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РОЗДІЛ І 

 
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
 
 

УДК 17.022.1      Іван Зязюн,
       м. Київ 

 
КРИЗА ЦІННОСТЕЙ – КАТАСТРОФА  

СУСПІЛЬСТВ І ДЕРЖАВ 
 
Культура соціуму визначається як сукупність матеріальних 

і духовних цінностей та способів їх створення і трансляції. Це 
сфера розгортання багатств внутрішньої людини, це простір 
свободи. Культура людини синтезується в культурі основних форм 
співвідношення – практичної (культура діяльності, культура 
поведінки), теоретичної (культура мислення), духовно-практичної 
(культура почуттів, культура спілкування). Культура людини – це 
не віртуоз формально-етичної шляхетності, а інтелігент (за 
духовною сутністю), що сповідує активно-творчу життєву позицію 
і прагне найвищі здобутки людства, оптимальний раціоналізм 
діяльності спрямувати на утворення творчої свободи і гідності 
людини як вищої цінності [5, с. 124]. Особистість як ансамбль 
суспільних відносин інтроекціює найважливіші групові 
консенсуси, що є смислами, сповідування яких важливе для 
успішного розвитку всієї спільноти.  

Ускладнення соціального життя вимагає розвитку ціннісної 
сфери – феномену „розподіленого управління” відомого сучасним 
менеджерам. Групові цінності інтроекціюються психікою 
індивідуума і виступають в якості регуляторів цілепокладання, 
спілкування і діяльності. 

Смислова життєва потреба і осмисленість (співвіднесеність 
із цілісною системою цінностей і цілей) природно розвивалися із 
притаманного будь-якій системі телеотропізму – потреби 
орієнтуватися в результатах започаткованих і розвинених 
функціональних зусиль – тим самим прогностично лоціюючи 
потенціальний життєвий простір. 

Цінності – інтропсихічна, внутрішня підвалина соціального 
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управління, що поєднує особистісну смислову сферу з груповими 
орієнтаціями і узгодженнями в суспільстві. Цінності є психічною 
основою процесу соціалізації. Кінцевий контур потребнісного 
біоуправління складається з генетичної (висхідної) і креативної 
(низхідної) ліній зв’язку поведінки, моделей і цінностей. Цей 
контур подвійно спрямований: спочатку – від потреб і інтересів до 
цінностей через спілкування, а потім цінність критеріально 
експертує цілі, згідно з потребами, що визначають, у свою чергу, 
поведінку, яка реалізується.  

Цінності пов’язані з соціокультурним контекстом і можуть 
розглядатися як деякі кванти загального культурного поля. Саме в 
цьому розумінні цінності є структурними інваріантами різних 
культур, що визначають не лише змістову специфіку конкретної 
культури, як арсеналу ефективних адаптивних стратегій у 
суспільстві, але й як особливості її динаміки та розвитку. 
„Цінності в житті суспільства є соціально значимими орієнтирами 
діяльності суб’єктів, одним із факторів історичного розвитку. 
Вони становлять фундамент культури, а предметним полем 
формування цінностей є культура. Вона визначається через 
систему цінностей та ідей, що слугують для регулювання 
поведінки членів даного соціуму. У ціннісній формі людина не 
об’єктивує, а суб’єктивує зовнішню дійсність, привласнюючи її, 
наділяючи гуманістичними смислами, стверджуючи тотожність з 
собою. Тому цінність є лише те, що усвідомлюється, 
переживається як особистісне” [8, с. 401]. 

Кібернетичне розуміння суспільства полягає в уявленні 
його належності „до особливого класу універсальних адаптивно-
адаптуючих систем” [4, с. 179]. У певному ракурсі культура також 
може розглядатися як багатовимірна програма адаптивного 
управління, що задає основні параметри самоорганізації 
суспільства і координує спільну активність достатньо автономних 
індивідів. При цьому культура може розумітися і як „світ 
матеріалізованих цінностей” [10, с. 38], і як своєрідний генератор 
структурності, притаманний всякій високоорганізованій системі. 
„Упорядкованість досягається обмеженням різноманітності 
можливих станів елементів системи за рахунок встановлення 
залежності одних елементів від інших. У цьому відношенні 
культура подібна біологічним і технічним програмуючим 
пристроям” [3, с. 56]. 

„Цінність” відноситься до таких загальнонаукових понять, 
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методологічне значення яких особливо значуще для педагогіки у її 
теоретичному та практичному забезпеченні освітньої системи 
громадян суспільства, зокрема уможливлення людині: „…повного 
індивідуального розвитку, задоволення природних потреб у 
розвитку; всебічну суб’єктну активність у мисленні й дії; 
суб’єктне самовизначення; самореалізацію через самотворення 
власної особистості й актуалізацію своїх можливостей у дії; 
прийняття світу й самої себе; самопізнання; постійного 
самовдосконалення; творчих пошуків; задоволення цікавості; 
використання власних задатків для реалізації свого життєвого 
сценарію (зокрема, під час вибору професії або напряму дальшого 
навчання); успішного встановлення міжособистісних стосунків; 
пристосування до оточення, що змінюється” [1, с. 62]. 
Уособлюючи в собі один із ключових смислів сучасної суспільної 
думки, воно використовується у філософії, соціології, психології і 
педагогіці для означення об’єктів, явищ, процесів, їх властивостей, 
а також абстрактних ідей, які втілюють у собі моральні ідеали і 
виступають в якості еталонів повинного й бажаного сущого. 
Посутньо, вся різноманітність предметів людської діяльності, 
суспільних відносин, включених у їхнє коло природних явищ 
може виступати в якості цінностей як об’єктів ціннісних 
відношень, може оцінюватися в дихотомії добра й зла, істини й 
помилковості, краси й потворності, допустимого й заборонного, 
справедливого й несправедливого і т. ін.  

У філософії проблема цінностей розглядається в 
нерозривному зв’язку з визначенням сутності людини, її творчої 
природи, її здатності створювати світ і саму себе згідно з мірою 
своїх цінностей. Людина формує свої цінності, постійно 
розрушуючи протиріччя між усталеним світом цінностей і анти- 
цінностей, використовує цінності як інструмент підтримки свого 
життєвого світу, захисту від розрух ентропійних процесів, що 
загрожують народжуваній ним реальності. Ціннісний підхід до 
світу вимагає розгляду об’єктивної реальності як результату 
людського самоствердження; світ при такому підході – передусім 
реальність, опанована людиною, перетворена у зміст її діяльності, 
свідомості, особистісної культури. Власне цінність виявляється і 
зумовлює людську діяльність через призму цілеорієнтованого 
бачення реальності завдяки потребам та інтересам людини, 
переведених на мову думок і почуттів, понять і образів, уявлень і 
суджень. Для оцінки людині необхідно мати розвинені уявлення 
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про цінності, що виступають у якості орієнтовних критеріїв 
адаптивної і діяльнісної активності індивідуума.  

На базі ціннісних уявлень люди не лише оцінюють суще, 
але й обирають свої вчинки, вимагають і домагаються 
справедливості, здійснюють те, що є для них благом. Цінності є 
позараціональними регулятивами. Регульована ціннісними 
критеріями поведінка в кінцевому рахунку зорієнтована на 
досягнення максимального емоційно-почуттєвого комфорту, що є 
психофізіологічним виміром досягнення конкретної цілі, 
пов’язаної з утвердженням тієї чи іншої цінності. В даному 
випадку „ціннісна свідомість є провідною формою світогляду” [6, 
с. 12].  

„Ціннісний вимір”, необхідно присутнє  тією чи іншою 
мірою явище суб’єктивної  реальності, є якістю, яка не може 
замінити інші „виміри”, наприклад „істинністю”. Добре відомо, що 
в багатьох випадках неістинні уявлення мають для особистості 
виключно високу значущість, а істинні – вкрай низьку позитивну 
чи навіть негативну.  

У наш час в силу цілого ряду обставин увага до ціннісного 
виховання практично зникла, а тому налагодження ансамблю 
ідеалів і цінностей у більшості випадків пускається на самоплив. 
Подібне відношення до розвитку вищих регулятивних систем 
психіки не могло не призвести до негативних наслідків. 
Починаючи „перестройку”, її ініціатори виходили, судячи з усього, 
із помилкового раціонального передбачення, що ціннісні 
структури – це структури „радянської свідомості”. Звідси – їх 
ідеологія „нового мислення”, –  пропаганда „революції в умах”. 

Наслідком моральної деградації суспільства стала 
роздвоєність моральної свідомості, ущербність і однобокість 
моральної свідомості  радянської людини як соціально-
історичного типу. Під роздвоєністю маємо на увазі здійснення 
двох рангових порядків (систем) ціннісних переваг і орієнтацій, 
одна з яких співвідноситься виключно з порядком (структурою) 
потягів, устремлінь, потреб, а друга – виключно з нормами 
пануючої в суспільстві моралі, з моральними кодексами 
оточуючих соціальних груп, із так званими неписаними правилами 
соціальної поведінки, виробленими елітними соціальними 
структурами у вигляді ідеологічних стандартів, віддалених від 
потреб та інтересів власне індивідуумів. Ущербність і однобокість 
моральної свідомості радянської людини як соціально-історичного 
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типу полягає в недорозвиненості в ній людської індивідуальності 
тією мірою, в якій індивідуальна свобода і індивідуальна 
особистісна відповідальність пригноблювались у радянській 
людині тоталітарною державою через її ідеологію й спеціальні 
служби та колективною (класовою, соціально-груповою) 
дійсністю. 

Проблема полягає в розриві між необхідним 
(нормативним) і існуючим (плинним) становищем речей. Кризою у 
даному випадку є комплекс до краю загострених проблем, які в тій 
чи іншій мірі не вирішувалися. В найзагальніших рисах криза 
сучасної цивілізації полягає в тому, що науковий раціоналізм, 
технологічний прогресизм і економічний лібералізм, що викликали 
нові економічні, екологічні, соціокультурні і соціально-політичні 
процеси, нездатні впоратися з ними, тобто ввести ці процеси в 
русло безпечного, гармонійного, „дружнього людині”, 
автаркійного (за Г.С. Сковородою), розвитку. Невідповідністю 
цільової і ціннісної форм раціональності визначається сучасна 
технологічна епоха, що вважається глибинною причиною 
екологічної кризи і взагалі кризою управлінських проблем. 

Як ніколи постає питання про аксіологічну безпеку, один із 
важливих аспектів інформаційної безпеки – своєрідної 
психологічної складової так званого „соціального почуття” (за 
А. Адлером – „співпричетності до життя суспільства, не 
відчуженості від колективного буття і прагнення до кооперації та 
співробітництва із собі подібними”). 

Ключовою особливістю живої системи є рівень її 
відкритості. Всякий раз виникаючі небезпеки будуть у чомусь 
унікальні і неповторні, а тому імунна система організму повинна 
мати здатність виробляти (точніше, творчо винаходити) все нові й 
нові форми адекватних адаптивних відповідей на загрози. 
Наприклад, у зв’язку з розвитком світової цивілізації постійно 
розвиваються нові, раніше невідомі форми загроз і небезпек у 
зв’язку з чим акценти забезпечення безпеки переносяться у 
внутрішню інтрапсихічну сферу (феномен „розподіленого 
управління”). Для збереження соціуму і державності, що 
забезпечує його життєздатність, головне – забезпечення безпеки 
від внутрішніх загроз. 

Дуже мало людей реально уявляють справжню небезпеку 
аксіологічної війни. Лише цінності структурно конституюють саму 
громадянськість, саму суб’єктивність індивідуума, а тому їх 
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зруйнування впливає на всі без винятку напрями життя людини і 
суспільства виключно знищуюче. Навіть дивно, чому по 
відношенню до аксіобезпеки в СРСР царював якийсь ідіотичний 
інфантилізм і вульгарно-механістична сліпота. Керівники країни, 
та й самі громадяни, наївно вважали, що внутрішній зміст самої 
людини і підтримуючі його соціальні інститути – щось неважливе 
і незначуще. Свобода індивідуальності особливою увагою не 
користувалася, а тому перебувала у глибокому забутті. Переважна 
більшість громадян були абсолютно байдужі по відношенню до 
відповідальності всіх і кожного за ефективну морально-
психологічну саморегуляцію, психологічне й культурне 
самовпорядкування. Час показав, що така аксіологічна безпечність 
вартувала радянському суспільству головного – цілісності й 
життєздатності. 

Зрозуміло, історичний розвиток суспільства немислимий 
без безперервного процесу трансформації цінностей. Особливо цей 
ентропійний процес посилюється при відсутності уваги 
керівництва держави до інституційних каналів підтримки і 
розвитку ціннісного виховання. Одначе та аксіологічна 
катастрофа, яка характерна для нашого часу, історично 
безпрецедентна і є результатом добре спланованих 
цілеспрямованих, системно організованих деструктивних заходів у 
кращих зразках психологічної війни. 

До цих пір процвітає благодушна схильність вважати 
аксіоліз (від грец. ліз – розпад) [7, с. 392] природним історично 
зумовленим процесом, закономірно супутнім радикальним 
оновленням економічних і інформаційних основ життя 
суспільства. Очевидно, гаразди тут мають зовсім іншу 
варіативність: вибух краху суспільно-економічної системи 
радянського суспільства став прямим результатом тотальної 
розрухи ціннісних систем, що внутрішньо (інтрапсихічно) 
цементували суспільство на глибинному рівні аж до пластів 
колективного безсвідомого. Цей крах був наслідком ефективно 
веденої впродовж багатьох років аксіологічної війни, яка цілком 
свідомо й цілеспрямовано здійснювалася висококваліфікованими 
фахівцями в сфері психології пропаганди засобами різних 
інформаційно-диверсійних заходів. За ведення цієї цілком реальної 
війни відповідали тисячі співробітників відповідних спецслужб 
країн, що протистояли радянській системі в період „холодної 
війни”. Необхідно визнати, свою роботу вони виконали на славу. 
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Байдужість владою імущих, управлінської й культурної 
еліти СРСР до проблем прикладної аксіології суттєво сприяли 
процесу аксіолізу, але все ж таки катастрофа стала наслідком 
системно організовуваних дій. Фахівцям прекрасно відомо: в світі 
взагалі не буває неспровокованих і некерованих конфліктів. 
Системи управління й інформаційні технології контролю за 
соціальною динамікою на сьогодні вдосконалені й ефективні 
настільки, що практично всі без виключення війни, революції і 
катастрофи (крім хіба що геологічних і кліматичних) створюються 
умисно і значною мірою керовані (зрозуміло, в інтересах керуючої 
ними організаційної групи). Так що аксіокатаклізм ні в якому разі 
не природний наслідок закономірного розвитку подій. Він є 
результатом досить ефективних операцій психологічного 
диверсійного характеру, і інша оцінка не лише тхне „страусиною 
політикою” характерною для неуків і боягузів, але й позбавляє нас 
всіх можливості виправити нинішній стан справ.  

Виступ Білла Клінтона на засіданні Комітету начальників 
штабів Військових Сил США був наповнений не приховуваним 
торжеством з приводу того, що засобами психологічної війни 
американцям вдалося домогтися того ж, до чого у свій час 
закликали два світові „яструби” Трумен і Сталін, які прагнули 
знищити один одного атомними бомбами. Безатомна перемога 
дісталася сподвижникам Трумена. Як зауважив Б. Клінтон, 
результати виграної психологічної боротьби значно вагоміші і 
радісніші, бо замість атомної пустелі у розпорядження світового 
капіталу дістався грандіозний сировинний придаток із населенням 
з повним громадянським і вольовим паралічем. Справді, перший 
наслідок аксіолізу – зниження рівня громадянської 
відповідальності, підвищення готовності до зради інтересів свого 
народу і держави, знищення систем управління зверху донизу, від 
інтрапсихічних до корпоративних та загальнодержавних. 
Американцям і їхнім союзникам у результаті психологічної війни 
вдалося фактично знищити бодай якесь сподіване на успіхи 
управління пострадянським простором без його нинішнього 
звертання до сили найновітніших військових засобів знищення. 
Знову „яструби” і знову небезпека. 

За ефективністю аксіоліз перевищує всі мислимі 
можливості пресловутої нейтронної бомби, що знищує противника 
і залишає в непорушності матеріальні цінності. У психологічній 
війні наші противники не лише зберегли для себе землі та свої 
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багатства, але й одержали в своє розпорядження найбільш 
талановитих і активних інтелектуалів, готових ревно служити 
новим господарям. На щастя, людська природа така, що залишає 
нам можливість відтворити аксіоздоров’я. Але „під лежачий 
камінь вода не тече”. Без наших власних організованих і свідомих 
зусиль нинішнє становище не зміниться, а лише 
погіршуватиметься, бо „психологічна війна – це сукупність різних 
форм, методів і засобів впливу на людей з метою зміни в бажаному 
напрямку їх психологічних характеристик (поглядів, думок, 
ціннісних орієнтацій, настроїв, мотивів, установок, стереотипів 
поведінки), а також групових норм, масових настроїв, суспільної 
свідомості в цілому” [2, с. 8]. 

Метафорично битва двох світових систем чимось 
нагадувала сутичку двох хижаків. Одному з них вдалося, 
жертвуючи нормальним життям своїх громадян, довівши їх до 
рівня жебраків, швидко наростити клики і кігті, однак його 
нервова система набула ознак нестійкості і незахищеності. Ідеться 
не стільки про якість функціонування засобів масової інформації, 
скільки про ціннісний простір суб’єктивного світу кожного 
громадянина. В результаті поразки нервової системи (зокрема 
через її банальне виснаження) кігті розсипалися, а клики 
покришилися внаслідок утрати волі до виживання цілісного 
організму. Метафора із зайвиною прямолінійна, зате вірно 
відображує сутність того, що сталося. Битва була програна не на 
ниві технологій, але в суто ціннісному, морально-психологічному 
плані. І справа тут не в моральній силі представників того чи 
іншого співтовариства, а в можливостях використання 
найпідступнішого з видів озброєнь – антиціннісного 
інформаційного „вірусу” що паралізує глибинні контури 
управління на рівні кожного з індивідуумів. 

Результатом аксіологічної війни стала поразка не лише 
внутрішнього світу всіх і кожного, але й засів нігілістичної зарази 
на багато поколінь наперед, бо деградував сам соціальний інститут 
морально-психологічного відтворення громадян (переродження 
сімейного інституту, системи освіти, інтелігенції). Більшість жертв 
незримої психологічної війни в чомусь подібні до пресловутих 
хібакусі – потомків жертв атомного бомбардування Хіросіми і 
Нагасакі, зовнішньо практично здорових, але внаслідок знищення 
генетичного апарату приречених на смертельні захворювання. 

Основою процвітання і благополуччя держави є не 
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інформаційна агресія проти інших країн, а сильна внутрішня 
політика, розвиток моральних принципів і моральних норм, 
комфортна психологічна обстановка в державі. Незнання 
практичних шляхів відтворення ціннісного світу громадян і 
ефективного забезпечення аксіобезпеки пов’язано з нерозумінням 
масштабу і причин аксіокатастрофи, що в свою чергу визначається 
причиною нерозуміння організуючої, конструюючої і системо-
утворюючої ролі цінностей у внутрішньому світі людини і в 
міжособистісному просторі співтовариств.  

Якщо врахувати функції ціннісної системи в житті 
індивідуумів і груп, то аксіоліз аналогічний СНІДу: непомітно і 
незворушно знищується головна система імунного захисту, 
одержує поразку система критеріїв розпізнавання „свого” й 
„чужого”, „корисного” й „вадливого”,  „цілющого” й „згубного”, 
причому розпад захисних „органів” має каскадний характер, бо всі 
цінності гетерархічно взаємопов’язані і комплексно конституюють 
одна одну. Спектр його деструктивних наслідків неймовірно 
широкий – від погіршення вузівської підготовки спеціалістів і 
зростаючого числа розлучень до зростання злочинності, 
самогубств і числа юних наркоманів на фоні загального зниження 
економічної ефективності суспільства в цілому і падіння рівня 
здоров’я населення.  

Звичайно, будь-яка історична подія може розглядатися з 
різних підходів. Наведемо міркування з приводу аксіокатастрофи, 
що можлива в Україні деякими виявами. Держава знаходиться в 
стадії розпаду тоді, коли однією із особливостей є перетворення 
нації в сукупність індивідуумів, які дотримуються різних вірувань 
та ціннісних систем і не об’єднаних нічим, крім поваги, в кращому 
випадку, до вірування інших. Важлива не лише неминучість 
подібного розвитку подій в Україні, а його необхідність для 
політичного майбутнього: ідеологічна ціннісна роздробленість, 
розмежування суспільства, не будучи при цьому атомізованим – 
найефективніше прищеплення проти тоталітаризму. Необхідно 
лише, щоб свідомість окремого індивідуума була не розірваною, а 
цілісною, щоб він був прив’язаним до певного сегменту 
громадянського суспільства, а не існував „сам по собі”. 

Шкода, що національно-культурні цінності знищувались 
задовго до виникнення навіть зародкових форм реально 
функціонуючого громадянського суспільства, а розвал економіки і 
освітніх інституцій остаточно вибив тривкість з-під ніг громадян, 
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які й гадки не мали, що таке „жити самим по собі”. У даному 
випадку прийнятні для лікування радянського тоталітарного 
суспільства аксіолітичні ліки були запропоновані в смертельній 
дозі, завдяки чому країна потерпіла катастрофу і розвалилася в 
буквальному смислі.  

Аксіологічний крах певною мірою був історично 
неминучим з багатьох причин. Але настав час „збирати каміння”, 
бо усвідомлення масштабу аксіологічної катастрофи змушує 
здригатися навіть найчерствіші серця. Важливо усвідомити той 
факт, що центральним моментом соціально-політичної і техніко-
економічної катастрофи є саме поразка в аксіологічній війні. 
Наукова орієнтація  в причинах поразки соціально-політичної 
системи є запорукою відповідно грамотної практичної організації 
аксіологічних реконструктивних соціальних заходів. Більш того, 
сьогоденне пострадянське суспільство перебуває в стані 
перманентної багатоаспектної кризи. На цьому біфуркаційному 
переломі історичного розвитку аксіологічна безпека стає причино-
значущою для організації бодай початкових конструктивних 
перспектив розвитку суспільства. 

В умовах глибокої й багатопланової кризи суспільство 
надто сприйнятливе до будь-яких, навіть мінімальних, зовнішніх 
інтервенцій. Воно відкрите абсолютно до всіх ідейних впливів і 
фізичних дій. Фактично захист аксіологічної безпеки є системою 
заходів вищої духовної інстанції, які відповідають за збереження 
життєздатності і креативності співтовариства – інстанції 
внутрішньо-психічної, інтимно-суб’єктивної, особистісно 
значущої, але від цього не менш реальної й об’єктивно існуючої 
для виживання й розвитку суспільства. Кожна людина  в контексті 
її психіки схильна жорстко й агресивно захищати свої власні 
цінності. Тому прищеплення соціально прийнятних й 
індивідуально актуальних цінностей є найпотужнішим 
лікувальним профілактичним засобом, спрямованим на 
збереження суспільного здоров’я, включаючи його національний, 
громадянський, економічний, технологічний,  військовий та інші 
аспекти. 

Подібно до ринкового господарства, системи цінностей 
самі по собі не зародяться і не відновляться – як і в усьому 
культурному будівництві не обійтися без свідомої творчої волі 
обдарованих індивідуумів. Подальший деструктивний вплив 
чужих, нерідко незрозумілих, а то й ворожих нам, аксіосистем, 
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загрожує остаточно нівелювати й розрушати нас як унікальне, 
світового рівня співтовариство – українську націю. Рано чи пізно 
доведеться напруженими зусиллями відновляти все заново, 
слідуючи заповітам наших предків. 

