчання, скільки виховання, і, більше того, саме навчання 

розглядається як засіб для виховання особистості. Особистісно 

орієнтованій освіті властиві людинотворчі функції: гуманітарна, 

культуротворча, функція соціалізації особистості. На наш погляд, 

найважливішою є гуманітарна функція. Вона передбачає  

збереження і підняття екології людини, її тілесного й духовного 

здоров’я, сенс життя, особистої свободи, моральності. З цією 

метою особистісно орієнтована освіта приводить в дію механізми 

розуміння, взаєморозуміння, спілкування, співробітництва. 

Реалізація цієї функції передбачає педагогічну підтримку процесів 

саморозвитку і становлення особистого образу дитини.  

Культуротворча функція особистісно орієнтованої освіти 

забезпечує збереження, передачу, відтворення і розвиток культури 

засобами освіти. Вона передбачає орієнтацію педагогів на 

виховання людини культури, педагогічне забезпечення процесу 

культурної ідентифікації особистості, так би мовити, “входження” 

її у світ культури, сприйняття цінностей загальнолюдської та 

національної культур як своїх власних. Як наголошує автор 

культурологічної концепції особистісно орієнтованої освіти 

О.В. Бондаревська, базовим освітньо-виховним складником в цій 
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концепції є саме культурна ідентифікація. Культурна 

ідентифікація – поняття відносно нове для педагогічної науки, 

особливо на пострадянських теренах, де педагогіка довгий час 

розвивалася не в контексті культури, а в контексті політичних 

ідеологем. Та сучасна педагогічна наука повертається до 

культуротворчих педагогічних процесів і тому питання культурної 

ідентифікації як суттєвої людської потреби набуває важливого 

статусу.  

Відомий психолог і філософ, автор теорії первинності 

людських взаємозв’язків Е. Фромм ще у ХХ ст. звертав увагу на 

таку людську потребу, як ідентифікація та її значення в набутті 

людиною істинного Я. Він класифікував людські потреби таким 

чином. Перша потреба – це потреба у спілкуванні, потреба у 

міжіндивідуальних зв’язках. Ізольована, викинута штучно із 

суспільства людина десоціалізується, втрачає культурні стандарти. 

Друга потреба – це потреба у творчості. Третя потреба – потреба у 

відчутті “глибокого коріння”. Четверта потреба – прагнення до 

пізнання, і п’ята – потяг до ідентифікації, до уподібнення [10]. 

Людині необхідна система соціальної орієнтації, зауважує 

О.В. Бондаревська; ідентифікація – це процес самоототожнення 

особистості з образом, іншою людиною, групою, нацією, 

формування і виявлення власної культурної ідентичності [2, c. 11]. 

У новому тисячолітті світова культура має вигляд 

багатоликої панорами національних культур, регіональних 

товариств і міжнародних творчих об’єднань. Культура ХХІ 

століття – це глобальний інтеграційний процес, в якому 

відбувається зміщення, взаємодоповнення різних етносів, етнічних 

культур. Водночас помітним є велике бажання кожної нації 

зберегти свою культурну самобутність, свої національні цінності, 

перш за все – мову, мистецтво, традиції, свою етнічну 

ментальність. Таким чином, людина в сучасній соціокультурній 

ситуації перебуває ніби на межі культур, взаємодія з якими 

вимагає від неї діалогічності, розуміння, поваги до культурної 

ідентичності інших людей. У той же час, її власна культурна 

ідентичність виявляється нестійкою, інколи – розірваною, зв’язки з 

культурними традиціями – ослаблені. У таких умовах людину, яка 

не вкоренилася в національну культуру, чекає небезпека 
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деіндивідуалізації, втрати своєї самобутності, обличчя. У сучасних 

психолого-педагогічних, філософських та соціологічних 

дослідженнях набули визнання праці вчених, об’єктом вивчення 

яких є не лише феномен масової культури, його приховані 

механізми, а й так звана “людина натовпу”, “людина маси”. Так, 

іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет, вивчаючи психічну 

структуру такої людини з точки зору соціології, знаходить в ній 

такі основні риси: 

- глибока впевненість у тому, що життя легке, заможне, у 

ньому немає трагічних обмежень, у результаті чого посередня 

людина просякнута відчуттям перемоги і влади; 

- відчуття ці спонукають її до самоствердження, до повного 

задоволення своїм моральним та інтелектуальним надбанням. 

Самозадоволення веде до того, що вона не визнає ніякого 

зовнішнього авторитету, нікого не слухає, не допускає критики 

своїх думок і діє відповідно до своїх переконань. Внутрішнє 

відчуття своєї сили спонукає її завжди висловлювати свою 

зверхність, вона веде себе так, ніби вона і їй подібні – одні у світі; 

- вона втручається у все, нав’язує свою вульгарну думку, 

керуючись власними переконаннями й уподобаннями, тобто діє 

відповідно до принципу “прямої дії”; 

- вона раз і назавжди засвоїла набір загальних правил, 

забобонів, уривків думок і порожніх слів, випадково 

нагромаджених у пам’яті, і з наївною розв’язністю використовує їх 

завжди і всюди.  

Це явище, на думку філософа, є знаменням нашого часу: “не 

в тому біда, що заурядна людина вважає себе людиною 

незаурядною і навіть вищою за інших, а в тому, що вона 

проголошує і затверджує право на заурядність і саму заурядність 

перетворює на право” [8]. 

Наступна функція особистісно орієнтованої освіти – функція 

соціалізації особистості, суть якої полягає в педагогічному 

забезпеченні процесів засвоєння і відтворення індивідом 

соціального досвіду шляхом нормального, безболісного входження 

в життя суспільства. Соціалізація відбувається в спільній 

діяльності і спілкуванні в певному соціокультурному середовищі.  

ЇЇ продуктами є ставлення індивіда до світу, соціальна позиція, 
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самосвідомість, ціннісно-смислове ядро світогляду й інші 

компоненти індивідуальної свідомості, зміст яких указує на те, що 

саме особистість бере для себе із соціального досвіду, скільки бере 

і як її психіка ці надбання якісно переробляє, яке значення їм 

надає. Щоб соціалізація відбувалася без значних втрат для 

особистості, особистісно орієнтована освіта приводить в дію 

механізми адаптації, життєтворчості, рефлексії, виживання, 

збереження своєї індивідуальності.  

Аналіз літературних джерел свідчить, що індивідуальність 

являє собою сукупність природних, соціальних, культурних 

властивостей і способів діяльності, яка зумовлює самобутність, 

неповторність особистості, її відмінність від інших людей за 

характером, творчим складом, образом думок, поведінкою. Серед 

природних факторів, які впливають на становлення 

індивідуальності, вчені виділяють генотип і тип нервової системи; 

серед соціальних – своєрідність індивідуального життєвого 

досвіду, особливо в період родинного виховання, його рольову 

структуру; серед культурних факторів – духовну ситуацію часу й 

історію життя певного індивіда. Реалізація людинотворчих 

функцій особистісно орієнтованої освіти передбачає їх здійснення 

у відповідності з принципами, адекватними цим функціям: 

культуровідповідності, єдності виховання і життя дітей, 

індивідуально-особистісного розвитку. Особистісно орієнтована 

освіта – це найбільш продуктивна трансформація в освіті, яка, 

починаючи з 90-х років ХХ століття і до сьогоднішнього дня, є 

найбільш фундаментальною, оскільки в ній йдеться про зміну типу 

освіти у відповідності до нової парадигми, закономірний етап 

розвитку гуманістичного напряму у світовій педагогіці. 

У посткласичній східнослов’янській педагогіці були 

сформульовані принципи зв’язку освіти і культури (С.Й. Гессен), 

цілісності освітнього процесу, єдності типу культурних вражень, 

підтримки індивідуальності (В.В. Розанов), свободи (М.І. Бердяєв), 

пріоритету виховання над навчанням (В.В. Зеньковський) та ін., 

які витікали із розуміння освіти як культуровідповідного процесу. 

Базуючись на цих положеннях, доктор педагогічних наук, академік 

МСАО О.Я. Данилюк розробляє теорію інтеграції освіти, в якій 

обумовлює утворення інтегральних гуманітарних просторів як 
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освітніх систем особистісно розвивального типу. Розглядається 

організація культурологічних (локальних) освітніх просторів та 

культуровідповідних мега освітніх просторів. О.Я. Данилюк 

наголошує, що “освіта – це культуро відповідне та 

культуростворювальне середовище, мала культура, культурний 

мікрокосмос” [6, c. 367]. Упровадження особистісно орієнтованої 

освіти змінює погляд на саму освіту в напрямку все більш 

глибокого розуміння її як культурного процесу, сутність якого 

проявляється в гуманістичних цінностях і культурних формах 

взаємодії її учасників. З цією метою підготовка педагогічних 

кадрів у вищих навчальних закладах  набуває системотворчої 

функції. Завдання якісної педагогічної освіти – формувати у 

майбутніх педагогів уміння орієнтуватися на абстрактний образ 

своєї професії, добудовувати його з урахуванням умов, в ідеях 

особистісно орієнтованої освіти.  

Таким чином, у сучасних умовах потенціал 

східнослов’янського освітнього простору безпосередньо 

пов’язаний з інтеграційними процесами і з урахуванням умов 

діяльності кожної людини, її культурної ідентифікації. І хоча 

пошуки сучасних дослідників переважно концентруються в 

площині авторських інтерпретацій, розвідок, теоретичного 

обміркування й систематизації ідей, та саме нинішній етап, на 

нашу думку, є визначальним щодо майбутнього 

східнослов’янських освітніх систем, як в національному, так і в 

європейському вимірах.  

 

Література 

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель 

образования: от идеи к образовательной программе // 

Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 17-23. 

2. Бондаревская Е.В. Педагогика: личность в 

гуманистических теориях и системах воспитания / 

Е. Бондаревская, С. Кульневич. – Ростов-н/Д.: ТЦ 

“Учитель”, 1999. – 560 с.  

3. Борисенков В.П. Научно-технический прогресс и 

проблемы воспитания молодежи // Славянская 

педагогическая культура. – 2007. – № 6. – С. 5-7. 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 223 

4. Блум Г. Західний канон / Гарольд Блум; (пер. з англ.). – К.: 

Факт, 2007. – 720 с. 