Як тут не згадати євангельську метафору про „наріжний 
камінь, відторгнутий будівельником”, маючи на увазі будівничих 
нашої державності і культури! В розпалі азарту творення і 
діяльнісного самоствердження  керівникам різного рангу іноді не 
вистачає сил та умінь згадати про своїх співвітчизників у їхньому 
найголовнішому  – ціннісному! – вимірі! Будь-яка управлінська дія 
з необхідністю спирається на внутрішню саморегуляцію 
керованого суб’єкта та творчу самоактивність підпорядкованого. 
Про це добре знають талановиті менеджери і вдалі підприємці, але 
про це не бажають знати ідеологи та чиновники державного 
будівництва. Таке невігластво дорого обходиться всім без винятку 
громадянам. 

Одними лише зовнішніми засобами  сукупність проблем 
забезпечення національної безпеки не вирішити. За рахунок одних 
дій спеціальних служб неможливо захистити співтовариство від 
зовнішньої інформаційної агресії і внутрішніх ентропійних 
розладів. Суспільство, як і окрема людина в ньому, впродовж 
життя потребує виховання, що переходить спонтанно на різних 
вікових рівнях у самовиховання. Кожен поступ суспільств і 
цивілізацій у часі й просторі, зокрема й нашої України, вимагає 
більш ефективних правил гри, інших форм соціального співжиття, 
іншої, досконалішої етики. Із усвідомленням актуальності 
аксіологічної проблематики в контексті сукупності проблем 
забезпечення національної безпеки необхідний перерозподіл 
ресурсів і розстановка акцентів та пріоритетів. При цьому 
висхідною основою для визначення змісту національної безпеки 
повинна служити наявність ясно сформульованих загальних 
національних інтересів як усвідомлених потреб нації в 
самозбереженні, розвитку і забезпеченні власної безпеки. „Серед 
багатоманіття українознавчих цінностей на першому місці 
виявляються цінності смисложиттєві, або екзистенціальні, що 
становлять основу світогляду людини. Українознавство несе 
собою, насамперед, вищі цінності або ідеали як зразки, еталони 
ціннісної орієнтації. Вищими цінностями в українознавстві є 
концепти, що характеризують соціальну сферу (справедливість, 
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свобода, патріотизм, власність, етнічна самосвідомість), сферу 
творчої діяльності (творчість, труд), сферу особистісних стосунків 
(любов, обов’язок, материнство, батьківство, сім’я, родина, 
родинність), сферу ідей (релігійних, філософських, наукових 
ціннісних принципів) тощо. Українознавство охоплює й цінності 
індустріально-техногенної культури, позначеної прагматичним 
утилітарно-практичним характером…” [9, с. 171-172].  

Невідкладно постає та потребує вирішення проблема 
ідеологічної та етичної толерантності. Посилення аксіоімунітету 
не повинно приводити до закостеніння суспільства та припинення 
інтенсивного культурного розвитку. Необхідно створити суспільну 
систему, що в інформаційному, кадровому й структурному 
цілеспрямуванні забезпечує гнучке діалогове реагування на  зміни 
загальної світової ситуації. Недопустима в даному разі міжнародна 
економічна й культурна ізоляція країни, а тому необхідний 
розвиток як засобів прогнозування аксіологічної ситуації, так і 
інструментальні технології ефективного міждержавного діалогу. 

Існує ієрархія аспектів національної безпеки, що в цілому є 
синтезом інформаційної (аксіологічної, ідеологічної, 
концептуальної, інтелектуальної, кадрової) і операційної 
(фінансово-економічної, оборонної, екологічної) безпеки. Все ж 
ієрархічно аксіобезпека є вищим рівнем забезпечення національної 
безпеки. Підтримувати та оберігати її непросто, але в умовах 
розвитку постіндустріального суспільства достеменно необхідно. 

Грубий тиск, навіть інформаційний, всілякі цензурні 
заборони недопустимі у відтворенні аксіоімунітету – життєво 
необхідної цілісної динамічної системи заходів та засобів 
виховання, забезпечення умов для якої є важливішою функцією 
держави. У вихованні, як відомо всім освіченим і морально зрілим 
людям, репресивні засоби неефективні в принципі – глибоко 
мотивуючі творчу самоактивність індивідуума ціннісні паттерни 
(спрощені моделі – франц.) повинні бути сприйняті свобідно. 
Цінності необхідні й дійові лише при добровільному й свідомому 
їх прийнятті в якості внутрішніх регулятивів сприймання, 
мислення й поведінки.  
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Иван Зязюн 

Кризис ценностей – катастрофа общества и государства 
 
Аннотация. Ценности связаны с социально-культурным 

компонентом в качестве квантов общего культурного 
пространства. Они являются структурным инвариантом разных 
культур, что определяет не только смысловую специфику 
конкретной культуры, но и арсенал эффективных адаптационных 
государственно-общественных стратегий. Историческое развитие 
общества невозможно без непрерывной трансформации ценностей, 
их организационной, конструктивной и системно-творческой роли 
в жизни народов, государств, цивилизаций. 

Ключевые слова: ценности, ценностное пространство, 
трансформация ценностей, культурное пространство, общество, 
государство. 
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Ivan Zyazyun 

The crisis of values - a catastrophe of society and the state 
 
Summary. Values associated with socio-cultural component as 

quanta of the common cultural space. They are a structural invariant of 
different cultures, which determines not only the semantic specificity of 
a particular culture, but also the arsenal of effective adaptation of state-
public policies. The historical development of society is impossible 
without the continuous transformation of values, their organizational, 
structural and system-creative role in the life of peoples, nations, 
civilizations. 

Key words: value, value space, the transformation of values, 
cultural space, society, state. 
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ДОРОСЛІСТЬ ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ 

АНДРАГОГІКИ 
 
Розвиток неперервної освіти, прагнення реалізувати її 

досягнення на практиці загострили в суспільстві проблему освіти 
взагалі й освіту дорослих зокрема. Відбулася радикальна зміна 
поглядів на цей освітній напрям та його роль як елемента 
соціального, культурного й економічного розвитку. Інноваційні 
процеси, що відбуваються нині в усіх сферах суспільства 
(духовній, соціально-політичній, економічній тощо), визначили 
необхідність переосмислення як соціально-культурної, так і 
ціннісної значущості освіти дорослих, оскільки в сучасних умовах 
основне її покликання можна сформулювати як прагнення 
допомогти людини вийти з предметного оточення в простір 
життєвих смислів і цінностей, в світ людської духовності. Освіта 
дорослих може слугувати одним із засобів подолання соціальних 
та освітніх проблем, підґрунтям соціального та економічного 
прогресу. 

Соціально-економічну детермінованість розвитку освіти 
дорослих можна розкрити шляхом аналізу змін у сучасному 
суспільстві, усвідомлюючи як важливий чинник, складову та 
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рушійну силу, що забезпечує ефективність його розвитку. Нині 
освіту дорослих розглядають як магістральний шлях подолання 
кризи освітньої системи, формування системи освіти, адекватної 
сучасним вимогам часу. Водночас теоретичне осмислення 
проблеми освіти дорослих вимагає конкретизації її базових 
категорій. Оскільки це широкі, міжгалузеві поняття, які 
розкривають процесуальні, ціннісні, результативні  аспекти 
функціонування соціальних інститутів суспільства, мають складні, 
багатофакторні зв’язки з іншими соціокультурними явищами, 
зазвичай виникають різноманітні й достатньо суперечливі 
трактування цих понять. 

На думку М. Громкової, така невизначеність вимагає 
подальшого аналізу й 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”) [3, с. 46], важливі на його 
життєвому шляху.  

Спробуємо проаналізувати дефініцію „дорослість” як 
базову категорію андрагогіки. Оскільки андрагогіка – прикладна 
наука, отже аналіз категорії „дорослість” має не лише теоретичне, 
але й практичне значення. 

Існує достатньо велика кількість визначень дорослості, в 
основі яких містяться соціальні, психологічні, педагогічні й 
філософські чинники. Зазначимо, що в філософському сенсі ця 
категорія досліджена недостатньо. Проте, саме філософський 
контекст „дорослості” дозволяє дослідити життєвий простір 
дорослої людини як універсальний феномен культури, що може 
виявлятися й зреалізуватися в різних способах буття, наприклад, у 
праці або освіті, й саме філософські засади дають змогу розкрити 
діалектику освітньої системи дорослих, визначити її суперечності, 
виявити взаємозв’язок кількісних та якісних змін, дослідити стадії 
розвитку, проаналізувати набуте на попередніх етапах. 

Філософсько-методологічна реконструкція онтологічних 
підстав дорослості на основі аналізу різних філософських текстів 
дозволила сформулювати основні ідеї в усвідомленні дорослості в 
класичній філософській традиції [6, с. 5]: 

 дорослість можна розуміти як особливу духовну 
або соціальну  сутність людини (Платон, К. Маркс); 

 дорослість, як така, володіє характеристиками 
Абсолюту, їй притаманні межі досконалості, універсальна 
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причетність до вічного, це вершина людського буття (І. Кант, 
Г. Гегель і ін.); 

 дорослість може бути усвідомлена як універсальне, 
тілесно чуттєве людське ставлення, здійснюване в чадородії 
(Л. Фейєрбах). 

Отже, філософське осмислення дорослої людини – це 
розуміння сутності дорослості, її опис, експлікація з культурного 
контексту певної історичної епохи. 

Теоретичний аналіз дорослості дозволяє виділити 
тенденції, що розкривають її як тотожну сутності людини, а відтак 
дозволяють їй виступати суб’єктом процесу спадкоємності у зміні 
поколінь (Л. Виготський, І. Кон, П. Сорокин) або найважливішим 
соціальним чинником, що забезпечує стабільність суспільства 
(М. Вебер, Б. Ананьев, Л. Коган), оскільки саме дорослій людині 
притаманні особливі психофізіологічні властивості (А. Бандура, 
А. Реан, Х. Ремшмідт). 

Зазвичай дорослість характеризують з соціальної і 
юридичної позицій: як можливість дотримувати норми й правила 
соціального життя, обіймати певні статусні посади, демонструвати 
рівень своїх соціальних досягнень (освіта, професія, участь в 
соціальних інституціях тощо), нести відповідальність за власні 
рішення і вчинки. Дорослість також є категорією психологічною, 
оскільки ураховує власне ставлення людини до віку, усвідомлення 
власної приналежності до певної вікової категорії.  

Поширеним визначенням дорослості, яке містить 
соціальний контекст, є визначення, сформульоване на генеральній 
сесії ЮНЕСКО в Найробі в 1976 р. Зокрема, дорослою є кожна 
людина, визнана такою у суспільстві, до якого вона належить. 
Хоча таке тлумачення, на нашу думку, по суті нічого не визначає, 
в певному сенсі є тавтологічним і лише вказує на суб’єкт 
визначення – суспільство. З позиції фізіологів дорослість означає 
оптимальне функціонування усіх систем організму, оскільки зовні 
у дорослої людини досягається оптимум, змінюється 
функціонування кістковою, м’язової, нервової та інших систем. 

На думку американського вченого М. Ноулза, засновника 
андрагогіки,  дорослою вважається людина, якщо вона почуває 
себе відповідальною за своє життя, поводить себе як доросла, 
тобто грає дорослі ролі – працівника, чоловіка або дружини, 
батька, відповідального громадянина, солдата тощо (соціологічний 
контекст), та людину з самосвідомістю є дорослого [11, с. 24]. 
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Отже, доросла людина – це особа, яка досягла певного віку 
й за гіпотетичним припущенням їй притаманна фізіологічна, 
ментальна зрілість. Доросла особистість має певні знання й 
уміння, що дозволяють їй приймати рішення.  Наголосимо, 
зазвичай дорослість пов’язують не стільки з віком людини, скільки 
з соціально-психологічними факторами, які усвідомлюються 
самою людиною й визнаються суспільством.   

За В. Далем [4, с. 200] термін дорослий характеризує 
„людину, яка досягла повного тілесного розвитку і росту, увійшла 
в усі роки, змужніла, зріла, повнолітня”. „Доросла людина, – пише 
російський психолог І. Ільїн, – знаходить своє життєве покликання 
та займає своє місце в світі. У неї попереду дорогоцінні й радісні 
відкриття. Вона пізнає світ з усіма його труднощами, серйозно й 
відповідально; вона стверджує свою духовну самостійність” [7]. З 
позиції російського вченого С. Змєйова, доросла людина – це 
„особа, якій притаманні фізіологічна, психологічна, соціальна 
зрілість, економічна незалежність, життєвий досвід і рівень 
свідомості, які є достатніми для відповідальної і самокерованої 
поведінки” [5, с. 81]. 

У порівнянні із підлітками дорослі мають більші права й 
більшу відповідальність. Як правило, вони здатні самі себе 
забезпечувати. Входження у дорослий вік, залежить від місцевого 
законодавства. Супроводжується наданням таких прав як водіння 
автомобіля, споживання алкоголю, самостійний виїзд закордон, 
участь у політичному житті [2]. 

На нашу думку, цікавими є висновки французьких 
психологів, отримані за результатами аналізу термінів, якими 
люди описували свій перехід від юності до дорослості, що 
дозволило виявити дві групи позицій. Так, для одних дорослість 
означала розширення власного „Я”, збагачення сфери діяльності, 
підвищення рівня самоконтролю й відповідальності, тобто 
можливість самореалізації. Інші, навпаки, підкреслювали 
примусову пристосовуваність до обставин, втрату попередньої 
розкутості, свободи у висловлюванні почуттів тощо. Дорослість 
для них – не набуття, а втрата. У першому випадку ми бачимо 
активне, творче „Я”, втілене у своїх діяннях, у відношеннях з 
іншими людьми, а в другому – пасивне „Я”, як усвідомлена 
залежність зовнішніх сил і обставин. Таке самоусвідомлення – 
результат не тільки вікового чинника, скільки особистісного. У 
такому контексті суголосною можна вважати думку А. Джарвіса, 
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який визначає дорослу людину за трьома критеріями: біологічного 
віку, визначенням віку дорослої людини згідно з чинним 
законодавством, власним відчуттям дорослості, манерою 
поведінки; місцем у соціумі [10].  

Отже дорослість можна визначити як період поступального 
розвитку людини, який є найбільш сприятливим для досягнення 
зрілості особистості. Таке визначення ґрунтується на смисловій 

диференціації понять „дорослість” і „зрілість”, що вказує на 
відмінність дефініцій, хоча, зазвичай, у психологічній літературі ці 
терміни використовуються як синоніми. Водночас дорослість не 
завжди передбачає початок зрілості, й навпаки, людині, яка ще не 
досягла періоду дорослості може бути притаманне зріле ставлення 
до життя. Однак, враховуючи гетерохронність зрілості, така заміна 
термінів сприятиме уникненню певних труднощів, пов’язаних з 
тим, що іноді за часом  фізична зрілість людини не співпадає з її 
зрілістю громадянською. Таким чином дослідження проблеми 
дорослої людини, як правило, трансформуються у дослідження 
зрілої особистості. 

За часом період дорослості є значним відрізком життя 
людини, що спонукало до численних наукових розвідок даного 
періоду. Дорослість є предметом дослідження спеціальної галузі 
вікової психології – акмеології, яка має декілька поглядів на даний 
період, у тому числі й на дорослість, як вікове поняття, не 

пов’язане з поняттям „зрілість”. 
Зрозуміло, категорія дорослості передбачає зростання 

людини, оскільки дорослими не народжуються. Отже, за критерієм 
часу можна розділити тенденцію зростання дихотомічно: доросла 
людина – недоросла людина. Так, Б. Ананьєв вважає дорослими 
людей, вік яких знаходиться в проміжку від 21 до 65 років, 
Ю. Кулюткин – від 16 до 70, а О. Степанова – від 18 до 40 років. 
Як бачимо, існують суттєві розбіжності в поглядах на 
встановлення меж  дорослості. На думку А. Реан, дана ситуація 
обумовлена суб’єктивним самовідчуттям і об’єктивними 
показниками розквіту сил людини, які визначаються не стільки 
хронологічним віком, скільки різними чинниками: 
соціоекономічним статусом, освітнім рівнем, специфікою 
професійної діяльності тощо [9].  

Межі періодів дорослості також не мають чітко 
обкреслених рамок. Так, у сучасній психології розвитку 
особистості дедалі більше вкорінюється точка зору Р. Крайг про 
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те, що точно вказати такі межі достатньо складно, оскільки 
головною особливістю дорослості постає його мінімальна 
залежність від хронологічного віку. Натомість на зміни мислення, 
поведінки й саму дорослу особистість набагато більше впливають 
обставини життя людини – його цілі, установки, досвід, 
професійна діяльність [8]. Наприклад, період ранньої дорослості 
це: 21-25 років (Bromley D., 1966); 17-25 років (Birren, 1964); від 20 
до 25 років (Erikson E., 1963); від 20 до 40 років (Kraig G., 2006). 
Тоді як увесь період дорослості доцільно поділити на ряд етапів. 
Г. Крайг  виокремлює три стадії дорослості: рання дорослість –20-
40 років, середня дорослість – 40-60 років і пізня дорослість від 60 
років і далі.  

У сучасному суспільстві прийнято період життя людини 
поділяти на три періоди: недорослість, дорослість, похилий вік 
(рис. 1). 

      Недорослість             Дорослість         Похилий вік 

 
   
 

 
 
 

      Роки       0          20  35              50            65 
 

Рис. 1. Вікові періоди життя людини 
 
Отже хронологія показує, що до категорії недорослих 

людей потрапляють і діти, і люди похилого віку, тобто ті, хто 
знаходяться на початку й в кінці життєвого шляху. Таким чином, 
маємо циклічний підхід до аналізу людського життя та її вікового 
становлення, де дорослість посідає центральне положення. 

Проте, враховуючи факт гетерохронности (різночасності), 
гетеротопності (різномісцевості) і гетеромірності (різномірності) 
розвитку людини як на індивідуальному, так і на 
міжособистісному рівні, для людей не лише різних поколінь, але й 
тих, які належать до одного покоління, функціональний вік 
визначити вельми складно [8]. Вчені роблять висновок, що за 
відсутності вікових маркерів необхідно звернутися до поняття 
вікового годинника й соціальних норм. Віковий годинник виконує 
функцію внутрішньої тимчасової діаграми, свого роду розкладу 
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життя. Звіряючись з ними, ми визначаємо, наскільки повільно або 
ж швидко ми просуваємося вперед відносно соціальних подій. 
Проте й віковий годинник людини теж рухливий. Можна 
повернутися до навчання в 35, 40 і більше років, а одружуватися й 
розлучатися впродовж всього життя. 

Таким чином, сам по собі хронологічний показник віку, не 
в змозі висвітлити істотні особливості контингенту дорослих, 
відтак дорослість – це не стільки вік, скільки соціальний статус. 
Отже, стан дорослості характеризується комплексом біологічних і 
соціальних показників: 

 хронологічний вік, що настає за дитинством і юністю; 
 психофізіологічна зрілість; 
 соціальна зрілість; 
 повна громадянська дієздатність; 
 економічна самостійність; 
 залучення до сфери професійної (оплачуваної) праці.  
Окреслені чинники дають підстави визначити дорослу 

людину як особу соціально сформовану, здатну до самостійного й 
відповідального ухвалення рішень, а також суб’єкта суспільно-
трудової діяльності з самостійним життям (професійним, 
суспільним, особистим). 

Дорослість характеризується психологами як роки „пік”, як 
оптимум для професійних й інтелектуальних досягнень, як період 
інтеграції  різноманітних зв’язків і стосунків з іншими людьми, 
накопичення матеріальних засобів, лідерство в різних видах 
діяльності, старшинство за віком серед своїх співробітників. Перед 
дорослою людиною завжди стоїть мета - професійне зростання й 
досягнення поставленої життєвої мети. 

На стадії дорослості розвиток людини залежить від низки 
чинників: ступеня й продуктивності його соціальної активності, 
досягнутого соціального статусу, особливостей перебігу минулих 
стабільних і критичних періодів. Дорослій людині притаманні 
виважені оцінки власних можливостей. Цей вік людина переживає 
як апогей свого життя, оскільки саме на цей період перепадає 
усталеність цілісної самооцінки особистості, яка відображає 
результати життєвого шляху як цілого, життя як задачі, яку 
потрібно розв’язати. Під впливом цілей і умов виконуваної роботи 
формується професійний тип особистості з притаманними 
способами діяльності, спілкування, поведінки, установками й 
інтересами. Одним із провідних сенсибілізуючих чинників 
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дорослої людини є її трудова діяльність, а також практичний і 
життєвий досвід. Так, Б. Ананьєв висвітлюючи умови 
сенсібілізації функцій, підкреслює роль інструментально-
технічного оснащення діяльності і комунікацій [1]. У процесі 
трудової діяльності в зрілі роки досягнення вищих рівнів 
функціонального розвитку стає можливим лише через визначення 
психічних функцій в умовах оптимального навантаження, 
посиленої мотивації, операційних перетворень. Одночасно рівень 
функцій, які не мають відповідних умов у молоді роки, поступово 
знижується.  

За Маслоу, по мірі того, як людина задовольняє своє 
основні фізіологічні потреби – в їжі, безпеці, турботі тощо їх місця 
посідають більш складні потреби – в повазі, визнанні, найвищою 
сходинкою цієї піраміди є потреба в самоактуалізації, тобто 
прагнення виявляти свою загальнолюдську і особистісну сутність. 
Відтак біологічний вік це необхідна, проте не  основна умова 
становлення дорослої людини як активного суб’єкту, тоді як 
провідним критерієм дорослості можна вважати соціально-
психологічну зрілість, яка характеризується здатністю людини до 
самостійного прийняття життєво важливих рішень на основі 
особистих сенсів та вибору шляхів їх втілення у життя.  

Узагальнення філософської, психологічної літератури з 
проблеми дорослості дає підстави для висновків про те, що 
усвідомлення дорослості відбувається у двох напрямах: 1) 
обґрунтування дорослості як результат сприйняття іншою 
людиною у контексті комунікації. Тобто у феноменологічному 
сенсі дорослий тоді стає дорослим, коли його інші сприймають як 
дорослу людину; 2) обґрунтування дорослості як результат 
самосприйняття дорослості особистістю – „почуття дорослості”. 