5. Гукаленко О.В., Данилюк А.Я. Интегрирующая роль 

образования в формировании целостного славянского 

образовательного пространства // Педагогіка вищої та 

середньої школи: зб. наук. праць / ред. В.К. Буряк. – 

Кривий Ріг: КДПУ, 2003. – С. 5-7. 

6. Данилюк А.А. Теория интеграции образования / А.Я. 

Данилюк. – Ростов-н/Д.: Изд. гос. пед. ун-та, 2000. – 440 с. 

7. Зязюн І.А. Свобода особистості в межах освітньої 

системи // Известия Международной славянской академии 

образования им. Я.А. Коменского. – 2007. – № 5. – С.24-33. 

8. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды / Хосе Ортега-и-

Гассет; пер.с исп. / [общ. ред. А.М. Буткевич]. – М.: Весь 

Мир, 1997. – 704 с.  

9. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной 

педагогики / Алексей Иванович Пискунов. – М.: 

Просвещение, 1981. – 528 с. 

10. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Эрих 

Фромм. – М.: АСТ, 2006. – 310 с. 

 

Проанализированы основные факторы, которые 

обеспечивают интеграцию восточнославянского и 

западноевропейского образовательных пространств, выделена 

часть проблем, которые требуют общего решения.  
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The article deals with some features, which enforce integration 

of Eastern Slavic and Western European educational areas. Some 

certain problems are circled to get common solution. 

Key words: educational area, personality, integration, system 

of education. 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ 

 

Глобальні соціально-економічні зрушення, що 

відбуваються в цивілізованому просторі, істотно впливають на 

розвиток соціальних інституцій, зокрема, системи освіти, 

формують якісно нові вимоги до професійної компетентності 

сучасного вчителя, продукують інноваційні форми організації 

навчання. Серед соціальних інституцій, що досить успішно 

вирішують культурні освітні задачі української школи, варто 

відокремити музеї. Підвищення ролі музейної педагогіки 

обумовлює необхідність уточнення її понятійного апарату та 

здійснення наукових досліджень, пов’язаних з теоретичними 

проблемами сучасної педагогіки. 

Пропонована стаття присвячена дослідженню історичних 

та теоретичних засад зародження та розвитку музейної педагогіки 

як наукової дисципліни. Головними завданнями 

нашоготдослідження є такі: уточнення сутності поняття “музейна 

педагогіка”; визначення та характеристика освітніх функцій 

музейної педагогіки.  

Передусім зазначимо, що поняття “музейна педагогіка” 

(МП) у психолого-педагогічній літературі розглядається 

науковцями як актуальний і перспективний напрям, що сприяє 

формуванню громадянсько-патріотичних почуттів.  

У Законі України “Про музеї та музейну справу”, 

прийнятому 29 червня 1995 року, йдеться про те, що “музеї як 

культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені не 

тільки для вивчення, збереження та використання пам’яток 

матеріальної і духовної культури, але й для прилучення громадян 

до надбань національної і світової історико-культурної спадщини” 

[11, с. 8-9]. 

У процесі створення шкільного музею, важливим, на нашу 

думку, є звернення до історичного минулого музейної справи. 
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Ґрунтовний історичний аналіз історії музеїв спроможний вивести 

вітчизняне музеєзнавство на новий теоретичний рівень і 

допомогти у практичних спробах щодо їх відновлення та 

вирішення завдань поповнення знань з національної й світової 

культури. 

Слід зазначити, що в Україні колекції реліквій, рукописів, 

старовинних речей і творів мистецтва збиралися та зберігалися з 

давніх-давен у князівських і гетьманських палацах, церквах і 

монастирях, зокрема, в помешканнях митрополитів. Старовинні 

предмети, зокрема й освітнього характеру, збирали також 

вельможі-меценати, діячі науки та мистецтва. Наприклад, 

залишились відомості про колекції князів Острозьких, 

Заславських, Чарториських. Старовинними книжками обдаровував 

освітні заклади та церкви Іван Мазепа. Так, знамените 

“Пересопницьке Євангеліє” він подарував соборній церкві 

м. Переяслава-Хмельницького. 

Збиранням старовинних предметів і навіть археологічними 

дослідженнями займався митрополит Петро Могила. 

Відшуковував старовинні книжки та рукописи видатний 

український культурно-освітній і церковний діяч XVIII століття 

Феофан Прокопович [20, с. 33-34]. 

Наприкінці XIX ст. в Україні було засновано декілька 

історико-археологічних музеїв в Одеській (1825 р.), Миколаївській 

і Херсонській областях – Херсонський ліцей (1897 р.), 

Херсонський природничий музей (фундатор – професор 

Пачовський). У цей період було засновано Київський історичний 

(1899р.), Львівський природничо-етнографічний, Полтавський 

кустарно-промисловий (1892) музеї. Житомирський музей мав 

великі збірки з історії, археології, геології, а також мистецтва. 