Отже дорослою можна вважати людину, яка досягла 
фізіологічної, психологічної і соціальної зрілості, набула певного 
життєвого досвіду, має зрілий, рівень самосвідомості, що постійно 
зростає, виконує ролі, традиційно закріплені за дорослими 
людьми, здатна взяти повну відповідальність за своє життя 
(соціальне, моральне), поведінку, надає виважені оцінки власних 
можливостей та вчинків, їй притаманне усвідомлення власної 
дорослості. Тоді дорослість можна розуміти не тільки як певний 
період життя людини, а, передусім, особливий стан, сутнісними 
характеристиками якого є усвідомленість та відповідальність за 
свої дії. 
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подходы к категории „взрослость”, автор рассматривает 
философское, психологическое и социальное толкования 

дефиниции „взрослый”; приводит составляющие состояния 
взрослости; характеризует факторы, которые влияют на развитие 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ РИНКОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Сучасний період життя нашого 

суспільства, що характеризується кардинальними соціально-
економічними змінами та політичними перетвореннями робить 
особливо актуальними питання освіти дорослих як складову 
частину, що пов’язана з розвитком професіоналізму особистості. 
Тому одним із важливих наукових підходів в педагогіці є 
виявлення механізму досягнення людиною вершин у 
самоактуалізації та у самовдосконаленні на етапі особистісної 
зрілості. Особлива увага в цьому науковому напрямі приділяється 
питанню розвитку та вдосконалення підприємницького 
становлення особистості дорослих в умовах ринкової економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
психолого-педагогічної літератури доводить, що проблемі 
професійної підготовки майбутніх спеціалістів з економіки у 
вищих навчальних закладах приділяється належна увага. В 
переважній більшості робіт розглядаються лише педагогічні умови 
економічної освіти молоді і практично не приділена увага 
підприємницькій підготовці дорослих у вищих навчальних 
закладах України. 
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Актуальні питання пов’язані з розвитком освіти дорослих, 
представлені в дослідженнях вітчизняних вчених (О.В. Аніщенко, 
С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, Г.М. Лактіонова, Н.Г. Ничкало, 
О.І. Огієнко, Н.Т. Протасова, С.О. Сисоєва, Л.Є. Сігаєва, 
В.В. Рибалка та ін.). У своїх дослідженнях вчені розглядали різні 
питання щодо освіти дорослих. Окремим аспектам 
підприємницької підготовки майбутніх спеціалістів присвячені, 
зокрема, роботи Л. Володарської-Золи, О. О. Романовського, 
Н. А. Побірченко, І. Ф. Прокопенко, В. Ю. Стрельнікова. 

Недостатньо дослідженими, на наш погляд, залишаються 
питання: безпосереднього розвитку та формування особистості 
дорослих для сфери підприємництва і бізнесу. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в тому, щоб 
визначити і проаналізувати акмеологічні аспекти досягнення 
людиною вершин професіоналізму на етапі особистісної зрілості, 
їх вплив на особливості навчання дорослих до підприємницької 
діяльності та розгляд змісту і сутності менеджменту знань як 
фактору успішного кар’єрного зростання професіонала в 
підприємницькому середовищі.  

Виклад основного матеріалу. Наукою, яка вивчає 
досягнення людиною вершин професіоналізму на етапі 
особистісної зрілості є акмеологія. Акмеологія – наука про 
досягнення людиною найвищих у життєдіяльності та 
самореалізації творчого потенціалу, який є основою 
загальнолюдських потенційних можливостей [2, с. 44]. 

У психолого-педагогічний науці акмеологію визначають як 
галузь психологічної науки, що виникла на перехресті 
природничих, суспільних та гуманітарних дисциплін і вивчає 
феноменологію закономірності та механізми розвитку людини на 
етапі зрілості, особливо за досягнення нею високого рівня в цьому 
розвитку. Особливу зацікавленість викликають наукові напрями, 
які безпосередньо пов’язані з розвитком професіоналізму 
особистості. Для них важливим є проблемне поле формування 
професійних навичок та технологія здобуття необхідних знань у 
зрілому віці. За С. С. Пальчевським, стратегія самореалізації 
особистості розглядається в руслі вдосконалення професійної 
діяльності, коли праця є основним видом діяльності дорослої 
людини, а навчання лише може супроводжувати її та формувати 
ціннісні орієнтації, що впливають на інтелектуальний та 
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соціальний розвиток особистості [2, с. 72]. 
На підставі аналізу наукової і педагогічної літератури [1; 2; 

с. 4] можна побачити безпосередній зворотній зв'язок між 
акмеологію та педагогікою щодо виявлення, діагностування та 
контролю самовизначення та самовдосконалення дорослої людини 
в процесі навчання. Саме базисні акмеологічні положення 
покладено в основу розробки технології навчання дорослих, серед 
яких особливим чином виділяються такі: 

 розробка психотехнік професійного 
самовизначення особистості; 

 визначення зв’язків такого самовизначення з 
особистісною сферою людини; 

 розробка проблем, пов’язаних із механізмами 
формування в особистості фахової мотивації, потреб в актуалізації 
фахово-особистісного потенціалу; 

 дослідження діяльності окремих колективів як 
цілісної фахової системи; 

 розробка методичного інструментарію, за 
допомогою якого можна було б діагностувати досягнутий рівень 
професіоналізму як окремим фахівцям, так і всім трудовим 
колективом; 

 тривале і систематичне дослідження професійної 
кар’єри фахівців вищого рівня професійної майстерності, вивчення 
та узагальнення авторських систем їх діяльності. 

Важливим аспектом розвитку сучасного професіоналу є 
реалізація його кар’єрного потенціалу. Активне управління 
кар’єрою в динамічних соціально-економічних умовах є ключовою 
умовою професійного і навіть більшого – життєвого успіху 
людини, досягнення „акме” - вершини, піку його здібностей, 
максимальної професійної і особистісної самореалізації при 
збереженні здоров’я та життєвого потенціалу. Разом з тим, наукові 
надбання з цього питання доводять, що існує принциповий напрям 
в розробці векторів кар’єрного просування співробітників 
організації – від парадигми планування кар’єри до парадигми 
управління кар’єрою [2, с. 115]. 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку 
суспільства в кар’єрі працівників фірм здійснюються постійні 
зміни, які призводять до переходу із однієї сфери діяльності в 
іншу, а професійний і особистісний розвиток - в багатьох випадках 
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справа рук працівників, котрі самі управляють особистісним 
кар’єрним просуванням. Новий погляд на специфіку посадового і 
професійного просування працівників визначається у відношенні 
до кар’єри як динамічному процесу проходження не одного-
єдиного, а сукупності багатьох кар’єрних циклів. Кожний з цих 
циклів складається, в свою чергу, із ряду міні-стадій професійного 
становлення і розвитку (входження в організацію - освоєння 
професійною діяльністю – досягнення професійної майстерності – 
вихід із організації) та чергуванням з короткими, але інтенсивними 
періодами додаткового професійного навчання, або перенавчання. 
Тому концепція „навчання протягом всього життя” дає можливість 
розвивати і вдосконалювати свій професійний і соціальний  
потенціал в рамках не однієї, а декількох сфер виробництва, 
організацій, технологій, функціональних завдань. 

В контексті цього питання розглянемо особливості 
соціалізації дорослих у суспільстві. Доросла людини – не просто 
фізично зріла особистість, але що найважливіше – соціально 
сформована особистість, спроможна до самостійного і 
відповідального прийняття рішень на визначеному етапі свого 
життєвого шляху, свого професійного та особистісного розвитку. 
Живучи у світі, що постійно змінюється, доросла людина 
змінюється сама і змінює свої відношення до навколишнього світу, 
людям, професійній діяльності [4, с. 14]. 

Ми розглядаємо соціальну особистість дорослої людини 
базисом для усіх сфер виробництва і духовного життя, і тому, 
можна стверджувати, що саме доросла людина є рушійною силою 
суспільного прогресу. Саме тому, професійне навчання сприяє 
виховуванню дорослої людини в її індивідуальності і підготовці до 
„повноцінного життя” завдяки чому людини стає здатною 
аналізувати та осмислювати власну унікальність. 

Одним із дієвих засобів залучення дорослої людини до 
активних цілеспрямованих дій у сфері виробництва та економіки є 
підприємництво. Перехід України до ринкових відносин і 
формування багатоскладної економіки викликають необхідність 
підготовки високопрофесійних фахівців в сфері підприємницької 
діяльності. За цих умов вони повинні на більш високому 
професійному рівні здійснювати необхідні заходи, спрямовані на 
стабілізацію розвитку народного господарства і подолання 
економічної кризи в країні. 
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Підприємництво передбачає вихід за межи буденних 
проявів ділової активності дорослих, націлює  їх на ініціативні 
перетворюючі дії не лишень у сфері реальної економічної 
діяльності, але й у сфері освіти, науки, культури. Адже, на думку 
П.Ф. Прокопенко, підприємництво - це універсальне явище, що 
ґрунтується на одвічному прагненні дорослого змінити себе і 
навколишнє середовище [3, с. 8]. 

Оскільки підприємницька діяльність – складна і 
багаторівнева системи, то в ній виділяють різні рівні взаємодії 
суб’єктів економічних відносин. Цілком закономірно говорити про 
систему, що має чотири рівні відповідно до чотирьох можливих 
суб’єктів економічних відносин: фізичних осіб, домашніх 
господарств, підприємств і держави в цілому. Зазначені суб’єкти 
економічних відносин є учасниками виробництва, обміну, 
розподілу і споживання. 

Переважна більшість підприємців приходять у світ бізнесу 
відразу після закінчення школи, дехто – трошки пізніше – після 
набуття спеціальності та роботи за наймом у фірмах, організаціях, 
установах. Тільки незначний відсоток розпочинає власне 
підприємництво в період навчання у вищих навчальних закладах, 
або після одержання вищої освіти. Сьогодні, в умовах ринкової 
економіки, чітко розглядається нова тенденція щодо приходу в 
підприємництво дорослих людей, котрі мають достатній досвід 
професійної діяльності (можливо скорочені на попередній роботі, 
або готові розпочати нову професійну діяльність навіть, якщо 
виникає потреба в додатковому професійному навчанні) та здатні 
заснувати свою справу (бізнес). 

В підприємницьких умовах для особистості дорослого саме 
знання стають засобом досягнення високих результатів розвитку 
як країни, так і окремої організації. Використання традиційних 
факторів виробництва сьогодні можливе при залученні знань як 
ключового ресурсу розвитку. Найбільш успішні підприємства 
являють собою інтелектуальні організації, що розвивають свої 
базові здібності, які засновані на менеджменті знань та є 
конкурентоспроможними. 

Термін ”менеджмент знань”(knowledge management), тобто 
управління знаннями, сьогодні широко використовується в 
літературі та практичній діяльності організацій. Тому, управління 
знаннями - це новітня теорія, що швидко розвивається на межах 
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стику таких концепцій менеджменту, як управління розвитком 
організації, управління змінами, бренд-менеджмент, стратегічний 
менеджмент, інформаційні технології, реінжиніринг, 
інтелектуальний капітал [5, с. 178]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє визначити такі 
основні функції менеджменту знань підприємницьких кадрів: 1) 
генерування знань – індивідуальним або організаційним 
навчанням; 2) формалізація знань – розробка принципів, правил і 
процедур; 3) збереження знань – визначення певного типу носіїв 
для збереження, що допускають розподіл знань; 4) дифузія знань – 
розподіл знань у межах організації та в обмеженому варіанті поза 
нею; 5) координація та контроль знань – забезпечення того, щоб 
знання були точними і постійними; 6) формування знань – 
виявлення інформаційних джерел. Отримання інформації від них, 
вивчення, структурування і трансформацію інформації в знання та 
подальше їх відтворення; 7) розробка загальної стратегії бізнесу; 
8) розповсюдження передового досвіду; 9) навчання персоналу; 
10) отримання знань про клієнтів; 11) управління 
інтелектуальними ресурсами, інновації; 12) захист знань, 
оновлення та розвиток знань, інтеграція накопичених і нових знань 
[5, с. 283]. 

Важливо зазначити, що основою розвитку управління 
знаннями підприємців є нові знання, які набуваються в процесі 
професійного навчання осіб та /або підвищення кваліфікації, 
навчання підрозділів і навчання організації в цілому. напрями 
Тому менеджмент знань визначається як рушійна сила соціальних 
технологій, що формують створення нових інституцій, які 
кардинально змінюють структуру виробництва, вносять 
структурні технологічні зміни у всю народногосподарську систему 
України. 

Загальна ефективність менеджменту знань підприємців 
багато в чому визначається тим, яким чином основні суб’єкти 
взаємодіють між собою в якості елементів колективної системи 
створення і використання знань. Важливим ресурсом поповнення 
та збагачення знань, використання їх при формуванні сучасної 
інституційної інноваційної інфраструктури є система освіти, для 
удосконалення та розвитку якої в країні розробляються і 
впроваджуються відповідні механізми. Головною метою їх 
впровадження, спрямованою на вдосконалення системи освіти, є 
створення умов для приведення рівня і якості освітнього 
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потенціалу та кадрового забезпечення країни відповідно до вимог 
ринкової економіки. 

Практичний досвід в сфері підприємництва і бізнесу 
дозволяє визначити такі види діяльності підприємця (бізнесмена), 
які є органічною частиною професійної діяльності: проведення 
маркетингових досліджень ринку; створення підприємства 
відповідно різних організаційно-правових форм власності; 
планування діяльності підприємства (бізнес-планування); 
здійснення роботи з таких напрямків професійної діяльності: 
стратегічний, фінансовий, інноваційний, адміністративний, 
кадровий та соціально-психологічний менеджмент, планування 
ризиків в професійній діяльності; планування і організація своєї 
праці (самоменеджмент); виконання професійних обов’язків, 
трудових завдань відповідно до установлених економічних і 
нормативних документів (виконання керівних та управлінських 
функцій); ведення бухгалтерського обліку; здійснення діловодства 
на підприємстві; оцінка результатів своєї праці (за специфічними 
для різних видів професійної діяльності критеріями); здійснення 
кредитування; пошук напрямків ефективності своєї праці; 
удосконалення виробництва на підприємстві. 

Тому головним чинником економічного зростання 
суспільства виступає  інтелектуальна складова дорослих – це 
управління знаннями людини, які в кінцевому значенні, 
спричиняють зростання продуктивності праці і виступають 
визначальним фактором економічного зростання в сучасних 
умовах. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що підприємницьку 
підготовку дорослих необхідно розглядати як соціальне явище, 
викликане до життя потребами суспільства і людини, боротьбою 
соціально-економічних і політичних течій. При цьому стрімкий 
потік зростаючої інформації, швидка зміна технологій ведуть до 
утворення нових соціально-економічних умов розвитку 
суспільства, в яких змінюється ціннісні орієнтації на користь 
розвитку внутрішньоособистісних глибинних потенціалів 
особистості. Тому на сьогоднішньому етапі розвитку 
підприємницької підготовки дорослих в Україні головним 
завданням є розширення можливостей для навчання, яке в свою 
чергу буде збільшувати активність дорослих та підвищувати 
ефективність економіки в умовах її реформування. 
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Любовь Бондарева 

Особенности предпринимательского развития 
личности взрослых в условиях рыночной экономики 

 
Аннотация. В статье рассмотрены акмеологические 

особенности достижения человеком вершин профессионализма на 
этапе личностной зрелости; обосновано их влияние на создание 
технологии обучения взрослых к предпринимательской 
деятельности; определено содержание и понятие „менеджмент 
знаний” как фактора успешного карьерного роста личности 
взрослого в условиях рыночной экономики. 

Ключевые слова: предпринимательство, 
профессиональное образование, предпринимательская подготовка 
взрослых. 

 
Lubov Bondareva 

Some features of entrepreneurship development of the adult  
in conditions of market economy 

 
Summary. In the article are considered some akmelogicheskie 

feature of achievement by the man of tops of professionalism at a stage 
of a personal maturity; there is an influence on creation of technology 
of training of the adults to entrepreneurship activity is proved; are 
determined the contents and concepts „ of management of knowledge 
„as the factor of successful career growth of the person in conditions of 
market economy. 

Key words: business, vocational training, entrepreneurship 
preparation of adult. 
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УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД ОСОБИСТОСТІ 
 

Мова – це наша національна ознака, 
в мові наша культура, ступінь нашої свідомості. 

 
Актуальність дослідження. Глобалізаційні процеси 

світового соціуму зумовили звернутися до проблеми сприймання 
українським народом своєї мови, усвідомлення ним її 
окремішності. Пізнання основ, визначення й самовизначення 
українського етносу охоплює проблему сприймання народом своєї 
мови, як портрету нації, як джерела виявлення етнопсихологічної 
своєрідності. 

На початку третього тисячоліття дедалі відчутнішими і 
гострішими стають прагнення націй до ідентифікації, 
самосвідомості, мовної, культурної, історично-природної 
самобутності. У період суспільних криз актуалізується вплив 
етнокультури як національно-інтеграційного чинника на процеси 
національної самоідентифікації. 

Постановка проблеми. Процеси державотворення 
зумовлюють формування нових рис національної свідомості, 
потребу виховання державницького мислення, а відповідно 
вироблення нових стандартів як у мовній практиці, так і в 
поведінці.  

Мета статті. Довести, що мова є універсальним феноменом 
буття і свідомості української нації, а стан морального здоров’я 
нації вимірюється ставленням до мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних 
наукових розвідках таких вчених, як С. Єрмоленко, П. Кононенко, 
А. Пономаренко, Л. Мацько та ін. поняття „мова” розглядається у 
тісному взаємозв’язку з національно-мовною свідомістю, мовною 
стійкістю, українським світоглядом особистості.  

Виклад основного матеріалу. Процеси національної 
самоідентифікації безпосередньо пов’язані з мовою. Утвердження 
української мови як мови української нації, як державної мови в 
незалежній Україні співпали з інтеграційними процесами України 
в Європу, української культури в зарубіжну культуру. Інтеграція 
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не означає денаціоналізацію, яка є характерним явищем для 
сучасних соціально-економічних умов української держави. В 
інтегрованому світі багатомовними можуть бути люди, залежно 
від їх лінгвістичного дару, а не цілі суспільства.  

Мова є одним з основних засобів консолідації нації. Для 
консолідації суспільства важливе значення має становлення 
державного статусу української мови в усіх сферах суспільного 
життя українського народу. Державна мова – це не одна з мов, яку 
добровільно обирають чи не обирають громадяни для свого 
виробничого, громадського чи особистого життя. Це мова, яка 
повинна бути пріоритетною в суспільному житті української нації.  

Кожна держава має своє мовне обличчя. Це не якась 
абстракція, а цілком конкретні речі. Ліна Костенко зазначає: 
„Мова – це також обличчя народу, воно тяжко спотворене. В такій 
ситуації, в будь-якій, а в такій особливо, держава повинна мати 
глибоко продуману гуманітарну політику, створювати механізми 
ефективного виливу, координувати зусилля своїх учених і митців. 
Бо за таких деструкцій, у перехідний період, це життєво необхідно 
– накреслити шляхетні обриси своєї культури” [5, с. 22]. 

На сьогодні в Україні не створено ні належної матеріально-
технічної бази, ні соціального ґрунту для розширення сфер 
функціонування української мови як державної. Володіння 
державною мовою – неодмінна ознака всіх, хто живе в Україні, хто 
сприймає її як свій дім, хто хоче бачити її серед цивілізованих 
культурних країн світу. Особливо це стосується представників 
Української держави, які не завжди культивують зразок 
офіційного спілкування, а цим самим не утверджують розуміння 
соціального престижу державної мови як основи духовного 
розвитку нації. Важливо зрозуміти, що через мову відбувається 
ідентифікація людей з державою, культурою представниками і 
носіями яких вони є. 

В. Крисаченко, називаючи ознаки ідентифікації 
українського етносу, зазначає: „Самовизначення досягається за 
допомогою, наприклад, релігії, мови, способу господарювання, але 
найрозвиненіша його підстава – політична, тобто створення 
певних інституцій (центрального управління, армії, суду, фінансів 
тощо), котрі і дозволяють реалізувати цілі та цінності певного 
етнокультурного соціуму чи, принаймні, його активної та діяльної 
частини” [7, с. 7]. Дослідник справедливо акцентує увагу на 
вагомості політичного самовизначення (існування держави), яке 
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відкриває для етносу шлях розвитку його духовної і матеріальної 
культури. За відсутності інституцій політичного самовизначення 
мовна саморефлексія набуває засадничої підстави. 

Україна тривалий час не мала єдиного органу управління. 
Ця обставина негативно позначилася на стані української культури 
взагалі, мови зокрема. Українські землі перебували в складі 
держав, які прагнули до розвитку рідної мови й національних 
традицій. 

На завойованих українських землях Російська царська 
влада сприяла розвиткові й поширенню лише своєї національної 
культури та всіляко протидіяла будь-яким виявам інших 
національних культур. Стан української мови і становище 
українців у російській імперії непокоїв відомого мовознавця 
О. Потебню. Дослідник вказував на згубний вплив денаціоналізації 
народів, наслідком якої могла б стати загибель мови. Він зазначав, 
що втрата хоча б однієї мови була б бідою, втратою для людства в 
цілому [9]. Щодо Австро-Угорської імперії, то з її боку не було ні 
сприяння для розквіту української націй, ні насадження українцям 
чужої культури. Така політика завойовників давала змогу вижити 
українській культурі [3]. 

Гіркі уроки історії примушують нову генерацію 
української інтелігенції знову і знову усвідомити давним-давно 
відому для всіх істину: народ, позбавлений своєї історії, культури 
й мови, приречений на асиміляцію, на втрату політичних і 
культурних орієнтирів. Як справедливо зауважував 
М. Костомаров, „суспільство, яке втратило колишній корінь, не 
одразу пустить новий, воно не має за собою історичної святині; 
доля їхніх предків служить для них докором, і вони відвертаються 
від неї, намагаються забути старе, бо їм від нього мимоволі 
соромно; а нове ще не встигло стати історичним набутком. На 
перевертнях взагалі лежить відбиток слабості, в’ялості, брак 
усвідомлення мети, міцності взаємодії праці та волі. Зрадивши раз 
душу свою, вони ще довго здатні зраджувати її вдруге і втретє” [6, 
с. 145].  

Мова йде про національну свідомість українців. Рушійним 
фактором у формуванні історичної долі українців був недостатній 
рівень їх національної свідомості. Усі спроби відновлення нашої 
державності зазнали поразки через відсутність справжніх патріотів 
у середовищі державницької еліти, розпорошеність і роз’єднаність 
українства. 
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Поняття „національна свідомість” входить в обіг на 
початку XIX ст. під впливом філософських ідей Гердера. Це 
поняття функціонувало не лише в філософській думці України, а й 
у більшості країн Європи. Поняття „національна свідомість” 
ґрунтувалося на етнічній самоідентифікації. Українська 
інтелігенція пов’язує поняття „національна свідомість” з 
виявленням неповторних рис своєї народності, втілених у мові.  

Національна свідомість — це закодований на генетичному 
рівні спосіб мислення і світосприйняття. Ця система гранично 
стійка до зовнішніх впливів, а першоосновою її є мова. Вона 
виступає неодмінним складником національної свідомості. 
Свідомість формується, виявляється в мові, а мова постає як 
універсальна ознака етносу, тобто можна говорити про українську 
мовну самосвідомість, що передбачає: 

1) усвідомлення окремішності своєї мови як засобу 
етнічної самоідентифікації особистості; 

2) бачення просторового і часового поля української мови 
як феномена єдності, цілісності українського етносу (нації); 

3) відбиття (віддзеркалення) мовної самосвідомості в 
самоназвах українців та в їхній мові [2]. 

На жаль, українська мова в масовій свідомості залишається 
або мовою офіційною, книжною, яку можна чути тільки в 
радіопередачах, читати нею (рідко) газети, часописи, або мовою 
сільською, побутовою, яка приречена в умовах міста на зникнення. 
Дослідження українських соціолінгвістів переконують у тому, що 
навіть вихована в українських родинах молодь змушена 
зросійщуватися через панування в незалежній Україні 
російськомовного інформаційного продукту. 

А. Погрібний у науково-публіцистичному есе „Умію, та не 
хочу, або про фальш одного етикету”

 
описує мовно-національну 

свідомість пересічного українця, який не бачить у мовному 
відступництві ніякої неволі [8]. Таке усвідомлення мовної 
проблеми для пересічного українця є майже нормою. Насправді 
ситуація надзвичайно складніша, оскільки мова йде про втрату 
етнічної самоідентифікації, етнічної належності. Треба пам’ятати, 
що у кожного народу – своя мовна картина світу, тобто в мові 
виявляється ментальність, і водночас мова формує, забезпечує 
оригінальний, неповторний погляд на світ представників різних 
народностей. 

На терені України, крім державного етносу проживають 
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корінні недержавні етноси (кримські татари, гагаузи, караїми), а 
також недержавні етноси, що належать до корінних етносів інших 
держав (росіяни, вірмени, білоруси, євреї, німці, поляки, болгари, 
румуни, угорці, словаки та ін.). Згідно із загальносвітовими 
нормами співжиття народів недержавні етноси інтегруються в 
мову й культуру державного корінного етносу [2]. 

Народ, або етнос, – це людська спільнота, яка відрізняється 
від інших власною самосвідомістю, окремою етнічною територією 
(батьківщиною), своєрідною мовою, культурою, характером, 
специфічними формами господарського життя. „Етнос” – слово 
грецького походження, що означає „народ” – стійка, стала 
соціальна група людей, що історично склалася [10, с. 436]. 
Більшість науковців схильні до думки, що нація  – це 
одержавлений етнос. Тобто держава постає як наслідок тривалого 
розвитку певного народу. 

У радянські часи культивувалася народницька, культурно-
фольклорна свідомість українців, і ця свідомість затримувала 
мовно-національну нівеляцію українців в „єдиному радянському 
народі”. Сьогодні замість народницької потребуємо формування 
українознавчої свідомості, українознавчого світогляду. 

Що ж ми розуміємо під поняттями „світогляд”, 
„українознавчий світогляд”? „Світогляд – система поглядів на 
життя, природу і суспільство” [1, с. 1109]. Українознавчий 
світогляд – це система поглядів на життя, природу і суспільство, 
детермінована концептосферою „Україна”. Іншими словами, 
українознавчий світогляд охоплює концентри українознавства, 
визначені П.Кононенком: Україна – етнос, Україна – природа, 
Україна – мова, Україна – історія, Україна – нація, Україна – 
держава, Україна – культура [2].  

Українознавчий світогляд розкриває зв’язок мови народу з 
його психологією, характером світосприймання, історією, 
культурою, врешті, з природою, де живе етнос. Формуючий вплив 
на українознавчий світогляд мав тісний зв’язок народу з 
природою. Українці проявляли високий рівень толерантності до 
довкілля. Домінантною рисою взаємовідносин людини і природи 
було гармонійне співжиття з нею, раціональне використовування її 
ресурсів. 

Природі належить значна роль в ідентифікації українського 
етносу-нації. Вона – і лоно, і мати, і годувальниця, і захисниця. 
Людині природа додає широту світосприйняття та світорозуміння, 
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глибину емоцій і роздумів, державно-інтелектуального ставлення 
до навколишнього світу.  

Різноманітність української природи породжує багатство 
вражень і емоцій: стан – безмежності, можливості, мрійливості, 
свободи; ліс  – заглибленості й таємничості; річки – то лагідного 
спокою, інтиму, елегійності, то мінливості й нуртування настрою, 
моря – могутності й величі зовнішнього світу; а гори – 
непереборного прагнення висоти, сонця, божественної благодаті 
справедливості, віри в безмежність і незнищенність світу.  

Саме природа зумовлювала обрядовість, а далі й характер 
віри, нахил до споглядальності, аналізу та самоаналізу, що 
неминуче веде до мистецької творчості (енергії самовираження). 
Різноманітність, багатство природи спонукало й до різнорідної 
виробничої діяльності (хліборобів, скотарів, рибалок, чумаків, 
ремісників, зброярів), до воїнської та інтелектуальної 
життєдіяльності [4]. Природа історично виробила 
етнопсихологічні константи, які і впливають на формування 
світогляду українського народу. 

Природа мала значний вплив на мову етносу. 
Я. Головацький помітив, що звуковий лад мови гармоніює з 
природним ландшафтом людей, які живуть у горах, або в степу, чи 
в лісостеповому просторі. На його думку, як психічний склад 
людей залежить від природи, так і характер мови визначається і 
їхнім психічним складом, і навколишньою природою [2]. Мова 
повинна сприйматися її носіями у глибині часу, в обширах 
простору, в розмаїтті природи, у філософії народу. 

Синтезуюча, інтегральна роль мови виявляється на рівні 
формування українознавчого світогляду через мовну стійкість 
підростаючого покоління. Українознавчий світогляд людини 
пов’язаний з її мовною стійкістю, і навпаки – мовна стійкість 
засвідчує наявність українознавчого світогляду в кожного 
громадянина держави. Нині основу поняття „мовна стійкість” 
визначають такі чинники, як авторитет української мови, 
усвідомлення внутрішньої потреби спілкуватися й пізнавати світ 
засобами рідної мови, заперечення мовного відступництва у будь-
яких його проявах, прагнення позбутися монополії суржику, 
турбота про високу культуру спілкування.  

Складність відродження україномовної практики в 
міському середовищі полягає у мовній стійкості молоді. Навчальні 
заклади повинні брати на себе роль збереження мовної стійкості 
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підростаючого покоління, створюючи україномовне середовище 
спілкування для того, щоб з’явилося бажання у молоді не лише 
репродукувати українською мовою знання, а й творити нові. 

Важливо правильно зрозуміти проблему формування 
мовно-національної свідомості українців, яка полягає не в тому, 
„що люди не усвідомлюють значення мови в процесах 
державотворення, а в тому, що зруйновано суспільний ґрунт 
засвоєння української мови, втрачено національні орієнтири в 
збереженні національної культури й мови, зруйновано мовне 
середовище, яке безпосередньо визначає пріоритети і практично 
сприяє виробленню мовного автоматизму, засвоєнню мовного 
коду” [2, с. 103]. 

Поступово в суспільстві утверджується усвідомлення 
молоддю престижності української мови. Наведемо цікаві 
міркування сучасної молоді, взяті з опитувальника щодо чинників 
підвищення престижності української мови, які виявляються у: 
1) бажанні говорити українською мовою незалежно від 
комунікативної ситуації (в офіційному і неофіційному 
спілкуванні); 2) вдосконаленні мовного законодавства та мовної 
політики держави, які будуть реально, а не декларативно 
спрямовані на утвердження української мови; 3) формуванні 
національно свідомої еліти; 4) прагненні мати високоякісну 
україномовну освіту. Навіть поверхова, приблизна статистика, 
умовно кажучи, працює на майбутнє, на перспективу утвердження 
української мови в свідомості кожного як ознаки його 
громадянської гідності, належності до громадян України.  

Рішучі кроки щодо мовної політики залишаються за 
державними діячами України. Прикро констатувати, що нині в 
незалежній Україні мовна політика залишається декларованою, 
далекою від реальної, вона не забезпечує соціального престижу 
державної мови, не наповнює реальним змістом всю парадигму її 
суспільних функцій. 

На нашу думку, прилучення до мови як до атрибуту 
держави має відбуватися природнім шляхом – це родинне 
виховання, виховання в дитсадках, у загальноосвітніх середніх та 
вищих навчальних закладах. Засоби масової інформації, наука, 
освіта повинні представляти основи духовної культури 
українського народу, його національний світогляд у єдності 
поколінь, у наступності та оновленні культурних надбань нації. 

Висновки. Таким чином, погляд українців на себе і на світ 
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віддзеркалюється в мові, яку необхідно сприймати не як 
лінгвістичну категорію, а як систему поглядів на життя, природу і 
суспільство, як універсальну категорію людського буття. Вона не 
лише в свідомості й підсвідомості людей, а й у мовних звичках, 
стереотипах. Мова виступає неодмінним складником національної 
свідомості, світогляду. 

Перспективним шляхом формування національного 
світогляду та мовної стійкості підростаючого покоління має стати 
використання українознавчого стрижня соціокультурної лінії у 
сфері масової культури. 
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ 
АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

 
В умовах постійного ускладнення технології виробництва 

постає необхідність повсякчас підвищувати кваліфікацію 
працівників усіх галузей економіки та сфери послуг, а отже – 
вдосконалювати систему професійної підготовки. Підвищення 
кваліфікації здійснюється у процесі навчання і самоосвіти 
дорослого населення протягом усього часу активної діяльності 
шляхом неперервної ступеневої освіти кожної людини впродовж її 
життя (lifelong learning). 

Загострення проблеми перепідготовки і перекваліфікації 
виробничого потенціалу зумовлює актуальність дослідження 
процесу навчання дорослих, виявлення психологічних основ 
навчання на етапі зрілості. Неперервність освіти передбачає пошук 
принципово нових рішень щодо наступності та цілісності 
професійного становлення та розвитку особистості, постійного 
поглиблення його загальноосвітніх і фахових знань; посилення 
індивідуального підходу в освіті; розвитку творчих здібностей 
фахівців. Сучасне суспільство ставить усе нові, щораз вищі, 
вимоги до інтелекту особистості, її мобільності, пластичності та 
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гнучкості. Людина стає активною рушійною силою суспільного 
поступу лише за умов глибокого пізнання об’єктивних законів 
розвитку природи та суспільства, набуття глибинних знань, умінь і 
можливостей їх використання на благо прогресу. 

Вивчення управління та самоуправління розвитком 
особистості здійснюється у співвідношенні його змістовних і 
процесуальних сторін на рівнях педагогіки (виховання й освіти 
дітей, підлітків та юнаків) та андрагогіки (освіти дорослих). 
Особлива увага приділяється виховному і навчальному 
середовищу, принципам його конструювання і функціонування. 
Сформовані у вітчизняній психології в середині ХХ ст. теорії, 
концепції, трактування учіння та навчальної діяльності 
(Л. І. Айдарова, Б. Г. Ананьєв, Д. Н. Богоявленський, 
П. Я. Гальперін, Г. Г. Гранік, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, 
Л. В. Занков, З. І. Калмикова, Г. С. Костюк, Н. В. Кузьміна, 
Л. Н. Ланда, А. А. Люблінська, А. К. Марков, Н. А. Менчинська, 
Н. Ф. Тализіна, П. А. Шеварьов та ін.), а також роботи зарубіжних 
учених (І. Лінгарт, І. Ломпшер та ін.) є значним внеском не лише в 
осмислення педагогічної практики, а й у педагогічну психологію 
як науку, що цілеспрямовано розвивається. Велике значення для 
педагогічної психології мають роботи з психології навчання 
дорослих Ю. Н. Кулюткіна, Л. Н. Лесохіної та ін. 

Б. Г. Ананьєв [1] запропонував напрями психолого-
педагогічного розвитку дорослих людей: навчання дорослих на 
усіх рівнях освіти; перенавчання і донавчання в умовах трудової 
діяльності, оволодіння суміжною професією; підвищення 
кваліфікації кадрів, удосконалення з тієї кваліфікації, якою людина 
не оволоділа раніше з урахуванням найновіших досягнень науки і 
техніки в цій галузі діяльності. У сучасній науково-педагогічній 
літературі зустрічаються близькі за значенням терміни, пов’язані з 
неперервною професійною підготовкою: „перманентна освіта”, 
„підвищення кваліфікації”, „перекваліфікація”, „підготовка і 
перепідготовка кадрів” та ін. Усі вони стосуються освіти, яка 
продовжується після базової, забезпечує можливість використання 
кожною людиною протягом її життя різноманітних навчальних 
програм і дозволяє їй раціонально поєднувати освіту з 
самоосвітою. 

Дорослий учень – особа дієздатного віку, яка в різний 
спосіб поєднує навчальну діяльність із занятістю у сфері праці; це 
соціально зрілий, у цілому сформований індивід, який уже має 
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статус оплачуваного працівника і повноправного громадянина, 
діяльного члена суспільства, що має різнорідні соціальні 
обов’язки. На думку Л. Б. Лук’янової, дорослість пов’язують не 
стільки з віком людини, скільки з соціально-психологічними 
чинниками, які усвідомлює сама людина й визнає суспільство. 
Дорослими учнями є: учні вечірньої загальноосвітньої школи; 
студенти вечірньої, заочної та дистанційної форм навчання й 
екстерни ВНЗ; аспіранти; особи, які здобувають професію на 
робочому місці; слухачі курсів та інститутів підвищення 
кваліфікації; ті, хто 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 тощо [9, с. 73]. 

Результати досліджень вікової психології свідчать, що межі 
збереження активності й творчих здібностей можна суттєво 
розширити за умов певної організації життя й діяльності людини 
[6, с. 67-68], яка в усі періоди свого життя здатна набувати нові 
знання і розширювати кругозір, а в процесі трудової діяльності за 
потреби оволодівати новими і суміжними професіями. Особливої 
уваги в цьому контексті заслуговує післядипломна освіта на різних 
етапах життя дорослої людини.  

Вікова періодизація інтелектуального розвитку дорослих 
свідчить про те, що зріла людина піддається і навіть потребує і 
виховання, і навчання, але ж ступінь сприйняття засобів 
педагогічного впливу в різних вікових періодах неоднаковий. 

На думку науковців, проблеми професійного розвитку не 
лише педагогічні, а й психологічні, а саме – акмеологічні. 
Навчальні заклади сьогодні не можуть забезпечити випускника 
таким обсягом знань, якого вистачило б на весь період активної 
життєдіяльності. У зв’язку з інтенсивним зростанням потоку 
інформації через кожні 5-10 років потрібно поновлювати знання, 
щоб відповідати необхідним вимогам виробництва та соціальної 
сфери. Професійна освіта має готувати людей спроможних до 
навчання, тобто підготовлених до того, аби вчитися протягом 
усього життя. Зробити це, без сумніву, набагато складніше, ніж 
просто дати людям певний обсяг знань, умінь і навичок. Отже, 
навчальні заклади покликані навчити студентів вчитися, здобувати 
знання і прагнути до них. 
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Основними параметрами, що характеризують людину як 
суб’єкта навчальної діяльності, є сприймання навчального 
матеріалу (змісту, методів подачі), особливості засвоєння знань і 
формування вмінь. Схильність до навчання формується в процесі й 
навчання, й учіння. Дорослій людині частіше приходиться 
виступати в ролі суб’єкта навчальної діяльності, викликаної 
різними мотивами і цілями. Саме тому одним із шляхів 
неперервної освіти дорослих є самоосвіта. 

Освіта дорослих залежить від багатьох чинників, а саме: 
від досягнутого освітнього рівня, ступеню оволодіння професією і 
професійною майстерністю, основами професіоналізму, прояву 
пізнавальних і професійних інтересів, єдності загальної і 
спеціальної підготовки. Спеціальна (професійно орієнтована) 
підготовка спрямована на вирішення прикладних завдань 
підвищення продуктивності праці, а загальна освіта дорослих, яка 
є досягненням цивілізованого суспільства, спрямована на 
формування гармонійно розвиненої, духовно багатої особистості. 

Організація навчання дорослих на науковій основі 
базується на знаннях особливостей розумової діяльності людини в 
різні вікові періоди. Коли йде мова про навчання та виховання 
дітей, не викликає заперечень потреба враховувати вікові 
особливості розвитку інтелекту. Стосовно ж дорослої людини й 
досі переважає думка про те, що її особистість сформована, а тому 
вікові особливості неістотні. Такий підхід заперечує акмеологія – 
міждисциплінарна галузь знань у системі наук про людину, яка 
ґрунтується саме на психології дорослих, обґрунтовує 
психологічні закономірності навчання на етапі зрілості (відбір 
організаційних форм, методів і прийомів навчання, індивідуальних 
і групових варіантів роботи з дорослими) і його психологічні 
умови (мотиви, спрямованість, інтереси, нахили, загальні й 
особливі здібності суб’єкта праці, організація професійного 
середовища, умови виховання й навчання, доступ до культурних 
цінностей, стан суспільства тощо). 

Акме (axm) – древньогрецьке слово, що означає „вища 
точка, розквіт, зрілість, найкраща пора”. У психологічній науці 
термін „акме” означає „соматичний, фізіологічний, психологічний 
і соціальний стан особистості, який характеризується зрілістю її 
розвитку, досягненням найбільш високих показників у діяльності, 
творчості” [6., с. 14-15]. Цей стан пов’язаний з віком людини і 
припадає приблизно на період від 30 до 50 років. У деяких 
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випадках, особливо коли йдеться про представників творчих 
професій, цей віковий період, як правило, тривати довше. Таким 
чином, вершина зрілості (акме) – це багатовимірний стан людини, 
який охоплює тривалий етап її життя і показує міру її реалізації як 
громадянина і фахівця в певній галузі діяльності. Щоб зрозуміти 
людину в цілому як володаря і носія усіх своїх іпостасей, 
осмислити всю складність залежностей між ними, необхідно мати 
єдину картину вивчення особистості на етапі зрілості різними 
науками.  

Сучасна акмеологія – наука про феноменологію, 
закономірності й механізми розвитку людини на рівні зрілості та 
особливо при досягненні найбільш високого рівня в цьому 
розвитку – виникла на стику природничих, суспільних і 
гуманітарних дисциплін. Як науку про „період розквіту” 
акмеологію цікавить передусім те, в якому віці люди різних 
професій досягають цього періоду і як довго перебувають на 
цьому рівні. Та головною акмеологічною проблемою є не відрізок 
життєвого часу, а стан духу особистості, який може перетворити 
будь-який період у період розквіту. Крім того, акмеологія 
займається з’ясуванням характеристик, сформованих у людини 
потягом попередніх вікових періодів, аби вона в усіх відношеннях 
змогла успішно проявити себе на рівні зрілості. Отже, в основі 
акмеології лежить психологія розвитку дорослої людини, який 
залежить від того, як особистість формує, усвідомлює й реалізує 
свої потреби, здібності та інтереси, якої мети прагне і яким чином 
її досягає [4, с. 87].  

До базових понять і категорій акмеології належать зокрема 
акмеологічні умови й акмеологічні чинники. Під акмеологічними 
умовами розуміють значущі обставини, від яких залежить 
досягнення високого рівня прогресивного розвитку зрілої 
особистості й особливо її професіоналізму. Акмеологічні чинники 
мають характер рушійних сил і є головними детермінантами цього 
процесу. Найважливішими чинниками є прагнення до 
самореалізації, високі особистісні та професійні стандарти, 
високий рівень професійного сприйняття і мислення, престиж 
професіоналізму, а також усі суб’єктивні риси, які сприяють 
зростанню професійної компетентності. Таким чином, 
акмеологічні умови і чинники близькі за своїм змістом, але не 
тотожні, оскільки умови є об’єктивними стосовно особистості 
майбутнього фахівця, а чинники мають суб’єктивний характер [5, 
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с. 74-75].  
А. О. Деркач і В. Г. Зазикін розглядають акме як 

професійну компетентність і виокремлюють загальні та специфічні 
акмеологічні інваріанти професіоналізму. Загальні не залежать від 
специфіки діяльності та властиві фахівцям будь-якого профілю 
(сила особистості, розвинена антиципація, високий рівень 
саморегуляції, уміння приймати ефективні рішення, креативність, 
висока й адекватна мотивація досягнень). Специфічні акмеологічні 
інваріанти відображають зміст і вимоги професійної діяльності 
(висока комунікабельність, проникливість, стресостійкість тощо) 
[5, с. 61]. Водночас акме в цьому сенсі є важливим складником 
професіоналізму, сферою професійної майстерності, системою 
знань, яка постійно збагачується і дозволяє виконувати професійну 
діяльність з високою продуктивністю. Іншими словами, це вміння 
використовувати знання на практиці з високою ефективністю, 
ефективно діяти у сфері цього професійного знання [5, с. 112]. Як 
бачимо, таке тлумачення збігається з традиційним розумінням 
професійної компетентності фахівця. 

Український учений В. М. Антонов запропонував термін 
„кіберакмеологія”, що базується на основних принципах таких 
наук, як кібернетика, акмеологія, синергетика, біхевіоризм, 
когнітологія тощо. Об’єктом цієї науки є методи створення 
архітектоніки для креативного саморозвитку людини як 
особистості на еволюційному шляху розвитку творчої зрілості 
через впровадження математичних акме-систем. Концепція 
кіберакмеології базується на здібностях особистості, її таланті та 
їх моделюванні засобами сучасних інформаційних технологій 
через досягнення акме-точок знань людини в різних галузях і 
ситуаціях та представлення моделі філо- і онтоґенезу людини у 
вигляді кіберакмеологічної інформаційної системи [2]. 

Теоретичні та практичні проблеми освіти, навчання і 
виховання дорослих охоплює галузь педагогічної науки 
андрагогіка (від грец. άνήρ (άνδρος) – доросла людина і αγωγη – 
вести). Поняття андрагогіка ввів у науковий обіг німецький 
історик педагогіки К. Капп у 1833 р. (книга Platon's 
Erziehungslehre, als Pädagogik für die Einzelnen und als 
Staatspädagogik) і розвинув у теорію освіти для дорослих 
американський педагог М. Ноулз, який у 1973 р. опублікував 
працю „Дорослий учень. Забутий – покинутий” [10, с. 5]. Термін 
відразу викликав бурхливу дискусію. Відомий філософ і педагог 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D0%92.%D0%9C.&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%85%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1833
http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Knowles
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І. Гербарт заперечував саму ідею вивчення і розвитку освіти 
дорослих як специфічного предмета [10, с. 13]. У першій половині 
XIX ст. освіта дорослих не отримала широкого розповсюдження, і 
термін не набув поширення [7, с. 91]. Друге народження 
андрагогіки відбулося в 1920-і роки, зокрема в Німеччині. У цей 
період освіта дорослих стала об’єктом теоретичних досліджень 
про те, чому, для чого і як навчати дорослих. 

Системні дослідження андрагогіки за рубежем розпочалися 
в другій половині XX ст., коли значно розширилась сфера 
формальної і неформальної освіти дорослих, що потребувала 
спеціальних досліджень в інтересах підвищення ефективності 
навчального процесу, осмислення традиційної педагогічної 
проблематики у світлі ідей безперервної освіти. Основними 
напрямами андрагогічних досліджень є емпіричний і теоретичний 
(герменевтика). Першим емпіриком вважається Е. Торндике, до 
лідерів герменевтичного напряму належить Е. Ліндеман. 

Один з перших теоретиків української андрагогіки 
М. Галущинський дослідив цілі й методи виховання народу, 
значення народної освіти та національного виховання, місію 
культурно-освітніх товариств у цьому процесі. Крім практичної 
просвітницької діяльності, яка була поширена в Україні, 
М. Галущинський дослідив і розкрив особливості навчання 
дорослих („Народна освіта й виховання народу. Методи і цілі”, 
„Учителі народної освіти”), вивчав закономірності духовно-
інтелектуального самовдосконалення носіїв і творців фахових 
знань. Значних успіхів досягла в андрагогічній діяльності 
X. Алчевська [3, с. 22].  

Сучасна Енциклопедія освіти (2008 р.) подає таке 
визначення андрагогіки – „вікова та педагогічна галузь психолого-
педагогічних досліджень теоретичних і практичних проблем 
освіти і виховання дорослих людей” [3, с. 22]. У спеціальній 
літературі використовуються також терміни педагогіка дорослих, 
фахове вдосконалення тощо. Вивчення науково-методичної 
літератури свідчить, що дослідники розглядають андрагогіку як 
самостійну науку і наукову дисципліну, як область наукового 
знання і галузь педагогічної науки, як сферу соціального знання і 
гуманітарну сферу знання [8, с. 11]. В одному й тому ж 
дослідженні андрагогіка може розглядатися з різних боків: як 
напрям в системі наук про освіту, навчальна дисципліна, наука про 
освіту дорослих. Подібна розбіжність думок актуалізує потребу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-Kolesnikova-2-2#cite_note-Kolesnikova-2-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-Zmeev-3#cite_note-Zmeev-3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-Kukuev-5#cite_note-Kukuev-5
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подальшого вивчення теоретико-методологічних засад цієї 
наукової дисципліни. 