Крім того, було багато приватних музеїв, як, наприклад, Василя 

Тарновського в Чернігові, Олександра Ханенка в Києві, Катерини 

Скаржинської на хуторі Круглик біля Лубен (велика збірка одягу, 

зброї часів Гетьманщини, а також писанок, вишиванок). Існували 

також музеї в університетах, Київській Духовній Академії та в 

деяких наукових товариствах [17, с. 912]. 

У контексті нашого дослідження цікавим є той факт, що в 

1897 році було засновано товариство любителів старожитностей і 
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мистецтв, яке започаткувало збір експонатів для Київського 

міського музею старожитностей та мистецтв. Велику колекцію 

українських пам’яток старовини зібрали для музею В. Хвойка, 

М. Біляшівський, Д. Щербаківський. На базі цього музею нині 

діють Національний історичний музей України і Музей 

українського образотворчого мистецтва [19, с. 369]. 

Як свідчать результати нашого дослідження, в сучасній 

Україні існує велика кількість музеїв, які відіграють важливу роль 

у вирішенні проблеми розповсюдження знань, виховують 

шанобливе ставлення до надбань світової культури та культури 

рідного народу. Їх основною задачею є заповнення прогалин в 

окремих освітніх дисциплінах, які зумовлюються і залежать від 

сучасних процесів глобалізації і є характерними нині для всіх сфер 

суспільного життя. 

Ураховуючи актуальність і значення проблеми створення 

та функціонування музеїв, нами було вивчено і проаналізовано 

дослідження науковців у галузі музеєзнавства. 

Питання про роль музеїв у суспільстві вперше 

розглядалося у 20-х роках XX століття. У працях учених-

музеєзнавців М. Біляшівського, Ф. Ернста, Ф. Шміта, 

І. Свєнціцького, В.В. Дубровського та інших висвітлено широкий 

спектр питань музейної справи, наголошено на їх значенні у 

контексті збереження та дослідження національних пам’яток. 

Багатий фактичний матеріал з історії музеїв, опису їх колекцій, 

наукові експозиційні пошуки розкрито у працях В. Бірюкова, 

Н. Курінного, В. Щепотьєва, В. Щербаківського [2; 3; 9; 16]. 

Перші спроби узагальнити процес розвитку музейництва в 

Україні з’явилися в працях М. Бондаря, Г. Мезенцевої, М. Славіна, 

Ю. Омельченка, П. Тронька. Як відомо, музеям належить провідне 

місце серед установ культури. Аспекти діяльності музеїв як засобів 

акумулювання, зберігання і трансформації національної та світової 

історико-культурної спадщини всебічно висвітлено в зарубіжній 

(І. Аве, М. Аріарський, Г. Бутіков, К. Газалова, М. Гнєдовський, 

А. Закс й ін.) та вітчизняній літературі (Г. Мезенцева, 

Ю. Омельченко) [4; 6; 12; 15]. 

Як свідчить аналіз численних досліджень, проведених в 

Україні за останнє десятиліття, діяльність музеїв вивчалася 
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вченими переважно з історичної та мистецтвознавчої позицій. На 

думку Т. Белофастової, музеєзнавцями Л. Баско, Л. Гайдою, Н. 

 Капустіною, О. Мащенко, Т. Митрофановою, І. Піддубним та 

іншими узагальнено здебільшого досвід роботи з відвідувачами [1, 

с. 22], проте, власне педагогічні аспекти роботи цих закладів, їхні 

освітньо-виховні можливості, педагогічні засади діяльності 

практично не розроблялися. 

У першій половині ХХ століття теоретичні питання щодо  

просвітницької діяльності музеїв вивчали О. Луначарський, 

Ф. Шмідт, П. Флоренський, А. Бакушинський. Ними було 

створено концепцію розвитку учня в умовах інтеграції музейного 

середовища в загальноосвітній заклад, яка знайшла відображення в 

таких формах: 

- шкільні музеї краєзнавчого профілю (в рамках 

позаурочної роботи). Метою “предметних уроків” був розвиток в 

учнів мислення та мотивації самостійного дослідження явища, що 

розглядається, визначення його сутності та закономірностей 

(В.Я. Уланов); 

- музейні гуртки, в яких відпрацьовувались методики 

роботи з пам’яткою культури, формувалось поняття історичного 

контексту його існування в природному середовищі, 

простежувалися етапи естетичного розвитку дітей. 

Новий напрям у визначенні змісту освітньої функції 

музейного середовища мала діяльність проблемної групи “Музей і 

освіта”, організованої за участю науково-дослідницького 

колективу при Міністерстві освіти СРСР у 1980-ті роки. Автори 

наукових публікацій з проблем музейної педагогіки 

підкреслювали: “Якщо сутність музею не в передачі знань, то й 

педагогіка музею не може будуватись як чиста дидактика, бо це 

лише одна з допоміжних граней музейно-освітньої діяльності. 

Йтиметься про категорії ціннісної свідомості, про семіотику речей 

і феноменологію простору, про драматургію культурно-

історичного діалогу, що розгортається в музеї, і тільки потім – про 

конкретні форми існування і діяльності, в котрих може бути 

втілено діалог. І, зокрема, про необхідні “знання”, звернені до 

інтелекту відвідувача, але покликаних забезпечити досвід 

ціннісного переживання, яке охоплює його особистість цілковито” 
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[5, с. 20]. 

У період “музейного піднесення”, в 60-ті – на початку 70-х 

років ХХ століття, вперше були усвідомлені музейна експозиція та 

її проектування. А в 70-80-ті роки цього ж століття в сфері 

музейного проектування зосередилися талановиті 

проектувальники середовища – “середовищники”, котрі надали 

новий імпульс розвитку російського експозиційного мистецтва. 

Водночас у видатних музеях СРСР (Російському музеї, 

Ермітажі, Третьяковській галереї, Державному Історичному музеї) 

відбувалося активне накопичення експериментального досвіду на 

базі гурткової, клубної та інших форм роботи. Наведемо основні 

питання, що розглядалися О.Г Бойко, Б.О. Столяровим, 

Н.Д. Ревою: 

- як підвищити ефективність спілкування, використовуючи 

диференційований підхід до аудиторії; 

- що необхідно зробити для того, щоб відвідувач став 

рівноправним учасником спілкування; 

- як співвідносяться візуальна і вербальна інформація, яку 

отримує молодь різних вікових груп, та яка їх роль у процесі 

сприйняття витворів мистецтва і художнього виховання, а також 

естетичного розвитку в цілому. 

На сучасному етапі розвитку України у зв’язку із 

загальними тенденціями, пов’язаними з демократизацією 

культурного життя, у вітчизняній музейній справі активно 

постають теоретичні проблеми, зростає необхідність досліджень, 

пов’язаних з оновленням понятійного апарату. Значну 

зацікавленість у цьому зв’язку являє собою історія становлення 

нового для українських фахівців поняття “музейна педагогіка”. 

Власне поняття “музейна педагогіка” виникло на початку 

ХХ століття в Німеччині і пов’язане з іменами німецьких 

просвітників і музейних діячів, таких як А. Лихтварк, 

Г. Кершенштейнер, Г. Фрейденталь, А. Рейхвен. Кожен з них вніс 

неоцінимий вклад в питання теорії і практики МП в період її 

становлення. Спочатку це поняття використовувалося просто для 

позначення напрямку діяльності, який переважно зорієнтований на 

роботу з учнями. Пізніше було сформульовано ідеї про освітнє 

значення музею і запропоновано новий підхід до відвідувача як до 
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учасника діалогу. За допомогою таких “музейних діалогів” 

німецький учений А. Ліхтварк довів, що роль посередника 

допомагає відвідувачу у спілкуванні з мистецтвом і розвиває 

здатність бачити і насолоджуватись експозицією. Згодом 

“посередники” були названі музейними педагогами. 

Слід додати, що на початку 70-х років ХХ ст. відомий 

російський теоретик і практик-музеєзнавець А. Разгон одним із 

перших заявив про необхідність створення нової наукової 

дисципліни в СРСР. 

Останнім часом до наукового обігу введено термін 

“музейна педагогіка”, що відображає новий етап у реалізації 

освітньо-виховного потенціалу музею та розглядається 

вітчизняними вченими як нова галузь педагогічної науки, яка має 

міждисциплінарний характер, перебуваючи “на перехресті” 

музеєзнавства, соціальної педагогіки та педагогіки дозвілля [1]. 

Музейна педагогіка – це “галузь педагогічної науки, яка 

побудована на основі науково-практичної діяльності й орієнтована 

на передачу культурно-освітнього досвіду в умовах музейного 

середовища” [1, с. 20]. 

Як відомо, у діяльності будь-якого сучасного музею наявні 

й педагогічні аспекти, що спричинило виникнення спеціальної 

наукової галузі музейної педагогіки. За результатами узагальнення 

поглядів сучасних науковців Т. Бєлофастова, М. Гнєдовський, 

А. Закс, Ю. Омельченко, М. Юхневич та ін.) можна зробити 

висновок, що предметом музейної педагогіки є зміст, методи, 

форми й особливості педагогічного впливу музею на різні 

категорії населення [1; 6; 12]. 

На думку Т. Бєлофастової, до проблем музейної педагогіки 

належать такі: 

- особливості здійснення освітньо-виховного процесу в 

музеї (принципи і закономірності); 

- музейно-педагогічні форми і методи; 

- специфіка видів діяльності відвідувачів у музеї, 

керування нею (специфіка педагогічного впливу музейної 

інформації на різні соціальні й демографічні групи аудиторії, що 

потребує диференційованого підходу до визначення мети, завдань 

і змісту впливу на кожну з них); 



                                                    Випуск 1, 2009 

 230 

- експозиційна діяльність (урахування педагогічних 

аспектів у процесі розроблення експозиційного сценарію); 

- прогнозування розвитку музеїв у процесі реалізації ними 

своїх педагогічних можливостей; 

- моделювання нових напрямів і способів залучення 

особистості до історико-культурної спадщини. 