Андрагогіка покликана з’ясовувати психолого-педагогічні 
закономірності, соціальні й психологічні чинники ефективності 
освіти, навчання і виховання дорослих, розробляти методи, 
системи навчально-виховної роботи з окремими особами і групами 
у віці від студентського до похилого віку, враховуючи своєрідність 
педагогічних ситуацій: сформованість особистості, наявність 
життєвого досвіду, культурні, освітні, професійні запити, 
переважання самоосвіти та самовиховання тощо [3, с. 22].  

У світлі окресленого, освіта дорослих – це пролонгований 
процес розвитку людини (особистості, громадянина, 
індивідуальності, фахівця), який відбувається протягом усього 
життя. Причому визначення варіативних підходів до відбору 
змісту навчання відбувається з урахуванням специфіки 
використання системи неперервної освіти в цілому та її окремих 
компонентів. Філософсько-педагогічна ідея неперервної освіти 
поєднує кілька напрямів: пролонговане цілеспрямоване засвоєння 
особистістю соціокультурного досвіду з використанням усіх ланок 
освітньої системи; дотримання принципів організації чинної 
системи освіти, освітньої політики, спрямованої на створення умов 
для навчання людини впродовж усього її життя; забезпечення 
логічного взаємозв'язку і наступності різних ланок освіти [9, с. 74-
75]. 

В андрагогічному сенсі завданнями неперервної освіти є не 
лише навчання дорослих, а й визначення оптимальних умов 
їхнього навчання, закономірностей педагогічного управління 
сприйняттям ними інформації, особливостей психічного та 
інтелектуального розвитку людини в різні періоди життя і 
потенціальних можливостей розвитку дорослої особистості.  

Об’єктивні зміни в освітній сфері, розвиток ідей 
андрагогіки у вітчизняній і світовій науці дозволили виявити 
закономірності, які слід враховувати при навчанні дорослих: 
доросла людина, яка навчається, відіграє головну роль у процесі 
навчання; прагне до самореалізації, самостійності, самоврядування 
й усвідомлює це цілком реально; вона володіє життєвим 
(побутовим, соціальним, фаховим) досвідом, що може бути 
використаний як важливе джерело самонавчання як її самої, так і 
навчання її колег; розраховує на невідкладне застосування 
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отриманих у ході навчання вмінь, знань і навичок; навчається для 
вирішення важливої життєвої проблеми і досягнення конкретної 
цілі. Навчальна діяльність дорослого значною мірою 
детермінується часовими, просторовими, побутовими, фаховими, 
соціальними чинниками, одні з яких або обмежують, а інші – 
сприяють процесу навчання. Сам же процес навчання дорослого 
організований у вигляді спільної діяльності тих, хто вчиться і тих, 
хто навчає [11, с. 406]. 

Слід враховувати, що значне місце в житті дорослої 
людини займає професійна діяльність. У професії життєва позиція 
визначається залежно від знайденого людиною унікально-
індивідуального способу вираження свого „я” (самовираження) в 
умовах суспільно заданої спеціальності (професії). У професійній 
діяльності особистість розвивається, і відповідно до цього 
засвоюються не лише способи й алгоритми вирішення 
професійних завдань, удосконалюється система професійних умінь 
і навичок, а й набуваються нові знання, розширюється світогляд, 
розвиваються складні загальні та специфічні можливості, 
зміцнюються індивідуально-ділові професійно значущі якості, що 
в результаті зумовлює зміни в системі потреб і цінностей суб’єкта 
праці, мотиваційній сфері особистості, підносячи останню на 
якісно новий рівень. Це й дозволяє досягнути найвищих рівнів у 
розвитку особистості. 

Таким чином, дослідження психологічних засад 
андрагогіки безпосередньо пов’язане з вирішенням проблем 
психології дорослого віку, а на їх основі – акмеології, котра 
пояснює можливості зростання людини в пору розквіту її творчих 
сил, визначає міру особистісного потенціалу в різні періоди 
життєвого циклу. Основним видом діяльності дорослої людини є 
праця, провідний чинник, що зумовлює її розвиток. Під впливом 
праці відбувається формування життєвої позиції, ціннісних 
орієнтацій людини, визначення планів на майбутнє, тобто 
соціалізація особистості. Але вплив праці посилюється 
пропорційно підвищенню освітнього рівня. Два ці процеси – 
професійна й освітня (самоосвітня) діяльність дорослої людини є 
нерозривними і мають розглядатися комплексно. Лише за таких 
умов людина, фахівець може досягти найвищих показників (акме) 
в особистісному розвитку, професійній компетентності, найбільш 
повно реалізувати свій творчий потенціал. 
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Образование взрослых в контексте  

акмеологического подхода 
 
Аннотация. Определены андрагогическая и 

акмеологическая модели обучения взрослых, которые 

рассмотрены в контексте непрерывного образования. 

Актуализируется важность обучения взрослых в связи с 
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требованиями рынка труда. Предложенные подходы применяются 

в процессе обучения взрослых в высших учебных заведениях, а 

также в системе переподготовки и повышения квалификации. 

Ключевые слова: андрагогика, акмеология, обучение 

взрослых, непрерывное образование. 
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Formation of adults in the context  

of akmeological approach 
 

Summary. Andragogical and akmeological model of adults' 

teaching in way of examining them in the context of the continuous 

education are appoints. The adults' teaching importance is really topical 

in connection with the necessities of labour-market. The pedagogical 

technologies offered are used in the process of adults' teaching in the 

highest educative institution and in the system of the retraining and 

rising qualification also.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ВНЗ ЧЕРЕЗ 

МОДЕРНІЗАЦІЮ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 

 

Актуальність удосконалення управління якістю навчання в 

епоху  інформаційного суспільства  зумовлена завданнями, які 

ставлять перед системою освіти Закони України „Про освіту”, 

„Про вищу освіту”, „Державна національна програма „Освіта” 

(Україна ХХІ століття), Концепція Державної програми розвитку 

освіти, нормативні документи Міністерства освіти і науки України про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. 

Для сучасної Європи характерними є потужні інтеграційні 

процеси, які охоплюють різні галузі суспільного життя окремих 

країн. Поряд з принциповими змінами соціально-економічного 
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характеру спостерігаються тенденції формування 

загальноєвропейського освітнього простору. Суттєво зростають 

вимоги до кваліфікованого спеціаліста, що викликано зміною 

структури економічних взаємовідносин і ринку праці. Одним з 

важливих завдань сучасного вищого навчального закладу є 

підготовка професіонала, мобільного на ринку праці, здатного до 

адаптації та якнайповнішої реалізації власного творчого 

потенціалу. Важливим кроком до формування 

загальноєвропейського освітнього простору стала Болонська 

конвенція, яка започаткувала процес інтеграції освітніх систем 

європейських країн. Оскільки наша країна є активним учасником 

загальноєвропейських процесів, актуальним є питання перспектив 

розвитку вітчизняної системи вищої освіти та її особливостей в 

умовах реалізації положень Болонської деклараці [2].  

Пріоритети розвитку вітчизняної освітньої галузі визначені 

Державною національною програмою „Освіта” („Україна XXI 

століття”). Програма визначає основні шляхи реформування 

освіти: запровадження у навчально-виховний процес сучасних 

педагогічних технологій та науково-методичних досліджень, 

відхід від авторитарної педагогіки, підвищення професійного та 

загальнокультурного рівня педагогічних кадрів, формування нових 

економічних основ системи освіти, реорганізація існуючих і 

створення навчально-виховних закладів нового покоління, 

регіональних центрів та експериментальних майданчиків для 

відпрацювання та відбору ефективних педагогічних інновацій та 

освітніх модулів, демократизація, децентралізація системи 

управління освітою, створення регіональних систем управління 

навчально-виховними закладами [5]. 

За М. В. Кісіль, якість освіти – це ряд системно-соціальних 

якостей і характеристик, які визначають відповідність системи 

освіти прийнятим вимогам, соціальним нормам, державним 

освітнім стандартам. Отримання якісної освіти безпосередньо 

залежить від якості самих вимог (цілей, стандартів і норм), якості 

ресурсів (програми, кадровий потенціал, контингент абітурієнтів, 

матеріально-технічне забезпечення, фінанси тощо) та якості 

освітніх процесів (наукова та навчальна діяльність, управління, 

освітні технології), які безпосередньо забезпечують підготовку 
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фахівців [1, с. 82].  

Ідея реформування системи освіти  і, зокрема, покращення 

якості навчання неможлива без радикальної перебудови  

управління вищими навчальними закладами, органічної інтеграція 

науки і освіти, активного використання новiтнiх  інформаційних 

технологій для підвищення якості навчання і виховання [2].  

Розвиток ринкових відносин у сфері вищої освіти 

неминуче веде до виникнення конкуренції між вищими 

навчальними закладами  на ринку освітніх послуг. Якість освіти є 

важливою характеристикою, що визначає 

конкурентоспроможність навчальних закладів. При цьому 

завдання підвищення якості освіти тісно пов'язане із завданням 

ефективного управління освітнім процесом і ресурсами ВНЗ.  

У Кременчуцькому інституті Дніпропетровського 

університету економіки та права одним із засобів покращення 

якості навчання є використання новітніх інформаційних 

технологій  для управління навчальним процесом. Тому метою 

нашої роботи є оприлюднення напрацьованого досвіду 

впровадження інформаційної системи управління навчальним 

процесом.  

Складність інформаційної ситуації в управлінні вищими 

навчальними закладами полягає в тому, що на даному етапі 

накопичено великі масиви інформації, яка багатоманітна, має 

різний ступінь репрезентативності, з нерівноцінною 

аргументацією і значною надлишковістю. Потоки інформації у 

ВНЗ частіше функціонують стихійно, ніж організовано під 

впливом керівників чи працівників інформаційних служб. При 

цьому відсутнє єдине теоретичне підґрунтя та уніфікована 

технологія структуризації інформаційних потоків та елементів 

процесу управління, що породжує проблеми, знижує ефективність 

керівництва навчальними закладами та призводить до 

несвоєчасного прийняття управлінських рішень. 

На ринку інформаційних систем пропонуються програмні 

продукти, які автоматизують окремі сторони діяльності 

навчального закладу, в основу створення яких покладено 

функціональний підхід, що не наближає до принципового рішення 

завдання управління ВНЗ. Функціональний підхід, припускає, що 
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навчальний заклад –  це механізм, який володіє набором функцій, 

розподілених серед підрозділів вищих навчальних закладів. 

Основним недоліком функціонального підходу є те, що виконуючи 

вузькоспеціальні завдання, співробітники підрозділів перестають 

бачити кінцеві результати роботи навчального закладу в цілому і 

усвідомлювати своє місце в загальному ланцюжку. Така система 

спрямовує співробітників добре виконувати функції, але не 

орієнтує на досягнення результату. Функціональний підхід 

приводить до ізольованості структурних  підрозділів, виникнення 

свого роду „конкуренції” між ними і неефективності 

інформаційної підтримки, зумовленою „клаптевою” 

автоматизацією [3].  

Ми переконані, що розробка інформаційних систем  

управління навчальним закладом має ґрунтуватися на системному 

підході, який розглядає всю діяльність ВНЗ як послідовність 

взаємозв'язаних процесів, які проходять через всі підрозділи, 

задіюють всі служби і який орієнтований на реалізацію 

стратегічних цілей, які вищий навчальний заклад ставить перед 

собою. Саме реалізація системного підходу є необхідною умовою 

успішної реалізації в інформаційних системах сучасних 

управлінських методик. 

Автоматизація управління Кременчуцьким інститутом 

Дніпропетровського університету економіки та права почалася із 

автоматизації роботи її функціональних підрозділів (деканатів) в 

умовах функціонування в інституті інформаційної системи „1С: 

Підприємство 7.7” в конфігурації „Бухгалтерський облік для 

України”. Було  автоматизовано формування заліково – 

екзаменаційних відомостей і формування на підставі їх даних 

елементарних внутрішніх звітів для аналізу успішності студентів. 

Інформаційна база для роботи деканатів не була пов’язана ні з 

роботою приймальної комісії, ні навчально-методичного відділу, 

ні кафедр, ні відділу кадрів. Така „клаптева” автоматизація 

призводила до великої кількості помилок, наприклад, 

невідповідності назв предметів у заліково-екзаменаційних 

відомостях з навчальними планами через неуважність секретарів 

деканатів  і не зменшила об’єми ручної праці.  

Придбання у 2008 році управлінської інформаційної 
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системи „1С: Підприємство 8.1” дозволило на її базі створити 

інформаційну систему, засобами якої автоматизовано роботу 

приймальної комісії, кафедр (деканатів інститут не має, вся робота 

ведеться випускаючими кафедрами), навчально – методичного 

відділу, бухгалтерії, відділу кадрів, господарського підрозділу.  

Зважаючи на проблеми „клаптевої” автоматизації, 

інформаційна система управління розроблялася як інтегрована 

логістична система, основним бізнес - процесом якої є навчальний 

процес. Концепція створення інформаційного простору КІ ДУЕП 

представлено на рис. 1.  

Розроблена інформаційна система управління дозволяє 

здійснювати контроль та накопичувати інформацію про навчання в 

інституті особи з моменту подачі заяви в приймальну комісію на 

обрану спеціальність до зарахування в контингент студентів, від 

зарахування до першої сесії, завершуючись підготовкою додатку 

до диплома та випуском фахівця. Функціонування структурних 

підрозділів КІДУЕП в єдиному інформаційному просторі дозволяє 

їм взаємодіяти як на рівні процесів, так і на рівні обміну даними. 

 

 
Рис. 1. Концепція створення  інформаційного простору КІ 

ДУЕП 
 
Інформаційні потоки розробленої інформаційної системи 

диференційовані. Основою диференціації інформаційних потоків є 
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цілі управління (управління навчально-виховним процесом, 
адміністративно-управлінська та господарсько – фінансова 
діяльність), які визначають зміст необхідної прямої і зворотної 
інформації, та суб'єкти управління (керівники, викладачі, 
студенти), які є основними джерелами та користувачами 
інформації. Інформаційні потоки формуються на підставі 
змістовно-цільового взаємозв'язку даних, спрямованих від 
суб’єкта-джерела до суб’єкта-користувача. Структура 
інформаційних потоків представлена на рис. 2. 

Використання аналітичних даних інформаційної системи 
дає можливість впливати на ставлення студентів до навчального 
процесу, регулювати рівень відвідування ними аудиторних занять, 
виконання навчальних планів і програм. Ці дані враховуються при 
визначенні найкращих і найгірших навчальних груп та окремих 
студентів, формування рейтингу академічних груп,  що є 
підставою для підвищення свідомості студентів та якості 
навчання. 

 
 

 
Рис. 2. Структура інформаційних потоків УІС, розробленої 

КІ ДУЕП 
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Перспективним напрямом дослідження, на наш погляд, є 
прогнозування якості навчання на підставі аналітичних даних 
управлінської інформаційної системи. 
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examined through automatization of educational process control for 
higher educational establishment; the concept of informative space 
creation for higher educational establishment is presented. 

Key words: teaching quality, automatization of management 
for higher educational establishment, managerial processes. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ  
ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 
Відмова від технократичного розуміння особистості як 

гвинтика суспільного механізму та утвердження гуманістичного 
підходу до процесу її формування як людини-творця актуалізували 
важливість творчого розвитку особистості, виявлення і розкриття 
її неповторності та унікальності, становлення її як яскравої творчої 
індивідуальності. 

Ефективним засобом реалізації даного завдання 
правомірно вважається хореографічне мистецтво, адже в 
хореографії фантазія, різноманітність, непередбачуваність 
відіграють винятково важливу роль, оскільки кожне нове 
виконання танцю, створення нових елементів його лексики і фігур 
вимагає імпровізаційності, творчості, свіжості. 

Танець є пластично-просторово-часовим інтегрованим 
видом мистецтва, в якому художні образи створюються за 
допомогою естетично забарвлених, музично організованих, 
ритмічно змінюваних рухів і поз людського тіла. Його творчий 
потенціал генетично закладений вже в самій його природі. Так, 
танцювальні рухи з прадавніх часів слугували індивідуальним 
художнім вираженням сприйняття виконавцем оточуючого світу. 
За допомогою різноманітних поз і міміки танцюристи 
висловлювали свої почуття, емоції та думки. Не випадково, 
З. Фрейд вважав, що, вивчаючи тілесне самовираження людини 
(„Я”), можна зрозуміти її психічний стан та підсвідомі процеси 
(„Воно”). 

Танець дозволяє створити комфортне навчальне і 
комунікативне середовище, адже його структура й чіткий малюнок 
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формують зовнішні опори для поведінки людини. Створюючи 
емоційну рівновагу в групі, танець заспокоює, „збирає” 
виконавців, полегшує налагодження стосунків між ними. Навіть 
дуже загальмовані чи навпаки, розгальмовані люди, потрапляючи 
до його атмосфери, починають будувати власну поведінку у 
відповідності з його правилами, виконують загальні для всієї 
групи рухи, що занурює їх у спільний ритм і спільну дію. Це 
зумовлюється тим, що в процесі танцю виконавці, хоча й 
імпровізують під музику, виявляючи в пластичних рухах свої 
фантазії й почуття, але все ж підпорядковуються чіткій ритмічній і 
композиційній його структурі, яка організує їх і в такий спосіб 
уможливлює розуміння комунікованих сенсів [1, с. 19-21].  

Художній образ, що лежить в основі танцю, розкриває, з 
одного боку, об’єктивну картину дійсності, а з іншого – 
суб’єктивне, індивідуальне бачення її виконавцем, тобто, 
створюється в процесі художнього узагальнення через 
індивідуально неповторну, емоційно насичену форму [2, с. 10]. 
Адже, як справедливо стверджувала Ліліан Еспенак, рух без 
почуттєвого вираження – є усього лише фізичною вправою. 
Водночас, через тренування моторики стимулюється й 
відбувається психічний розвиток особистості, гармонізаця тіла, 
почуття та інтелекту [9].  

Танець з повним правом можна назвати мистецтвом 
пластичним. Його матеріалом слугує саме людське тіло, яке, ніби 
оживлена музикою скульптура, естетично довершено втілює в 
своїх граційних рухах гармонію тіла й душі людини, її зовнішню 
та внутрішню красу, відображену в естетичній категорії 
античності – калокагатії. 

Недаремно ж Айседора Дункан черпала творче натхнення і 
створювала свої хореографічні образи, танцюючи на руїнах храму 
Діоніса в Афінах і споглядаючи давньогрецькі скульптури: „Ось 
чому, коли я танцюю боса по землі, я приймаю грецькі пози, 
оскільки ... вони саме і є природним положенням на нашій планеті. 
В усякому мистецтві оголене є найпрекраснішим. Ця істина 
загальновідома. Художник, скульптор, поет – усі керуються нею, 
лише танцівник забув про неї. Тоді як саме він і повинен би був 
краще від інших пам’ятати її ... . ... і якби я у своїх танцях могла б 
знайти ... хоча б одну лише позу, яку скульптор міг би перенести 
на мармур так, щоб вона збереглася і збагатила б його мистецтво, 
то моя праця не була б марною. Ця єдина форма вже була б 
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перемогою, була б першим кроком до майбутнього” [3, с. 45]. 
Іх цих слів видатної танцівниці випливають головні 

завдання хореографа: зробити тіло слухняним інструментом 
передачі внутрішнього стану та емоцій особистості і водночас, 
дати людині відчуття „м’язової радості” в процесі виконання 
танцю; гармонізувати її тіло і душу в танцювальному русі; навчити 
її вільно володіти мовою тіла в процесі хореографічної 
імпровізації, самостверджуватися в танці, виявляючи свою творчу 
волю і неповторну індивідуальність. 

Розв’язання цих завдань уможливлюється завдяки 
потужному креативному потенціалу хореографічного мистецтва. 

Останній виявляється в здатності танцю засобом впливу на 
естетичні почуття розвивати в особистості художні й творчі 
здібності; збуджувати її фантазію та стимулювати пошук власних 
хореографічних засобів її втілення; заохочувати творчу активність 
людини, викликати в неї бажання експериментувати зі своїм тілом, 
імпровізувати на задані хореографічні теми; знімати м’язове, 
емоційне та психічне напруження і завдяки цьому отримувати 
сенсорне задоволення від відчуття свого власного тіла, його 
гнучкості та краси. 

У зв’язку з цим важливо пам’ятати, що танцювальний рух, 
який несе в собі естетичне начало, неможливо нав’язати ззовні або 
засвоїти лише механічно (технічно). Він повинен виходити „від 
танцюриста”, від його власної людської індивідуальності, від 
форми його тіла, фігури, статури тощо. Тому танок двох осіб, на 
переконання А. Дункан, у жодному випадку не повинен бути 
тотожним, а ритм і рухи танцю мають природно гармонувати з 
„індивідуальним тілом” та „індивідуальною душею” танцівника. 
„Нову школу танцю, –  зазначає вона, – повинні складати ті рухи, 
які перебувають у найтіснішій гармонії з досконалою формою 
людського тіла і які самі повинні розвивати й вдосконалювати тіло 
людини” [3, с. 67]. А. Дункан підкреслювала, що в своїй школі 
вона не буде вчити дітей рабському наслідуванню її рухів, а 
навчить їх своїм власним рухам: ” Взагалі, я не стану 
примушувати їх (учнів – розрядка авт.) заучувати певні форми, 
навпаки, я буду намагатися розвинути у них ті рухи, які властиві 
їм... Танцівниця майбутнього буде жінкою, тіло й душа якої 
розвинуться у такій гармонії, що рухи тіла стануть природним 
проявом її душі ... Її ознака – піднесений дух у безмежно вільному 
тілі...” [3, с. 193]. 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 65 

Креативний потенціал танцю може реалізуватися, на думку  
А. Дункан, лише на засадах природовідповідності хореографії. Це 
вимагає узгодження танцювального руху з „природними законами 
тяжіння, природною волею індивідуума, з рухами і формами, 
створеними природою; ці рухи повинні породжувати з неминучою 
необхідністю нові майбутні форми, новий рух, де ... він сам, поза, 
ритм народжуються у причинному зв’язку з попередніми і здатні 
надати імпульс причинно-наслідковій дії, повинні нести в собі 
зародок, з якого могли б розвинутися усі наступні рухи, а ті, у 
свою чергу, народжували б у нескінченному вдосконаленні усе 
вищі й вищі форми, вираження великих ідей та мотивів” [3, с. 194-
196]. Це питання видатна танцівниця вважає винятково важливим, 
оскільки воно стосується, за її ствердженням, майбутнього цілої 
раси, адже, формуючи жіноче тіло „у красі й здоров’ї”, танець 
буде розвивати досконалих матерів і сприяти народженню 
здорових дітей – нового покоління громадян держави. Тому 
танець, на переконання А. Дункан, повинен випереджати 
кульмінаційний пункт у розвиткові людського духу, а засобом 
його культивування має стати майбутня школа танцю, яка за своєю 
сутністю повинна бути музеєм краси своєї епохи [3, с. 196]. 