У контексті зазначеного вище варто зазначити таке: 

проблема становлення і розвитку музейної педагогіки викликає 

пожвавлений інтерес серед широкого кола педагогічної 

громадськості та суб’єктів освітньої діяльності; сьогодні музейна 

педагогіка – це інтегральна дисципліна, що формується шляхом 

поєднання музеєзнавства, педагогіки та психології.. Предметом 

вивчення нової наукової дисципліни є дослідження 

закономірностей, принципів, методів роботи музею зі своєю 

аудиторією. Її головний об’єкт – культурно-освітні аспекти 

музейної комунікації, тобто, особливий підхід до діалогових 

процесів, що відбуваються в музеї, головним завданням якого є 

участь у формуванні вільної, творчої, ініціативної особистості, яка 

здатна стати активним учасником продуктивного діалогу. 

Таким чином, МП за об’єктом дослідження здебільшого 

співпадає з теорією музейної комунікації, за методом – з 

педагогікою, за досвідом емоційно-ціннісного ставлення – з 

психологією. Як і загальна педагогіка, МП не тільки узагальнює 

досвід, але й прогнозує нові методики, створює музейно-

педагогічні програми. В силу свого міждисциплінарного характеру 

МП, як наукова дисципліна, перш за все, оперує категоріями 

музеєзнавства і психолого-педагогічних дисциплін, такими, як: 

“музейний предмет”, “музейна культура”, “музейна комунікація”, 

“виховання”, “дидактика”, “музейне виховання”, “музейний 

педагог”, “візуальне мислення”. Перераховані терміни, що 

становлять понятійний апарат музейної педагогіки, часто 

набувають додаткової інтерпретації або нових аспектів. 

Водночас для дослідників 80-90-х років минулого століття 

характерні намагання пов’язати проблеми музейної педагогіки з 

тими глобальними змінами, які відбувалися у світовій культурі. 

Це, по-перше, загальний процес візуалізації культури, що знайшов 

прояв у значному збільшенні обсягу зорової інформації і вплинув 
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на сприйняття людини, яка перестала помічати те, що справляло 

враження на його батьків. Музейна педагогіка намагалася знайти 

відповідь на питання, як саме повинен змінитися характер 

музейної комунікації, візуальний у своїй основі, у зв’язку з цими 

змінами. Тому головним для музейної педагогіки цього періоду 

стає поняття “музейна культура відвідувача”, яке розглядається як 

ступінь його підготовленості до сприйняття предметної інформації 

музею (усвідомлення цінності оригіналу і специфічності музейної 

мови, вміння орієнтуватися в музейному середовищі). У широкому 

сенсі, музейна культура – це наявність у людини музейного 

ставлення до дійсності, що знаходить прояв у повазі до історії та в 

умінні давати оцінку предметам музейного значення в реальному 

житті.  

По-друге, на розвиток музейної педагогіки вплинула теорія 

діалогізму М. Бахтіна, відповідно до якої на зміну старому типу 

монологічної культури йде новий, діалогічний. У цій 

соціокультурній ситуації музей покликаний бути місцем 

культурно-історичного діалогу та повинен знайти нові форми 

спілкування відвідувача з культурними цінностями. В результаті 

розвитку музейної педагогіки визначилась потреба в появі 

особливого типу музейного спеціаліста, спроможного, як 

підкреслює З. Странський, засвоїти музейну реальність в її 

педагогічному аспекті. Виступаючи в якості своєрідного експерта 

щодо відвідувачів, музейний педагог підключається до створення 

експозицій, розробляє та проводить у життя програми з 

відвідувачами, шукає нові форми і методи роботи з дітьми, 

здійснює соціально-психологічні дослідження музейної аудиторії. 

Таким чином, основними напрямами діяльності музейних 

педагогів на сучасному етапі розвитку музейної справи є такі: 

1. Робота з музейною аудиторією, спрямована на 

формування ціннісного ставлення до культурної спадщини та 

прищеплення смаку до спілкування з музейними цінностями. 

2. Розвиток здібності сприймати музейну інформацію, 

розуміти мову музейної експозиції. 

3. Виховання емоцій, розвиток уяви і фантазії, творчої 

активності. 

4. Створення в музеї умов, за яких робота з аудиторією 
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відбувалась би найбільш ефективно. 

5. Використання і популяризація новітніх технологій 

музейної освіти у формі окремих проектів, на різних майданчиках, 

із залученням різноманітних партнерів. 

Дослідник у галузі музейної педагогіки М. Юхневич до 

числа базових форм культурно-освітньої діяльності музею 

відносить: екскурсії, лекції, консультації, наукові читання 

(конференції, сесії, засідання); клуб (гуртки, студії); конкурси 

(олімпіада, вікторини); зустрічі з цікавими людьми, концерти 

(літературні вечори, театральні вистави, кіносеанси); свята, 

історичні ігри тощо. 

Одним із провідних дослідників музейної педагогіки 

Б. Столяровим було розроблено модель музейно-педагогічного 

процесу. Ним було виділено: 

- складові музейно-педагогічного процесу (музейне 

середовище: білямузейний простір, музейне приміщення, 

експозиція, експонат, глядач, музейний педагог); 

- форми музейно-педагогічного процесу (екскурсія; заняття 

в музейній аудиторії, лекція); 

- методологічна основа музейно-педагогічного процесу 

(діалог з пам’яткою, з музейним педагогом, міжособистісний 

діалог учасників педагогічного процесу); 

- принципи спілкування (русоістський: партнерські 

відносини вчителя й учня з опорою на їх життєвий досвід; 

інтерактивний: людина запам’ятовує лише те, що робить; 

комплексний: задіяні логіко-аналітичний, чуттєвий, 

психомоторний канали сприйняття; вільний вибір змісту та форм 

засвоєння та залучення). 

Модель музейно-педагогічного процесу пов’язує в єдине 

ціле організаційний і змістовний аспекти розвивальної функції 

музейно-педагогічного середовища. Проте, у зв’язку з 

об’єктивними причинами (економічні та політичні реформи в 

Росії, економічні проблеми, що охопили музейну справу), ці 

розробки не набули належного розвитку та застосування в 

практичній діяльності. 

Аналіз порушеної проблеми дав можливість дійти таких 

висновків: 
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1. Сучасна теоретична база музейної педагогіки 

знаходиться на стадії формування, причому не тільки у 

вітчизняному музеєзнавстві, яке відносно нещодавно оперує її 

категоріями. Процес становлення музейної педагогіки в якості 

наукової дисципліни ще далекий від завершення, формулювання 

основних питань теорії залишилось на рівні емпіричних роздумів, 

належної уваги не приділялось розробці поняттєвого апарату. 

Практичною потребою залишається об’єктивне пізнання 

закономірностей її розвитку, інтердисциплінарних зв’язків, 

формування наукового апарату. 

2. Тенденцією останніх років є увага до культурно-

освітянської діяльності музеїв, яка стає одним з пріоритетних 

напрямів музейної справи. Музеї стають центрами як формальної, 

так і неформальної освіти для всіх прошарків населення, 

культурним потенціалом регіонів. Їх метою є освіта людини через 

культуру. 

3. Сьогодні потенційні можливості музейної освіти знову 

стають предметом пильного дослідження вчених та практиків. 

Потребує аналізу накопичений передовий досвід музейної 

педагогічної теорії і практики. Усвідомлена необхідність пошуку 

нових підходів до музейної освіти підростаючого покоління. Все 

це сприяє формуванню української ідентичності, громадянсько-

патріотичних почуттів, гуманістичних ідей. Саме в цьому 

вбачають головне призначення МП музейно-педагогічні 

працівники. 
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В статье представлены исторические и теоретические 

аспекты зарождения и развития музейной педагогики как научной 

дисциплины, определены и охарактеризованы её образовательные 

функции. 

Ключевые слова: музейная педагогика, музейное дело, 

музейное воспитание. 

 

This article deals with historical and theoretical aspects of 

museum pedagogies origin and development as scientific discipline, 

reveals and characterizes its educational functions. 
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education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Випуск 1, 2009 

 236 

 

НАШІ АВТОРИ 

 

 Аніщенко Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, 

старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. 

 Архипова Марія – викладач кафедри технології та 

конструювання швейних виробів Кримського інженерно-

педагогічного університету м. Сімферополя. 

 Волошина Тетяна – викладач кафедри моделювання, 

конструювання та технології швейних виробів Кримського 

інженерно-педагогічного університету м. Сімферополя. 

 Гончаренко Семен – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член АПН України, головний науковий співробітник 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.  

 Гресь Наталія – старший викладач кафедри обліку та 

аудиту Національного гірничого університету 

м. Дніпропетровська. 

 Дорошенко Надія – науковий співробітник відділу 

андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН 

України. 

 Журавська Ніна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри методики навчання Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

 Зінченко Світлана – старший науковий співробітник 

відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих АПН України. 

 Кисільова-Бєлая Валентина – кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри змісту і методики початкового навчання 

Криворізького державного педагогічного університету, член-

кореспондент МСАО ім. Я.А.Коменського.  

 Кобилянський Олександр – кандидат технічних наук, 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 237 

доцент кафедри МБОПБЖ Вінницького національного технічного 

університету.  

 Костриця Наталя – кандидат педагогічних наук, доцент, 

докторант Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

 Кремень Василь – доктор філософських наук, професор, 

дійсний член НАН України та АПН України, Президент Академії 

педагогічних наук України. 

 Кутова Ольга – аспірант відділу педагогічної естетики та 

етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН 

України. 

 Лук’янова Лариса  – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих АПН України. 

 Маслов Валерій – доктор педагогічних наук, професор. 

 Ничкало Нелля – доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член АПН України, академік-секретар Відділення 

професійної освіти і освіти дорослих АПН України. 

 Носаченко Ірина – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих АПН України. 

 Отич Олена – кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу педагогічної естетики та 

етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН 

України.  

 Садова Віта – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного 

університету.  

 Сейдаметова Зарема – викладач кафедри технології та 

конструювання швейних виробів Кримського інженерно-

педагогічного університету м. Сімферополя. 

 Семеног Олена – доктор педагогічних наук, професор, 



                                                    Випуск 1, 2009 

 238 

старший науковий співробітник відділу теорії і практики 

педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих АПН України.  

 Сокол Тетяна – завідувач кафедри спеціальних 

туристичних дисциплін Інституту туризму Федерації профспілок 

України. 