Вільні рухи Айседори Дункан перейняв і впровадив до 
своєї системи ритмічного виховання Еміль Жак-Жалькроз. Він 
розробив і вперше в хореографічній педагогіці застосував техніку 
аритмії (arytmie), яка, на його переконання, „збудовує місток” між 
музикою та індивідуальністю. Згідно з  Е. Жак-Далькрозом, не 
існує музики та індивіда окремо, якщо є спільний рух. Ритміка 
повинна відчуватися свідомо, через м’язові рухи, й передавати 
музичний ритм. Природні м’язові ритмічні вібрації видатний 
педагог вважав дуже індивідуальними і говорив, що вони 
співіснують, як живі [8]. 

Значний внесок в обгрунтування креативного потенціалу 
хореографічного мистецтва зробила Мері Вігман, яка була 
переконана, що танець є головним з усіх мистецтв, оскільки 
засобом усього тіла він відображає внутрішню символічну форму 
розвитку. Розроблені нею творчі вправи полягають у тому, що 
дозволяють почуттям вільно вийти  назовні. Тому метою М. 
Вігман було не створення нових танців, а пошук таких рухів, що 
відкривають та розвивають людей. Ці хореографічні рухи нині 
широко використовуються в танцювальній психотерапії. 

Багато нового вніс у танець Рудольф Лабан. Він 
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наголошував, що рухи впливають не лише на фізичний, але й на 
психічний стан людини. Тому танцю слід звільнитися від 
„упокорювальної сорочки” примусу, він повинен стати доступним 
для всіх, хто хоче танцювати, тим більше, що танець є, на його 
думку, тією сферою людського життя, в якій кожна людина може 
відчувати себе спеціалістом. Вважаючи танець природною 
формою чуттєвого вираження людини, Р. Лабан вбачав 
призначення хореографії в тому, щоб активізувати творчу уяву 
людини й вивчати людські звичаї та виразність. Розроблена ним 
рухова система підходить і тим, хто професійно не займається 
танцями. Використовуючи вправи Р. Лабана на заняттях з 
фізкультури чи Творчої драматично-хореографічної педагогічної 
майстерні, можна навчити студентів краще відчувати й розуміти 
своє тіло, знаходити м’язові затиски і звільнятися від них у ході 
виконання плавних рухів. Крім того, спостерігаючи за 
танцювальними рухами інших та наслідуючи їх, студенти 
навчаться розуміти „тілесну картину” кожного з них 
(П. Шільдер) [10], створювати їхній індивідуальний 
„танцювальний профіль” (Л. Еспенак) [11], „входити” до їхнього 
внутрішнього стану, що сприятиме розвитку в них кінестетичної 
емпатії (Т. Шкурко) як здатності до віддзеркалювання 
психологічного стану партнера через повторення його рухів [7, 
с. 57], а також креативності, які є важливими компонентами 
творчої індивідуальності.  

Психологічні механізми цього процесу полягають у тому, 
що танець „викликає й розвиває креативний процес, витягаючи на 
поверхню несвідомий матеріал і переводячи його на усвідомлений 
рівень, який нерідко зумовлює катарсис, народження в людині 
вільних почуттів, які відкривають її силу, зміцнюють її „Я” й 
поглиблюють її здатність до відчуття й переживання” [1, с. 31]. 
Звертаючись у танці до творчості, людина, за ствердженням 
Д.В. Віннікота, усвідомлює свою креативність і через її розвиток 
пізнає свою індивідуальність [12, с. 77].  

Шляхом відкриття власної індивідуальності в танці 
виступає, на переконання Мері Вайтхауз, аутентичний рух, що 
слугує засобом самовираження людини і дозволяє їй реалізувати 
свої зовнішні й внутрішні ресурси [11]. 

У педагогічно-хореографічній підготовці майбутніх 
педагогів доцільно використовувати також вчення Р. Лабана-М. 
Вігман про ритм і динаміку, згідно з яким, індивідуальність 
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людини виявляється в тому, що вона має свій індивідуальний ритм 
і динаміку руху, яка їй найбільше підходить. Об’єднання в русі в 
одну систему фізичних якостей, почуттів та розуму, хаосу й 
порядку дозволяє оцінити характер та індивідуальні особливості 
людини.  

Оскільки в танці почуття виражаються точніше й 
конкретніше, ніж у словах, то він, на переконання Н. Голосової, 
В. Лабунської та В. Століна, як жоден інший вид мистецтва 
передає у кінесико-проксемічних паттернах інформацію про три 
головні компоненти міжособистісних стосунків, що виступають 
координатами емоційного ставлення людей один до одного: 
1) аффіліація (симпатія-антипатія); 2) домінування-
підпорядкування (повага-неповага); 3) залученість-відсутність 
(близькість-віддаленість) [4; 5]. Виходячи з цього, вчені роблять 
висновок, що танець становить собою „ідеальну” модель для 
вивчення, розвитку та зміни стосунків між партнерами [7, с. 192]. 
У зв’язку з цим ми розглядаємо оволодіння „мовою” танцю як 
один з найбільш ефективних шляхів розвитку комунікативних 
якостей майбутнього педагога, формування в нього здібності через 
контакт та експериментування зі своїм тілом переходити до 
контакту з іншими студентами-танцівниками. Найкращі 
можливості для цього забезпечують, на переконання дослідників 
хореографії, парні чи групові танці, в яких встановлюється дуже 
тісний невербальний емоційний зв’язок між партнерами [1, с. 30]. 

Пропоновані студентам танцювальні вправи можуть мати 
найрізноманітніший зміст і форму: спонтанний танець, парний чи 
груповий структурований танець, танець-самовираження, 
танцювальні ігри, пантоміми, імпровізації, танцювально-
експресивний тренінг та ін. Усі вони спрямовуються на 
висловлення у виразному емоційному русі: 

- своїх внутрішніх відчуттів, що допомагають зрозуміти 
себе й свій внутрішній стан;  

- емоційного стану партнера, що дозволяє краще зрозуміти 
його;  

- спільного емоційного переживання від взаємодії 
партнерів у танці;  

- відчуття „м’язових радощів”; своїх танцювальних 
фантазій тощо. 

Причому, якщо завдання одного студента полягає в тому, 
щоб у своїх рухах якнайзрозуміліше передати свій меседж іншим, 
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то завдання інших – у тому, щоби розшифрувати це послання, 
якнайточніше описати або віддзеркалити його внутрішній стан, 
почуття, емоції, бажання та прагнення.  

Крім того, танець сприяє фізичному розвиткові студентів 
педагогічних та професійно-педагогічних навчальних закладів, 
зміцнює їхній опорно-руховий апарат й покращує поставу, формує 
їхні художньо-пластичні здібності [6, с. 19]. Це надає йому 
винятково важливого значення в умовах сучасного 
інформаційного суспільства, яке все більше „прив’язує” молодь до 
комп’ютера, зумовлюючи її гіподинамію й фізичну 
недорозвиненість. Впровадження танцю до процесу професійної 
підготовки майбутніх педагогів наряду із заняттями спортом, 
фізкультурою, шейпінгом, аеробікою чи бойовим гопаком 
сприятимуть оздоровленню студентської молоді, а також 
естетизації навчально-виховного процесу сучасних закладів 
освіти.   

Здійснювати це доцільно, на нашу думку, передусім, у 
позанавчальній гуртковій  роботі; у масовій культурно-мистецькій 
діяльності (танцювальний марафон, конкурси бального, 
спортивного, народного та ін. танців, танці з викладачами закладу 
(за аналогом „Танців із зірками”), підготовка танцювальних 
номерів для концертів студентської самодіяльності тощо); а також 
шляхом відновлення фізкультурних чи спортивно-танцювальних 
п’ятихвилинок між навчальними парами, впродовж яких студенти 
разом із викладачами виконували б під музику фізичні й 
танцювальні вправи з метою зняття фізичного та психологічного 
напруження, зменшення втоми, зміни видів діяльності. 

Узагальнення викладеного в статті дозволяє, на нашу 
думку, стверджувати, що розвивальна функція хореографічного 
мистецтва полягає в його спроможності забезпечувати гармонію 
фізичного, духовного, естетичного, художнього та творчого 
розвитку майбутнього педагога; сприяти вдосконаленню його 
сутнісних сил, творчих якостей і здібностей, зростанню 
внутрішніх потенціалів, розвиткові пізнавальної активності та 
емоційної чутливості, естетичних потреб і смаків, стимулюванні 
прагнення до самовдосконалення.  
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Елена Отыч 

Развитие творческой индивидуальности личности 
средствами хореографического искусства 

 
Аннотация. В статье обосновано значение 

хореографического искусства как интегрированного творческого 
вида художественной деятельности, который оказывает 
значительное влияние на развитие творческой индивидуальности 
личности; проанализирован творческий потенциал танца  и 
механизмы его влияния на творческое становление будущих 
педагогов профессионального обучения. 

Ключевые слова: творческая индивидуальность, 
хореографическое искусство, художественная деятельность, 
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творческий потенциал, танец. 
 

Elena Otych 
Development of creative individuality personality 

means horeograficheskogog art 
 

Summary. The article the notion „dancing art” focusing on the 
creative nature of choreographic art and dance’s creative potential in 
development of person. The author analyses the mechanisms of its 
impact upon a creative personality’s development. 

Key words: dancing art, choreographic, development of 
person. 
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ДУХОВНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ДИСОНАНС ЯК 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР ЗМІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ 

 
Традиційними є погляди на професійну спрямованість 

особистості як на стале психологічне утворення, яке є незмінним 
протягом тривалого часу, а іноді – протягом усього життєвого 
циклу людини. На основі виявлення професійної спрямованості у 
психології профорієнтації здійснюється довготривалий прогноз 
щодо професійної успішності особистості в тій чи іншій галузі [5], 
[6], [8]. Разом із цим, процес професійної діяльності сучасного 
працівника відрізняється особливою нестабільністю, зміною 
напрямів професійної самореалізації. 

Найбільш часто зміна професійної діяльності особистості 
відбувається у період близький до 30-35-річчя. При цьому 
особистість часто відчуває розгублення, оскільки зовнішніх та 
зрозумілих причин пояснення такої потреби не спостерігається. 
Під час психологічного консультування клієнт повідомляє, що 
досягнув певного рівня професіоналізму, має гарні стосунки в 
колективі, стабільний фінансовий прибуток тощо. Незважаючи на 
це зовнішнє благополуччя, всередині він відчуває непереборне 
бажання змін у професійній діяльності. 

Слід зазначити, що соціальні установки щодо професійної 
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діяльності на все життя у пострадянському просторі зазнали 
суттєвих змін за останні десятиріччя. В недалекому минулому 
зміна місця роботи вважалася поганою ознакою, а значна кількість 
записів у трудовій книжці пов’язувалася з несерйозністю або 
конфліктністю її носія. Ветерани праці пишалися тим, що все 
життя працювали на одному підприємстві (рідний завод, фабрика, 
рідна школа тощо).  

На сьогодні кардинальні соціальні зміни зумовили 
відповідну переорієнтацію у поглядах на професіогенез 
особистості. На перше місце висувається не стільки стабільність 
працевлаштування працівника, скільки можливість його 
самореалізації в професійній діяльності. До речі, в 
американському суспільстві існує такий стереотип: якщо людина 
протягом життя не змінила 3-4 рази напрям або місце власної 
професійної праці – вона не сформувалася як особистість. 
Зрозуміло, що в цьому випадку поняття особистості розглядається 
в контексті самопізнання (в тому числі й професійного) життєвої 
активності, пошуку шляхів власної самореалізації. 

Таким чином, активне бажання дорослої людини змінити 
спрямованість (або характер) власної професійної діяльності без 
очевидних зовнішніх причин свідчить про наявність більш 
глибинних психологічних утворень, які не усвідомлюються 
особистістю, однак зумовлюють це бажання. В загальному вигляді 
в структурі особистості діють суперечливі установки між „Я” 
минулим і „Я” теперішнім, кожне з яких керується певними 
цінностями як аргументами. Найчастіше характер означених 
протиріч виявляється у дисгармонійності ціннісно-смислової 
сфери людини, її духовного світу. Як правило, ці перетворення 
усвідомлюються, переважно, за їх наслідками – поганим настроєм, 
зниженням емоційної та фізичної активності, вгасанням 
професійного інтересу, зниженням мотивації професійної 
діяльності тощо. Самі ж причини дисгармоній у внутрішньому 
світі особистості пов’язані з характером взаємодії векторів ідеали-
смисли-цінності, які за умов упорядкованості мають однакову 
спрямованість, що умовно зображено на рис. 1 а.  

Односпрямованість векторів ідеали-смисли-цінності, 
проілюстрована на рис. 1 а, може бути наслідком правильного 
виховання дитини. Наприклад, сімейне виховання було таким, що 
в дитини існували позитивні приклади, особистісні ідеали, на яких 
вона хотіла бути схожою (батьки, герої казок, оповідань тощо). 
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        а) Спрямованість                                      б)     Смисли 
 
 
 
 
                                                            

Ідеали    Смисли    Цінності                               Ідеали     Цінності    
а) упорядкована ціннісно-смислова сфера особистості;  
б) невпорядкована ціннісно-смислова сфера особистості. 

 
Рис. 1. Взаємодія векторів „ідеали-смисли-цінності” у 

внутрішньому світі особистості. 
 

Дитина могла мати хист до певної діяльності, наприклад, 
до взаємодії з людьми. Їй, відповідно, подобалися ігри, в яких 
активізувалося її спілкування.  

Надалі система виховання (дошкільний навчальний заклад, 
початкова школа) сприяли формуванню цінності педагогічної 
праці. Високим був для неї авторитет вихователів і вчителів. У 
підлітковому віці було здійснене самовизначення відповідних 
конструктивних смислів життя (допомога іншим у навчанні тощо). 
Таким чином між складовими ціннісно-смислової сфери не 
утворилося протиріч.  

Надалі ж, у старших класах перед молодою людиною 
постала проблема вибору місця навчання. Як відомо, 
найактивнішу участь у цьому процесі беруть батьки. В нашому 
випадку вони могли бути проти вступу дитини до ВНЗ, який 
вважали непрестижним і різними засобами прагнути переконати 
молоду людину зробити інший вибір, зважаючи на їх життєвий 
досвід. Так, молода людна з прекрасними педагогічними 
здібностями, які вона отримала від природи обирає зовсім інший 
шлях професійної самореалізації, наприклад, стає бухгалтером. 

Як наслідок, між особистісними ідеалами, смислами та 
цінностями, засвоєними у ранньому дитинстві, та установками, що 
сформувалися в більш дорослому віці, усвідомленими з часом, 
утворилися протиріччя, що безсумнівно, буде негативно 
позначатися на узгодженості всіх особистісних процесів, а також 
на поведінці людини, зумовлюючи її суперечливість (рис. 1.6 б).  

Різноспрямованість ідеалів, смислів і цінностей зумовлює 
невизначеність у напрямі професійної самореалізації, спричиняє 
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внутрішньо особистісний конфлікт, певний дисонанс, який 
можемо назвати духовно-професійним дисонансом.  

У психологічній науці більш відомим є явище 
інтелектуального дисонансу, яке було обґрунтовано 
американським психологом Л. Фестингером у 1957 р. Згідно з 
розробленою цим вченим теорією „дисонанс є негативний 
спонукальний стан, що виникає у ситуації, коли суб’єкт володіє 
одночасно двома психологічно суперечливими „знаннями” 
(уявленнями, поняттями) про один об’єкт. Стан дисонансу 
суб’єктивно переживається як дискомфорт, від якого прагнуть 
позбавитися або шляхом зміни одного з елементів дисонансних 
знань, або шляхом введення нового елементу” [9, с. 165].  

Духовно-професійний дисонанс можемо визначити як 
негативний спонукальний стан, зумовлений дією декількох 
суперечливих ціннісно-смислових професійних установок 
особистості, що формувалися одночасно або на різних вікових 
етапах життя. Перед людиною постає життєвий вибір: успішне, 
усталене життя, фінансовий добробут без улюбленої роботи 
(улюблена справа витісняється у підрозділ „хобі”), або ж зміна 
роду занять, місця роботи, колективу та подорож у незвідане без 
будь-яких гарантій успіху. 

Як правило, цей життєвий виклик припадає на період, 
близький до 30-35 років. Розглянемо цей період детальніше. У цей 
час відбувається активна переоцінка цінностей та побудова 
життєвих перспектив людини, усвідомлюється необхідність 
подальшого професійного, соціального та особистісного 
зростання. Людина неначе народжується для суспільства. Вона 
може проявляти значну кількість ініціатив на місці своєї роботи, 
прагне до удосконалення форм і методів професійної діяльності. 
Якщо колеги по роботі та її керівництво будуть сприймати 
позитивно запропоновані ініціативи, людина відчуватиме власну 
потрібність і реалізованість. У протилежному разі думки про те, 
що її не цінують спонукатимуть до перегляду напряму професійної 
самореалізації або ж місця роботи.  

Особливим моментом життя вважають 33-річчя, так званий 
вік Христа, що позначається вибором між духовним і 
матеріальним. Що буде поставлено на перший план, а що 
підпорядковано? Що є метою, а що тільки засобом? Вибір 
духовного метою, а матеріального - засобом  відрізняє людину від 
усього тваринного світу. Розуміння цієї істини або нерозуміння 
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призводить до спрямованості життєво важливого рішення щодо 
справи всього життя. Саме тут ідеали, смисли та цінності, 
закладені батьками та сформовані самою людиною на різних 
періодах життя, особливо потребують упорядкування. 

36-річчя завершує черговий цикл життя, пов’язаний з тими 
надбаннями, які людина отримала від батьків і найближчого 
оточення та посилює прояв глибинного „Я” людини в соціумі. 
Оглядаючи світ із цієї вершини, людина по-новому бачить його 
недосконалості, прагне додати щось корисне до суспільних 
надбань. Результатом є або знаходження власного життєвого 
шляху відповідно до своїх особливостей, побудова життя як 
оригінального твору мистецтва або повторення шляху вже 
пройденого іншими, подальше споживання чужих знань та 
досвіду. Невірний вибір призводить до виникнення кризи 
нереалізованості. 

Нерідко саме внутрішні протиріччя спонукають 
особистість до активного самопізнання та саморозвитку, 
упорядкування цінностей, віднаходження нових більш 
конструктивних життєвих смислів, реконструювання образу „Я”.  

Очевидно, що особистість не завжди може самостійно 
впорядкувати власну ціннісно-смислову сферу. На відміну від 
когнітивного, духовний дисонанс детермінується дією трьох 
складових – особистісних ідеалів, цінностей та смислів, які є більш 
стійкими та більш глибинними утвореннями, ніж знання, а отже їх 
корекція вимагає спеціальної психологічної допомоги.  

Психологічна допомога особистості в подібних ситуаціях 
передбачає три основні етапи: 

1. Здійснення ретроспективного аналізу 
сформованості ціннісно-смислової сфери в дитинстві. 

2. Усвідомлення сьогоденних власних життєвих 
пріоритетів, потреб у професійній та життєвій самореалізації. 

3. Узгодження змісту ціннісно-смислової сфери 
особистості з урахуванням минулого досвіду, установок та 
сучасних потреб і перспектив саморозвитку.  

На першому етапі здійснюється відновлення глибинної 
пам’яті людини, реконструювання дитячих спогадів. Особлива 
увага приділяється референтним образам, які могли стати 
прикладом для наслідування (в тому числі й професійного). За 
допомогою досвідченого психолога клієнт може зрозуміти 
причини тих чи інших дитячих вчинків, поведінки та 
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нейтралізувати власне негативне ставлення до подій минулого. Як 
наслідок, узгодженість компонентів ціннісно-смислової сфери 
справить позитивний вплив на емоційний стан клієнта, його 
впевненість в успішному розв’язанні проблеми. 

Цей етап забезпечує також усвідомлення клієнтом власних 
здібностей та нахилів, які могли зумовити бажання самореалізації 
в тій або іншій сфері професійної діяльності. 

На другому етапі психологічної допомоги з використанням 
сучасного психодіагностичного інструментарію здійснюється 
визначення сьогоднішніх ціннісно-смислових пріоритетів 
особистості, аналізуються її життєві та професійні цілі, 
визначаються найбільш важливі потреби в сфері професійної 
самореалізації. 

У результаті, приховані та неусвідомлені мотиви і 
прагнення стають все більш зрозумілими самому клієнту, що, 
безумовно, сприяє гармонізації всіх особистісних підструктур. До 
уваги беруться не тільки власні здібності та нахили, але й 
здатність особистості ідентифікувати себе з професіоналом певної 
галузі, бажання професійного зростання саме в цій сфері 
професійної діяльності. 

На третьому етапі здійснюється символічна зустріч „Я” 
минулого з „Я” теперішнім, аналізуються спільне та відмінне в 
ідеалах, цінностях і життєвих смислах особистості. 

Важливим наслідком цієї співпраці психолога з клієнтом є 
узгодження можливих протиріч, які утворюють духовний 
дисонанс та на зовнішньому плані спонукають особистість до 
зміни напряму професійної діяльності. Наслідком цієї роботи є 
свідома побудова особистістю професійного шляху з урахуванням 
як внутрішніх, психологічних, так і зовнішніх, соціальних 
факторів. 

Узагальнення наведеного матеріалу дозволяє зробити 
наступні висновки: 

1. Професійна спрямованість особистості не є 
абсолютно сталим психологічним утворенням, а зазнає змін у 
процесі розвитку особистості як частина змінного цілого. 

2. Важливим фактором зміни професійної 
спрямованості особистості в дорослому віці нерідко є духовно-
професійний дисонанс - негативний спонукальний стан, 
зумовлений дією декількох суперечливих ціннісно-смислових 
професійних установок особистості, що формувалися одночасно 
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або на різних вікових етапах життя.  
3. Психологічна корекція духовно-професійний 

дисонансу призводить до узгодженості компонентів ціннісно-
смислової сфери особистості, усвідомлення клієнтом власних 
здібностей та нахилів, життєвих і професійних цілей, найбільш 
важливих потреб у сфері професійної самореалізації. 

Подальші напрями дослідження можуть бути пов’язані з 
розкриттям специфіки професійної діяльності особистості в 
дорослому віці в контексті її духовного розвитку та переживання 
вікових криз на різних етапах професіогенезу. 
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Духовно-профессиональный диссонанс как 
психологический фактор изменения профессиональной 

направленности личности во взрослом возрасте 
 
Аннотация. В статье рассматривается специфика 

профессиональной направленности личности и анализируются 
факторы, влияющие на её изменение в период 30-36-летия. 
Сформулировано понятие духовно-профессионального диссонанса 
личности и приведены этапы психологической помощи клиенту в 
процессе упорядочения его ценностно-смысловой сферы. 

Ключевые слова: личность, профессиональная 
направленность, возраст, духовно-профессиональный диссонанс. 

 
Edward Pomytkin 

Spiritual and professional dissonance as a psychological 
factor changes of vocational personality in adulthood 
 
Summary. The article deals with specifics of vocational 

personality and reviews the factors affecting its change during the 
period 30-36-years. The notion of spiritual and professional dissonance, 
the individual and the stages of psychological assistance to the client in 
the process of streamlining its value-semantic sphere. 

Key words: personality, professional orientation, age, spiritual 
and professional dissonance.  
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НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК 

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ  
У НАСТУПНОМУ ДЕСЯТИРІЧЧІ 

 
У контексті загальносвітового руху до суспільства Знань в 

кінці ХХ – на початку ХХІ ст. феномен освіти стає універсальною 
категорією з множиною значень, які використовуються в 
різноманітних контекстах. При цьому сьогодні розмивається саме 
поняття знання. Які з накопичених знань виступають фундаментом 



                                                    Випуск 2, 2010 

 78 

нового суспільства і як вони співвідносяться з тими, яких потребує 
наявна соціальна ситуація? Як розвинути компетенції, які 
необхідні фахівцям на ринку праці, що постійно змінюється? Від 
відповіді на ці питання багато в чому залежить обрис освіти 
майбутнього. 