 Тархан Лєнуза – доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів 

Кримського інженерно-педагогічного університету м. 

Симферополя. 

 Фастовець Оксана – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри спеціальних туристичних дисциплін Інституту 

туризму Федерації профспілок України. 

 Хомич Лідія – доктор педагогічних наук, професор, 

заступник директора з науково-експериментальної роботи 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. 

 Шеховцова Катерина – кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри соціології та психології управління Орловської 

регіональної академії державної служби (Росія). 

 Щербак Діна – вчитель-методист, директор 

загальноосвітньої середньої школи № 294 м. Києва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 239 

 

 

ПАМ’ЯТКА АВТОРУ 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ Й ПОДАННЯ РУКОПИСІВ 

ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ “ОСВІТА ДОРОСЛИХ: 

ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ” 

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України 

(м. Київ) започатковує видання збірника наукових праць “Освіта 

дорослих: теорія, досвід, перспективи”. 

Статті, що надсилаються до редакції збірника, мають 

відповідати вимогам ВАК України “Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліку ВАК України” (Постанова 

Президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. // Бюлетень ВАК 

України. – 2003. – №1. – С. 2). 

До друку приймаються наукові статті, що мають таку 

структуру: 

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими, практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; 

 формулювання цілей статті, постановка завдання; 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням одержаних наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження; 

 перспективи подальших розвідок в аналізованому напрямі; 

 література (див. поданий вкінці приклад оформлення 

статті); 

 прізвище, ім’я, назва статті, резюме і ключові слова 

російською мовою (після літератури, до 5-и рядків); 

 прізвище, ім’я, назва статті, резюме і ключові слова 

англійською мовою (після російської анотації, до 5-и рядків). 

Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому куті 

першої сторінки тексту (не жирний шрифт). У правому верхньому 
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куті – ім’я, прізвище автора, назва населеного пункту (жирний 

шрифт, маленькі літери). Через рядок – назва статті заголовними 

літерами (жирний шрифт). Далі – текст статті, список літератури, 

резюме російською та англійською мовами (приклад оформлення 

анотації подано укінці памятки автору).  

Посилання на використані джерела у тексті подаються у 

квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела й 

відповідної сторінки. 

Переноси слів не допускаються. 

Усі малюнки і таблиці подаються в одному з форматів jpeg, 

tiff. Їх слід послідовно пронумерувати арабськими цифрами 

(рис. 1; табл. 1). До кожної схеми, малюнка подати короткий 

підпис, а до таблиці – заголовок. Необхідно уникати дублювання 

графічного матеріалу і довгих заголовків таблиць. 

Якщо автор перераховує однорідні характеристики і подає 

кожну з них на окремому рядку, то необхідно використовувати 

маркери (бажано – крапки). Як приклад див. ВАКівські вимоги до 

структури статті, подані на початку даного інформаційного листа. 

До редакційної колегії збірника автори подають: 

1) текст статті, надрукований у 2-х примірниках на аркушах 

паперу А4 у форматі файла – MS Office Word 97-2003;  

2) рецензію, підписану спеціалістом вищої кваліфікації у тій 

науковій галузі, до якої за змістом належить рецензована стаття;  

3) відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, місце 

роботи, посада, науковий ступінь, звання, e-mail, дом. адреса, 

контактний телефон);  

4) дискету або диск (CD-R або CD-RV) із записаними 2-а 

файлами: статті (назва файлу – за прізвищем першого автора), 

відомостями про автора.  

Узагальнені вимоги до оформлення статті відображено у 

таблиці 1. 

       Таблиця 1 

Вимоги до оформлення статті 

 

Параметри Характеристики 

Абзацний 

відступ 

1,25 см. Виставляти автоматично (через формат, 

абзац). 
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Лапки Однакові по тексту, а саме: “ ”. 

Малюнки Подаються в одному з форматів: jpeg, tiff. 

Міжрядковий 

інтервал 

1,5 см. 

Обсяг статті Від 7-и сторінок комп’ютерного набору. 

Поля Верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см. 

Посилання на 

використані 

джерела 

У квадратних дужках із зазначенням 

порядкового номера джерела, використаної 

сторінки: [5, с.12; 11, c. 45-47].  

Список 

використаної 

літератури 

Подається в алфавітному порядку відповідно до 

чинних вимог. 

Пробіли Одинарні пробіли (не допускати подвійних). 

Перевірити через функцію “Недруковані знаки”. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14. 

 

Автори мають дотримуватися наукового стилю викладу 

матеріалів статті.  

За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних 

назв та інших відомостей відповідають автори публікацій.  

Думка редколегії не завжди збігається з думкою авторів 

статей. 

Контактні телефони з приводу оформлення статей: 440-63-88 

(попросити з’єднати з відділом андрагогіки), +38-097-547-36-96; 

+38-097-282-37-29; +38-063-658-52-78. 

 

Приклад оформлення статті: 

 

УДК 371.134:7.012    Світлана Зінченко, 

м. Київ 

 

ТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА  

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ 

 

Текст статті відповідно до наведених вище вимог. 
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