Як показують дослідження, принципова різниця між 
розумінням освіти в контексті концепцій „Освіта на все життя” і 
„Освіта упродовж життя” полягає в тому, що в першому варіанті 
освіта виступає як інститут, що забезпечує системою знань, умінь 
та навичок для їх виконання, а в другому – для їх перетворення та 
подальшого творчого використання та розвитку. Це визначає 
значущість та переваги освіти впродовж життя, яка відповідає 
сучасним потребам суспільної практики, що перетворює стабільну 
освіту на постійно змінну. Зважаючи на це освіта вже не може 
розглядатися  як процес і результат засвоєння фіксованої системи 
знань, орієнтованої на „середнього” учня. Актуальною і єдино 
можливою в нових умовах стає стратегія освіти і навчання 
упродовж життя, яка спрямовується на задоволення освітніх 
потреб людини, адаптацію її до змін навколишнього середовища, 
засвоєння нових соціальних ролей, створення умов для самоосвіти 
та самореалізації через надання можливості будувати власну 
пролонговану освітню траєкторію, що охоплює все  її життя [1, 
с. 73]. 

Процес модернізації освітніх систем на засадах 
неперервності є складним і багатовимірним. У зв’язку з цим 
значного поширення набув термін „виклик” – виклик глобалізації, 
виклик прискореного технологічного розвитку з новими 
постачальниками послуг, новими типами навчання, новими 
особами, що навчаються тощо. Для гідної відповіді на ці та інші 
виклики формується загальноєвропейський простір вищої освіти, 
який спирається на європейську інтелектуальну, наукову і 
культурну спадщину та прагнення, і характеризується постійною 
співпрацею між державою, вищими навчальними закладами, 
студентами, викладачами, роботодавцями та іншими 
зацікавленими сторонами. 

З часів започаткування Болонського процесу 
запровадження освіти впродовж життя входить до головних 
напрямів розбудови загальноєвропейського освітнього простору. 
З'явившись уперше в документах Празького самміту (2001) та 
Берлінської конференції (2003) міністрів освіти держав – учасниць 
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Болонського процесу, ця проблема набула великої актуальності у 
контексті просування та корегування Болонського процесу. Якщо 
Празьке комюніке наголошує на необхідності стратегії побудови 
системи післядипломного навчання  для подолання проблеми 
конкурентоспроможності, застосування нових технологій та 
поліпшення єдності суспільства, рівних можливостей і якості 
життя [1], а Берлінське – закликає спрямувати політику 
європейських країн до впровадження навчання впродовж життя в 
реальність шляхом „спонукання  вищих навчальних закладів до 
розширення можливостей навчання незалежно від віку, 
включаючи визнання попередньої освіти” [2], то Льовенська 
конференція Європейських міністрів, які відповідають за вищу 
освіту (2009), виносить навчання впродовж життя  в пріоритети 
розвитку європейської вищої освіти в наступному десятиріччі. 

В преамбулі до Льовенського комюніке відзначається, що в 
десятиріччя до 2020 р. Європейська вища освіта має зробити 
вирішальний внесок у реалізацію Європи Знань. Стоячи перед 
викликом старіння населення, Європа може досягти успіху в цій 
справі за умови, якщо вона максимально розкриє таланти і 
здібності всіх своїх громадян та повністю долучиться до навчання 
впродовж життя і більш широкої участі в вищій освіті.  

Навчання для майбутнього Європи включає такі 
пріоритети розвитку вищої освіти у наступному десятиріччі: 

- соціальний вимір: рівний доступ і закінчення навчання; 
- навчання впродовж життя; 
- працевлаштування; 
- студенто-центроване навчання і навчальна місія вищої 

освіти; 
- освіта, наука (дослідження) і інновація; 
- міжнародна відкритість; 
- мобільність; 
- збір даних; 
- багатовимірні інструменти прозорості; 
- фінансування [4]. 
Для системи післядипломної освіти в Україні  на 

сучасному етапі її модернізації значимими є всі виокремлені 
напрями. Проте особливу увагу необхідно приділити напряму 
навчання впродовж життя, яке, за названим документом, включає 
отримання кваліфікацій, розширення кола знань і розуміння, 
набуття нових навичок і компетенцій, збагачення особистісного 



                                                    Випуск 2, 2010 

 80 

зростання. При цьому підкреслюється, що кваліфікації можуть 
набуватися через гнучкі траєкторії навчання, включаючи заочне 
(„неповне”) навчання, а також навчання на виробництві 
(підприємстві, робочому місці). Попереднє навчання буде 
визнаватися на основі результатів навчання, незалежно від того, чи 
знання, навички і компетенції були отримані через формальні, 
неформальні або неофіційні траєкторії навчання. 

Інструментом для досягнення проголошених цілей і 
пріоритетів розвитку європейської вищої освіти до 2020 р. 
виступає компетентнісно-кваліфікаційний підхід до побудови 
освіти, який отримує все більше визнання у вітчизняній та 
європейській освіті. В результаті плідної роботи європейських 
країн  в загальноєвропейському освітньому просторі запроваджено 
офіційний документ ЄС, що проголошує підхід цієї організації до 
сутності компетентностей та визначає найактуальніші з них для 
життя та професійної діяльності. Це „Ключові компетентності для 
навчання упродовж життя. Європейська довідкова система” [5], де 
витлумачено поняття компетентності, визначено їх сукупність, 
структуру та зміст, а також наголошено на тому, що ключові 
компетентності повинні набуватись по закінченні формального 
навчання на рівні, необхідному для дорослого життя, слугуючи  
основою для подальшої освіти в системі навчання упродовж 
життя.  

Документ визначає „компетентності” як комбінацію знань, 
умінь та ставлень у відповідному контексті”, а ключові 
компетентності” як такі, що їх потребують індивідууми „для 
особистісного розвитку, активного громадянства, соціальної 
інтеграції та зайнятості”. Європейська довідкова система 
складається з восьми ключових компетентностей: спілкування 
рідною мовою; спілкування іноземною мовою; математична 
компетентність та базові компетентності у галузі науки та техніки; 
цифрова компетентність;вміння вчитися; між особистісна, 
міжкультурна, соціальна і громадянська компетентності; 
підприємливість; культурна виразність. 

Відповідність отриманої індивідуумом освіти 
встановленому стандарту компетентностей визначається 
присвоєнням кваліфікацій, які офіційно підтверджують цінності 
набутих компетентностей на ринку праці та подальшого навчання. 

Які ж завдання стоять перед вітчизняною вищою освітою, 
включаючи післядипломну, в світлі даних положень? Як показує 
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аналіз основних документів, запровадження положень 
Болонського процесу передбачає врахування національних 
підходів до організації навчання, змісту освіти, традицій у 
підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою тощо. У багатьох 
керівних європейських документах, щодо розвитку вищої освіти 
зазначається, що університети в значній мірі повинні зберігати 
свої власні традиції, надбання, досвід. Тому мова не йде про пряме 
запровадження закордонного досвіду в навчальний процес 
українських університетів або так званої „Болонської системи 
організації навчального процесу”, якої, в природі, не існує [6]. 

Першочергової актуальності для вітчизняної освіти на 
шляху до її інтеграції у європейський освітній простір у найближчі 
роки набувають: 

- розроблення, запровадження та розвиток національної 
рамки кваліфікацій (НРК–NQF); 

- розроблення процедур визнання попереднього навчання 
та розвиток національної рамки кваліфікацій впродовж життя 
(LLL NQF – НРК ВПЖ) з метою забезпечення індивідуальної 
траєкторії навчання громадян країн-підписантів Болонського 
процесу. 

На нашу думку, розробка національної рамки кваліфікацій 
є гостро актуальною теоретико-практичною проблемою. Щодо 
наукового обґрунтування, то певну основою для цього може бути 
аналіз досліджень європейських вчених М. Коулза, П. Грутінса, 
С. Адама, М. Берга, Ф. Петеля, російських вчених О. Олейнікової, 
А. Муравйової, українських вчених Т. Десятова та ін. В 
пропозиціях щодо розробки національної рамки кваліфікацій в 
Україні ключовими поняттями виступають: результати навчання 
(знання, уміння, компетенції), рівні, типи і види дипломів. У числі 
перших практичних кроків пропонується перехід всіх рівнів 
професійної освіти на компетенції, які, ставши основою 
модульних освітніх програм допоможуть „прив’язати” до них 
кваліфікації. В пропозиціях це звучить так: сформувати систему 
дескрипторів рівнів кваліфікацій, що базуються на критеріях 
знань, умінь і широких компетенцій; сформувати каталог 
кваліфікацій за рівнями; встановити еквівалентність між 
кваліфікаціями і присвоюваними свідоцтвами про освіту; привести 
свідоцтва/дипломи у відповідність з характеристиками конкретної 
професійної діяльності [7]. 

Стосовно педагогічної діяльності Міністерство освіти і 
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науки України прийняло рішення про розробку Державних 
стандартів післядипломної педагогічної освіти та багатоваріантних 
програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників. При їх 
розробці  необхідно виходити з того, що професійна діяльність 
вчителя в Європейських країнах, включаючи Україну, в останнє 
десятиріччя зазнала суттєвих змін. Стрімкі соціальні 
трансформації, багатоманітні зміни в освітньому середовищі 
відбиваються  на педагогічної праці, актуалізуючи нові напрями 
діяльності, нові компетентності вчителя. Аналіз сучасних 
педагогічних досліджень в галузі педагогічної освіти, проведених 
нещодавно західними педагогами П. Згагою, В. Хадсоном, 
З. Гадусовою, Дж. Рансмусеном, Н. Пападакісом та іншими [8] 
дозволяє виокремити нові аспекти діяльності вчителя в умовах 
інтеграційних процесів: 

1. Громадянська освіта учнів, що передбачає ломку старих 
стереотипів і оволодіння якісно новою освітньою платформою 
щодо: 
 - способів життя в багатокультурному і толерантному 
суспільстві; 
 - гендерної рівності в соціальному житті, сім'ї та на роботі; 
 - європейського громадянства; 

2. Підтримка і педагогічний  супровід  розвитку в учнів 
ключових компетентностей, необхідних для суспільства Знань і  
навчання впродовж життя, таких як: 

 вчитися як учитися / автономне навчання; 

 володіння інформаційними технологіями; 
 цифрова грамотність; 

 творчість та інновації; 
 розв’язання проблем; 

 підприємливість; 
 комунікація; 

 внутрішня культура. 
3. Цілеспрямоване формування в учнів ключових і 

предметних компетентностей в їх органічній єдності та в проекції 
на моніторинг навчальних досягнень. 

4. Педагогічний і психологічний супровід процесів 
інноваційного розвитку цілісного освітнього середовища в 
шкільному класі, передусім за такими параметрами: 

 врахування соціальної, культурної і етнічної 
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різноманітності учнів; 

 фасилітація навчального процесу, застосування 
особистісно орієнтованих технологій; 

 робота в команді, яка включає учнів, вчителів та інших 
професіоналів, включених в навчальний процес. 

5. Позакласна робота і робота з соціальними партнерами: 
 робота щодо шкільного курикулуму, організаційного 

розвитку й оцінювання; 

 створення спільно з соціальними партнерами простору 
„впорядкованої свободи”, який діє невпинно й 
непомітно на провідні потреби і вчинки дітей. 

6. Інтеграція ІКТ в навчання учнів в школі та у професійну 
практику вчителів в цілому. 

7. Підвищення рівня педагогічного професіоналізму через: 

 застосування  дослідництва; 

 прийняття вчителями більшої відповідальності й 
активності щодо професійного розвитку впродовж 
життя. 

Як бачимо, зміни в професійних ролях і функціях вчителя в 
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. тісно пов'язані з реаліями нашого 
часу, соціальним замовленням суспільства, що в нових умовах 
формує світовий та європейський освітній простори. Врахування 
цих положень допоможе у розробці Державних стандартів 
післядипломної педагогічної освіти, адаптованих до Європейських 
вимог. 
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Обучение через всю жизнь как приоритетное 
направление Болонского процесса в следующем десятилетии 

 
Аннотация. В статье характеризуются направления 

развития Болонского процесса как механизма создания общего 
европейского пространства науки, образования  и культуры. 
Рассматриваются ключевые компетентности и новые аспекты 
деятельности учителей в контексте стратегии обучения через всю 
жизнь. 
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компетентности, новые компетентности педагогов, разработка 
национальной рамки квалификаций. 
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Culture forming are characterized in the article. The key competences 
and new aspects of teachers’ activity in the context of lifelong learning 
strategy are considered.  
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОСЛІДНИКА 
 
Динамічний розвиток науки і техніки підтвердив нагальну 

потребу дослідницької складової як невід'ємної у професійній 
діяльності фахівців різних галузей. Підтвердженням цього процесу 
є численні дисертації, монографії, навчальні посібники, методичні 
рекомендації. Поряд із позитивом у цьому процесі спостерігаються 
і тривожні тенденції. На це нарікає Міністерство освіти і науки 
України. Експертні науково-методичні ради засвідчують випадки 
неякісної підготовки як рукописів (низький науково-теоретичний 
рівень, компіляцію вже опублікованої інформації), так і рецензій, в 
яких часто  відсутній глибокий аналіз рукопису.  

Про стан науки, вимоги до написання дисертацій ідеться у 
працях відомих українських (С. Гончаренко, І. Зязюн, Л. Мацько, 
Н. Ничкало, О. Отич, В. Різун та ін.), і російських (О. Баженова, 
М. Котюрова, Т. Михайлюк) учених. Практичний досвід 
підтверджує важливість і таких умінь дослідника, як створювати 
вторинні наукові тексти, в т.ч. рецензії, відгуки. Мета таких 
мовленнєвих жанрів – забезпечити оперативне реагування на 
наукові досягнення, ознайомити громадськість з новими 
підходами, технологіями, „висвітлити і  нові для автора, твір якого 
аналізують, грані наукової проблеми” [4].  

У межах статті з'ясуємо побудову, основні компоненти 
наукової рецензії та відгуку, схарактеризуємо деякі мовні засоби 
авторської оцінки і стандартні одиниці у вторинних текстах.  

Наукова рецензія є вторинним мовленнєвим жанром. Цей 
жанр виник у ХІХ – на початку ХХ ст. з метою забезпечити 
оперативне реагування на наукові досягнення.  

У словниково-довідковій літературі науковою рецензією 
називають спеціальний текст-аналіз певного наукового джерела 
(або джерел), розрахований на певне коло фахівців. Наукова 
рецензія виконує функції інформування, тобто ознайомлення з 
науковим твором, осмислення та оцінювання  певного наукового 
знання в науковому соціумі. Виділяють також прагматичну та 
рекламну функції рецензії, якщо необхідно зацікавити 
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аналізованим твором потенційних читачів.  
Характерними рисами наукової рецензії є абстрактність, 

узагальненість, підкреслена логічність (послідовність, зв’язність 
викладу), точність, оцінність, відсутність емоційно забарвлених 
слів, стислість. Автором рецензії, як правило, є фахівець тієї самої 
галузі, до якої належить і рецензований документ, або спорідненої. 

Текст наукової рецензії передбачає коментар основних 
положень, узагальнене аргументоване оцінювання, висновки про 
значення роботи. Основні тематичні блоки рецензії: автор, уявний 
адресат, зміст, призначення.  

Об'єктами наукової рецензії є монографія, навчальний 
посібник, підручник, студентська наукова робота. Оцінюванню 
підлягають  повнота, глибина, всебічність розкриття теми, новизна 
та актуальність поставлених завдань і проблем, коректність 
аргументації і системи доказів, достовірність результатів, 
переконливість висновків. Ця робота є доволі складною, 
відповідальною і вимагає від рецензента високого 
професіоналізму, сформованості вмінь вести уявний діалог з 
автором твору або читачами.  

Орієнтовну технологію  рецензування  запропонувала  
Г. Онуфрієнко [3]: 

1) визначення предмета наукового аналізу (доповідь, 
реферат, журнальна стаття, навчальний посібник тощо), аналіз 
заголовка книги; 

2) з'ясування ступеня актуальності теми дослідження (для 
певної галузі знань, розв'язання практичних завдань тощо); 

3) аналіз композиції і змісту наукової роботи;  
4) визначення ступеня новизни й оригінальності у 

розв'язанні певних питань, проблем тощо; 
5) окреслення теоретичного і практичного значення 

рецензованої роботи; 
6) характеристика виявлених недоліків та прорахунки у 

рецензованій роботі за умови аргументування власних зауважень; 
7) об'єктивне, лаконічне, ясне й чітке  загальне оцінювання 

роботи; 
8) формулювання висновків з урахуванням виду та жанру 

рецензованого наукового джерела, його мети і поставлених 
автором завдань; 

9) перевірка тексту рецензії на узгодженість між змістом і 
формою та відповідність чинним мовним (мовленнєвим) нормам; 
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10) редагування  тексту рецензії. 
Для адекватного передавання наукової інформації автор 

рецензії повинен володіти умінням користуватися мовними кліше 
(стійкими авторськими і стереотипними словосполученнями). Для 
означення предмету аналізу, актуальності джерела користуються 
такими висловами: в рецензованій роботі; важливість рукопису 
незаперечна; в аналізованій статті, у рукописі книги; робота 
присвячена актуальній темі; актуальність книги зумовлена.; 
звернення до цієї проблеми є актуальним. 

Короткий зміст наукового джерела можна 
схарактеризувати з допомогою таких мовних кліше: дослідження 
складається зі вступу, ... розділів, висновків, ... додатків; на 
початку дослідження (статті, монографії) автор вказує на...;  

Позитивну оцінку наукової роботи виражають такі мовні 
засоби: 

дослідження відомого методиста – одна з перспективних 
спроб осмислення…; безумовно, достоїнством роботи є;  

праця відзначається багатим фактичним матеріалом, 
...нестандартним підходом до аналізу порушених проблем;  

теоретичні положення ілюструються різноманітним 
літературним матеріалом;  

думка про ... формулюється автором чітко (ясно, 
доказово, впевнено); виразною особливістю рукопису є відхід 
автора від сухого академізму;  

достатньо обґрунтовано, з урахуванням численних 
наукових джерел та рефлексії власного досвіду викладацької 
діяльності подано концепцію;  

аналіз книги в цілому засвідчує: автор  виявив глибокі 
знання фахової літератури, творчий підхід;   

автор справедливо (слушно) зазначає.. аргументовано 
обґрунтовує, чітко визначає, детально аналізує,  ретельно 
розглядає, уважно простежує, доказово критикує..;  

ідея автора ... досить продуктивна (плідна, оригінальна, 
новаторська.;  

аргументовано й переконливо розкривається змістове 
наповнення зокрема таких ключових понять, як.  

Негативну оцінку наукової праці висловлюють так: автору 
не вдалося показати, що…; автор залишає без відповіді такі 
питання, як ...; викликає сумнів теза автора про те, що ...;серед 
недоліків дослідження – надмірна (невиправдана) категоричність 
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висновків автора. 
У висновках використовують такі кліше: отже, 

аналізована робота має важливе значення для ...; висновки автора 
доказові; заслугою автора варто вважати новий підхід до 
вирішення...; науково-методичний посібник є оригінальним за 
своїм задумом, глибоким за повнотою висвітлення.  

Призначення наукового джерела можуть супроводжувати 
такі мовні кліше: Книга може бути корисною для учнів 
філологічних класів середньої школи, слухачів Малої академії наук; 

стане добрим помічником студентам, магістрантам 
вищих педагогічних навчальних закладів, викладачам вищої школи, 
вчителям-словесникам; 

рецензована монографія надасть конкретну допомогу 
викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, 
учителям і учням гімназій;  

рецензований рукопис навчального посібника пропонується 
до друку і використання в навчально-виховному процесі вищих 
навчальних закладів. 

Наукова рецензія зазвичай характеризується виявом 
особистісного начала, що призводить до використання різних 
мовних одиниць, за допомогою яких рецензент виявляє себе як 
мовна особистість. Російські лінгвісти О.Баженова, М.Котюрова 
[1; 2] виокремлюють такі різновиди оцінних мовних засобів 
рецензій: аксіологічний (відображає ціннісне ставлення: високий 
рівень, гарний зразок, блискуча ідея); ментальний (має емоційно-
інтелектуальний характер: раціональний підхід, тонкий аналіз, 
сильне враження та психолого-інтелектуальний: важливий внесок, 
серйозна спроба), прагматичний (відображає практичні інтереси 
рецензента: академічна праця, сучасна постановка). 

Науковий відгук є різновидом наукової рецензії. Це стисла 
форма письмової оцінки наукової роботи (курсової, бакалаврської, 
магістерської кваліфікаційних робіт, кандидатської чи докторської 
дисертацій). Відгук на підставі вивчення дисертації та праць 
здобувача, опублікованих за темою дисертації, складає офіційний 
опонент. Так називають особу, призначену вченою радою із захисту 
дисертацій для рецензування дисертації й автореферату дисертації 
та виступу з науковим відгуком на захисті дисертації. 

Особливість наукового відгуку полягає в підтвердженні 
завершеності виконаної роботи, зосередженні уваги на 
найважливіших моментах, виявленні позитивних ознак 
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дослідження та його недоліків. Цей науковий жанр витриманіший 
стосовно відповідних мовних кліше: характеризується більшою 
стандартизованістю, чітким дотриманням визначених державною 
атестаційною комісією чи ВАК вимог. Обсяг відгуку від 2-3 до 5-7 
сторінок (для кандидатських і докторських дисертацій). 

 Відгук має розкривати  такі аспекти: 
– актуальність обраної теми з урахуванням її тісного 

зв’язку із державними чи галузевими науковими програмами, 
пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки; 

– ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації;  

– ключові проблеми дослідження; 
– значення рецензованого дослідження для науки і 

практики; 
– достовірність основних результатів, новизну, повноту їх 

викладу в наукових фахових виданнях;  
– можливі конкретні шляхи використання результатів 

дослідження. 
При написанні відгуку важливо звертати увагу на 

дотримання вимог щодо мовного оформлення дисертації, 
відповідності її змісту спеціальності, за якою вона подана до 
захисту, ідентичність змісту автореферату й основних положень 
дисертації. 

У відгуку про кандидатську дисертацію важливо вказати, 
що ця праця є завершеною, в ній отримані нові науково 
обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують конкретне 
наукове завдання, або нові науково обґрунтовані теоретичні і (чи) 
експериментальні результати, суттєві для розвитку конкретного 
напрямку певної галузі науки. У відгуку про докторську 
дисертацію необхідно повно й аргументовано довести, які 
конкретно нові науково обґрунтовані результати в певній галузі 
науки отримані, що вони в сукупності розв'язують важливу 
наукову проблему; які отримані нові науково обґрунтовані 
розробки в певній галузі науки, що забезпечують розв’язання 
певної прикладної проблеми; які отримані нові науково 
обґрунтовані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в 
сукупності є значним досягненням для розвитку конкретного 
напрямку певної галузі науки. 

Головний критерій відгуку – критичний підхід до 
наукового продукту. Від ретельності експертизи, аргументованості 
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і повноти висновків опонента значною мірою залежить оцінка 
дисертації спеціалізованою вченою радою, об’єктивність рішення 
щодо присудження наукового ступеня.  

У науковому відгуку можуть бути використані такі мовні 
кліше на позначення: 

- предмета аналізу й актуальності теми (робота присвячена 
актуальній темі; актуальність теми зумовлена; очевидно, що);  

- короткого викладу змісту (дослідження складається зі 
вступу, ... розділів, висновків, ... додатків тощо); 

- позитивного оцінювання наукової роботи (достоїнством 
роботи є; робота цінна тим, що в ній представлені різні підходи 
до; думка про ... формулюється автором чітко (ясно, доказово, 
впевнено); автор виявив уміння аналізувати, систематизувати, 
узагальнити матеріал....; робота вирізняється ... значним 
фактичним матеріалом, ... оригінальним підходом до аналізу та 
вирішення поставлених завдань, ... високою інформативністю; 
автор справедливо (слушно) зазначає.. аргументує.. чітко 
визначає, детально аналізує,  ретельно розглядає, уважно 
простежує, доказово критикує...); 

- дискусійних питань наукової роботи (самостійне 
дослідження не позбавлене певних дискусійних моментів; занадто 
категоричними, на наш погляд, виглядають твердження автора 
про те, що…; варто відзначити певні дискусійні моменти...; деякі 
положення автора залишаються бездоказовими, зокрема й такі...; 
у роботі відчутно не вистачає ілюстративного та фактичного 
матеріалу, тому висновки автора здаються дещо некоректними; 
на підтвердження цієї тези автор наводить кілька аргументів 
(прикладів, даних), які не завжди переконливі..); 

- висновків до роботи (отже, аналізована робота має 
важливе значення для ...; робота заслуговує високої (позитивної) 
оцінки...;висновки автора доказові, випливають з аналізу значного 
фактичного матеріалу; дослідження, без сумніву, поглиблює..; 
вказані зауваження, звичайно, знижують якість дисертації, але 
не є принциповими і не впливають на загальну позитивну оцінку 
теоретико-експериментального дослідження).  

На курсове, дипломне, магістерське дослідження відгук, 
що містить також й елементи  рецензії, подає науковий керівник. 
Наставник наукової молоді формує у своїх вихованців уміння та 
навички проектування, підготовки, оформлення та презентації 
результатів наукового дослідження: надає допомогу під час вибору 
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теми дослідження, доборі літератури, методології та методів 
дослідження та ін.; аналізує зміст роботи та її результати; 
контролює хід виконання дослідження. 

У заголовку такого документа вказують основні вихідні 
дані: зазначається курс навчання студента, назву факультету і 
навчального закладу, прізвище, ім'я та по батькові виконавця 
роботи, назву роботи. Документ повинен відображати такі 
елементи:  

– зв'язок теми з актуальними проблемами сьогодення 
науки, 

– теоретичне i практичне значення розробки теми, 
– композиційна структура роботи, 
– творче використання наукової i методичної літератури,  
– якісну i кiлькiсну характеристика забраного матеріалу,  
– ступінь самостiйностi студента у виконанні роботи, 
– характеристику висновків i узагальнень, 
– повноту списку використаної літератури i культура 

цитування, 
– стан грамотності та якість оформлення, 
– позитивні якості та недоліки роботи. 
Науковий керівник  дипломної (магістерської) роботи 

оцінює вміння студента організовувати свою роботу, логічно 
мислити, працювати з науковою літературою, проводити 
теоретичні та експериментальні дослідження, робити висновки з 
отриманих результатів. Науковому керівнику здобувача 
кандидатського ступеня  і науковому консультанту здобувача 
докторського ступеня не бажано аналізувати, власне, саму 
дисертацію. Це завдання опонента. Вихователь наукової молоді 
характеризує рівень розвитку дослідницьких умінь і навичок, 
ступінь самостійності, організованості та відповідальності 
здобувача. 

Мовні кліше відгуку наукового керівника:  
Під час навчання в аспірантурі ПІБ зарекомендував себе 

грамотним, високоерудованим фахівцем у галузі … Відзначимо, що 
робота з дисертаційної тематики була розпочата ним ще на 3 
курсі навчання у статусі члена проблемної студентської наукової 
групи…; робота над дипломною роботою слугувала основою для 
подальших наукових досліджень; Під час навчання в аспірантурі 
ПІБ продемонстрував здатність самостійно виконувати 
теоретичні дослідження, експериментальну роботу…  
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Поряд з дослідницькою роботою під час навчання в 
аспірантурі ПІБ успішно здійснював активну викладацьку 
діяльність.  

Аспірант ПІБ є сформованим науковим працівником і 
гідний наукового ступеня кандидата наук.  

Звичайно, і цей жанр указує мовну особистість наукового 
керівника, тому можуть уживатися і такі мовні звороти:  

На основі опрацьованих численних наукових праць 
студентка спроектувала низку завдань…; відзначимо креативність 
підходу до аналізу ключових понять дослідження…; консультації зі 
студенткою завжди проходили плідно; ПІБ, як показує наше 
спостереження, відчувала наукове задоволення від кожного 
доторкання до мови наукового тексту.  

Поряд із суворим дотриманням вимог наукова рецензія і 
науковий відгук завжди позначені особистісними рисами, 
цінностями автора, його вмінням здійснювати фахову оцінку 
дослідження, коректно зауважувати, вести науковий діалог з уявним 
читачем, полемізувати, припускати, пропонувати. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты 

композиционно-логического строения научной рецензии и 
научного отзыва, приведены оценочные стереотипные единицы, 
языковые средства  авторской оценки во вторичных научных 
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ПРОСВІТНИЦТВО ЯК СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
 
Постановка проблеми. До актуальних завдань розвитку 

національних систем освіти дорослих країн ЄС належить 
створення системних передумов реалізації стратегічних завдань 
розвитку цієї сфери, ефективне управління, визначення структури 
контингенту тощо. У зв’язку з цим, історико-педагогічний аналіз 
координаційної, просвітницької діяльності Європейської асоціації 
освіти дорослих (ЄАОД) набуває особливої актуальності.  

Аналіз останніх досліджень. Вирішенню даної проблеми 
на національному рівні сприяє наукова робота Н.Авшенюк, 
С.Болтівця, С.Гончаренко, Т.Десятова, І.Зязюна, В.Кудіна, 
В.Кременя, Л.Лук’янової, Н.Ничкало, Л.Пуховської, Л.Сігаєвої, 
С.Сисоєвої, О.Сухомлинської, Г.Філіпчука та ін. Привертають 
увагу наукові дослідження О.Огієнко, В.Давидової, О.Матвієнко, 
присвячені освіті дорослих у Скандинавії, країнах ЄС. При цьому 
теоретичне осмислення  проблеми розвитку просвітницької 
функції освіти дорослих на державному й громадському рівнях 
перебуває лише на початковому етапі. Для визначення 
оптимальних шляхів модернізації освіти дорослих важливо 



                                                    Випуск 2, 2010 

 94 

охарактеризувати засади, принципи, основні параметри і 
визначити перспективи їх впровадження в Україні із 
використанням досвіду провідних країн світу, на базі виявлених 
основних тенденцій.  

Зазначимо, що проблематика просвітницької діяльності 
європейських громадських організацій у сфері освіти дорослих, а 
також пов’язаної з цим педагогічної освіти фахівців у сфері 
андрагогіки в європейських країнах знайшла часткове висвітлення 
у зарубіжних дослідженнях. Систематизація наукових знань у цій 
сфері відноситься до періоду науково-технічної революції другої 
половини ХХ століття, коли значно розширилася сфера 
формальної та неформальної освіти дорослих, що спонукало появу 
спеціальних досліджень з питань підвищення ефективності 
навчального процесу, осмислення традиційної педагогічної 
проблематики з позиції ідей неперервної освіти.  

Мета статті полягає в тому, щоб показати значення 
взаємодії державного та громадського сектору розвитку сфери 
освіти дорослих, підкреслити значення просвітницької функції 
діяльності Європейської асоціації освіти дорослих. 

Виклад основного матеріалу.  На нашу думку, світа 
дорослих є важливим ресурсом узгодженого розвитку особистості 
і суспільства. Вона являє собою відносно самостійний 
соціокультурний інститут, що має свою стратегію розвитку, 
пов’язану з іншими інститутами суспільства. Він здійснює 
випереджаючий вплив на всі інші сфери (економіку, політику, 
науку, право, безпеку, ідеологію та мораль суспільства). 

Освіта дорослих – це одне з прав людини, яке повинно 
забезпечуватися для всіх і кожного. Необхідність забезпечення в 
усьому світі освіти дорослих обумовлюється тими самими 
чинниками, що й необхідність навчання протягом усього життя. 
Вона є обов’язковою умовою для збереження особистісного, 
соціального та економічного добробуту людини. На початку ХХІ 
ст. йдеться про програму дій упродовж усього життя в інтересах 
людини –  розширення прав і можливостей, розвитку людських 
ресурсів тощо.  

Аналіз наукових матеріалів, присвячених особливостям 
функціонування національних систем у галузі освіти дорослих 
країн ЄС, був пов’язаний із дослідженням проблем особистісної і 
фахової самореалізації; контексту національних систем 
неперервної освіти; глобальних пріоритетів у цій сфері; 
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андрагогічної тематики; розвитку, взаємодії теорії і практики 
освіти дорослих. 

Дослідженню сутнісних характеристик сфери освіти 
дорослих і визначенню, з’ясуванню основних світових тенденцій 
присвячено працю Х. Мартінеса „Що є освітою дорослих?” [5, с. 7-
25], в якій автор виокремлює три етапи її становлення та розвитку 
(1946-1958 рр., 1960-1980 рр., 1981 р. – дотепер). Наведені вище 
етапи науковцем схарактеризовано у контексті розуміння освіти 
дорослих як специфічної підсистеми системи освіти, що має свої 
періоди становлення і розвитку, трансформації і реформації. Така 
освіта  розвивається відповідно до вимог часу, нормативно-
законодавчих актів, покликаних надати освіті дорослих статусу 
універсальної світової системи підготовки фахівців, які 
відповідають вимогам сучасного світу. Х. Мартінес акцентує увагу 
на тому, що освіта дорослих спроможна охопити значну кількість 
працюючого населення країн світу, яке прагне підвищити свою 
кваліфікацію чи набути загальноосвітню та загальнокультурну 
підготовку. Вона спрямована на надання освітніх послуг згідно з 
потребами особистості та господарства країн світу, глобальними 
світовими тенденціями.  

Поняття „освіта дорослих” у Рекомендаціях про розвиток 
освіти дорослих (Гамбург, 1976 р.) тлумачиться як комплекс 
організованих процесів освіти незалежно від змісту, рівня та 
методів, формальних або неформальних, що продовжують або 
доповнюють освіту. Ефективність управління освітою дорослих 
характеризує діяльність органів влади і недержавних організацій, 
спрямованих на підвищення її ефективності. Це процес, який 
регулює досягнення мети у цій сфері та розробку її освітньої 
політики. Він складається з таких підсистем:  

а) аналізу і оцінки освітньої практики; 
б) планування (розробка моделі її оптимального стану і 

системи заходів з її реалізації);  
в) визначення документації (підготовка, ухвалення та 

оформлення управлінських рішень, нормативних актів, що 
забезпечують їх виконання); 

г) організації взаємодії діяльності суб'єктів, причетних до 
виконання завдань;  

д) сприяння успішному вирішенню наявних проблем;  
е) контролю за зворотним зв'язком, який забезпечує 

корекцію поставленої мети і шляхів її досягнення.  
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Управління процесом функціонування і розвитку освіти 
дорослих в конкретній країні здійснюється на різних рівнях, 
кожний з яких включає названі функції у відповідності з їх 
специфікою, яка проявляється на багатьох рівнях: 

а) розвитку та вдосконалення стратегії політики 
законодавства освіти дорослих; 

б) формування та розвитку мережі освітніх установ із 
урахуванням технологічних, економічних, культурних 
особливостей території; 

в) створення комплексу необхідних населенню освітніх 
послуг; 

г) реалізації освітніх програм та їх корекції. 
Структура контингенту освіти дорослих визначається як 

загальна кількість, поділена на категорії, до складу яких входять 
особи, яким притаманні певні ознаки, а саме:  

а) соціальні – працівники, безробітні, пенсіонери; 
б) демографічні – стать, вік, місце проживання; 
в) інституційні – формальна чи неформальна освіта; 
г) змістовні – загальна, спеціалізована, соціально-

економічна;  
д) форми навчання – дистанційна, заочна, вечірня, денна. 
Разом з тим, потребують суттєвого перегляду традиційні 

погляди на навчання дорослої людини. Необхідно враховувати 
здатність людини до навчання, спроможність до ефективного 
навчання у дорослому віці. У зв’язку з цим набувають 
актуальності такі питання: 

- дослідження у сфері порівняльної педагогіки дорослих; 
- використання досвіду зарубіжних країн у цій сфері; 
- врахування відповідних методологічних принципів; 
- аналіз міграційної політики Європейського Союзу; 
- дослідження особливостей розвитку Болонського 

процесу; 
-виявлення чинників створення передумов стійкого 

розвитку європейських країн; 
- порівняльний аналіз специфіки інтеграційних процесів у 

країнах ЄС; 
- виявлення особливостей економічної інтеграції; 
- аналіз специфіки розширення і формування єдиної 

освітянської політики країн Європейського Союзу. 
Аналізуючи теоретичну і практичну діяльність 
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Європейської асоціації з питань освіти дорослих (ЄАОД), 
починаючи з другої половини ХХ – на поч. ХХІ ст., можна 
виділити такі її просвітницькі напрями:  

1. Висвітлення подій у сфері освіти дорослих в Європі та 
розповсюдження інформації за допомогою веб-сайту і бюлетенів. 

2. Семінари з питань управління проектами ЄС. 
3. Контактні семінари з питань пошуку партнерів. 
4. Участь у тижнях освіти дорослих та інших заходах 
5. Допомога членам ЄАОД та іншим організаціям щодо 

реалізації європейських проектів. 
6. Розробка Європейської платформи громадянського 

суспільства у сфері освіти протягом усього життя. 
7. Членство у Виконавчому комітеті Європейської 

платформи соціальних недержавних організацій. 
8. Участь у робочих групах Європейської Комісії.  
9. Обговорення Меморандуму освіти протягом усього 

життя - платформи громадянського суспільства і некомерційних 
організацій. 

ЄАОД регулярно публікує звіти, матеріали про надання 
допомоги, буклети, проекти, залучаючи до публікацій свої 
членські організації, бере активну участь у проектній діяльності як 
координатор та як партнер. Серед просвітницьких напрямів, 
організованих організацією, можна назвати такі: розробка освітніх 
послуг он-лайна для дорослих споживачів; розвиток Європейської 
співпраці у сфері освіти у в’язницях; розвиток Європейської 
мережі міжкультурної освіти; визнання формальної, інформальної 
і неформальної освіти; управління якістю освіти дорослих в 
Європі; підготовка викладачів для сфери освіти дорослих у 
системах неперервної і вищої освіти; фінансування освіти 
дорослих. 

На даний час ЄАОД вже виконала одне зі своїх 
концептуальних завдань - стала авторитетною організацією 
європейського рівня і партнером у сфері неформального навчання. 
ЇЇ визнано професійною асоціацією, здатною зміцнювати своє 
положення і свою роль у сфері освіти дорослих і впливати на інші 
сфери освіти й підготовки за допомогою посилення уваги до 
неформального навчання і пріоритетних напрямів, визначених 
ЄАОД.  

У жовтні 2005 року в Угорщині відбулася зустріч членів 
ЄАОД з Центральної і Східної Європи, щоб домовитися про 
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створення Центрально-східноєвропейської мережі ЄАОД і 
розробити програму її дій. Пріоритетними завданнями цієї зустрічі 
були: обмін інформацією і навчання методології у сфері освіти 
дорослих [4]. Значна увага приділялася пошукам шляхів 
додаткового фінансування, у тому числі з боку крупних 
транснаціональних фірм, членів Корпорації соціально 
відповідальних бізнесів Європи, для фінансування конкретних 
заходів, спрямованих на досягнення цієї мети. 

ЄАОД постійно одержує запрошення стати партнером у 
європейських проектах, що свідчить про її репутацію. Виконавча 
Рада розробила критерії, за якими ЄАОД дає згоду брати участь у 
проектах, що відповідають її власним пріоритетам, яких акцент 
робиться на загальноєвропейському значенні питання. При цьому 
велика увага приділяється якості і продуктивності цих проектів. 

Чергова Генеральна асамблея ЄАОД відбулася у 
Ліллехаммеру (Норвегія, 17-20 листопада 2005 р.). У цих заходах 
взяли участь близько 170 осіб, які обговорювали не тільки 
проблему валідації знань, але й загальні питання розвитку освіти 
дорослих. Зокрема, Генеральна асамблея вітала 16 нових членів 
ЄАОД, зокрема – Албанію, Вірменію, Азербайджан, Грузію, 
Туреччину і Україну. Зазначимо, що з того часу Україну в ЄАОД 
представляє Донецька громадська організація „Альянс”.  

Серед проектів цієї організації – дворічна „Донецька міська 
школа лідерів”, „Створення мережі інформаційно-просвітницьких 
центрів з прав людини для молоді”. Починаючи із 2008 року 
коаліція громадських організацій України провела другий 
моніторинг вступної кампанії до державних вищих навчальних 
закладів. Його основною метою було виявлення особливостей 
(проблем та переваг) вступної кампанії 2009 року до державних 
вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівня акредитації 
державної форми власності, організованої за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників. 

Моніторинг проводився у межах проекту „Сприяння 
активній участі громадян у протидії корупції в Україні „Гідна 
Україна”, який виконує при підтримці Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації „Виклики 
Тисячоліття”. Представництво ЄАОД в Україні бере активну 
участь у реалізації цієї ідеї – демократизації системи неперервної 
освіти і цим самим сприяє усвідомленню важливості її 
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вдосконалення. 
Зазначимо, що у 2007 році Генеральна Асамблея ЄАОД 

прийняла уточнювальні поправки до конституції ЄАОД і 
розробила нові пріоритетні напрямки цієї діяльності, а 2007 рік 
було оголошено роком рівних можливостей для всіх громадян ЄС. 
Різні заходи, які були здійснені упродовж цього періоду, 
спрямовуються на викорінення дискримінації, жертвами якої 
стають унаслідок расової і етнічної належності, віросповідання, 
інвалідності, віку чи сексуальної орієнтації. Будь-яка 
дискримінація на одній із зазначених вище підстав переслідується 
на європейському рівні. 

У 2007 році організація отримала замовлення на 
дослідження щодо гендерної рівності у сфері навчання впродовж 
життя. ЄАОД працює над проблемою навчання як засобу 
міжкультурного спілкування у різних напрямах. Наступний, 2008 
рік, став європейським роком діалогу між культурами. Було 
засновано Премією „Грандтвіг”, організовано конференцію на 
тему діалогу між культурами. 

Слід додати, що ЄАОД активно співпрацює з 
Міжнародним Товариством з освіти дорослих (Німеччина, 
м. Бамберг) над питаннями про роль освіти у вирішенні проблем 
міграції та інтеграції. Зусилля ЄАОД спрямовані на боротьбу з 
бідністю за допомогою освіти. З 2009 року до структури ЄАОД 
ввійшов й Інститут менеджменту освіти АПН України (м. Київ). 

Наголосимо, що членство країн ЄС у ЄАОД має свої 
переваги. З одного боку, це „зайва” опіка з боку Брюсселя, а з 
іншого – переваги від можливостей міжнародної співпраці, значна 
мотиваційна та інноваційна підтримка, відкритість до нових 
ринків та фінансування, стипендії у галузі освіти упродовж життя, 
підтримка ЄС міжнародного співробітництва, національні 
програми з освіти дорослих та інше. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття Європейська 
асоціація освіти дорослих працює в різних напрямах і на різних 
рівнях, щоб досягти цілей, визначених у річних планах цієї 
організації. Передусім йдеться про її активну участь у розробці 
проектів, громадських обговореннях, консультаціях з різними 
установами, семінарах, тренінгах, а також розроблення її членами 
відповідних рекомендацій у сфері освіти дорослих, які 
використовують на національному рівні члени цієї Асоціації.  
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Розробка концепції просвітницької діяльності ЄАОД 
ґрунтується на ідеї урахування різноманітних чинників, зокрема: 

- концептуальних підходів; 
- філософських аспектів ідеї неперервної освіти;  
- системних засад удосконалення національної системи 

освіти дорослих; 
- визначення координаційної функції ЄАЄА; 
- усвідомлення ціннісних аспектів діяльності Асоціації; 
- висвітлення її соціокультурного значення та ін. 
У діяльності Європейської Асоціації з освіти дорослих 

простежується орієнтація на підготовку волонтерів у галузі освіти 
дорослих, об'єднання освіти дорослих із асоціаціями тренерів у 
різних країнах Європи. У центрі уваги ЄАОД – базова підготовка 
волонтерів, керівництво та лідерство у підготовці кадрів 
організацій, підготовка волонтерів-викладачів. 

Привертають увагу різноманітні навчальні програми з 
питань інтеграції жінок в умовах маргіналізації і соціальної 
ізоляції. Мета цих проектів – проведення науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт в освітніх заходах із жінками, які 
перебувають в умовах ізоляції й змушені долати численні 
перешкоди для отримання доступу до професійної підготовки.  

Висновки. Досвід просвітницької діяльності Європейської 
асоціації з питань освіти дорослих потребує наукового 
осмислення. Поки що на теоретичному рівні ця робота 
вітчизняними науковцями ще не здійснювалась. Необхідно 
показати роль й інших громадських організацій у формуванні 
європейської політики неперервної освіти, роль громадських 
організацій в Україні, визначити та охарактеризувати їх значення і 
вплив на формування громадянського суспільства та розвиток 
національної політики у сфері освіти дорослих. 

Серед актуальних завдань сьогодення – удосконалення 
теорії і практики освіти дорослих у контексті наявної національної 
системи неперервної освіти на основі світового досвіду. Знання у 
сфері освіти дорослих, накопичені у світовій теорії і практиці, ще 
не знайшли свого цілісного висвітлення у вітчизняній педагогічній 
науці. Саме тому актуальне завдання полягає у здійсненні 
порівняльного аналізу проблем і тенденцій, моделей як базових 
передумов удосконалення методології національної системи освіти 
дорослих, модернізації загальнонаціональної системи підготовки і 
перепідготовки кадрів.  
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      м. Київ 

 
ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ: 

АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
На сучасному етапі розвитку України актуалізувалася 

необхідність створення системи неперервного професійного 
навчання, спрямованого на задоволення потреб галузей економіки 
у робітничих кадрах певних професій відповідно до сучасних 
вимог, технологічного рівня виробництва. Набули актуальності й 
проблеми формування робітників нового типу, підготовки кадрів за 
новими перспективними спеціальностями, перепідготовки 
робітників у зв’язку з їхнім перерозподілом між підприємствами, 
галузями, регіонами та ін. 

У контексті нашого наукового пошуку значний інтерес 
становлять праці з андрагогіки, теорії і практики неперервної 
освіти дорослих (С. Батишев, С. Вершловський, С. Гончаренко, 
М. Громкова, С. Змєйов, О. Кукуєв, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.), 
професійного навчання на виробництві (В. Аніщенко, А. Каплун та 
ін.), організації навчання безробітних (Н. Бідюк, А. Давидочев, 
В. Скульська та ін.). Водночас проблема професійного навчання 
дорослих на виробництві не досліджувалася науковцями 
комплексно, що й зумовило вибір теми нашої публікації. 

Передусім зазначимо, що ефективне функціонування 
системи професійного навчання робітничих кадрів на виробництві 
покликано забезпечувати високий професійно-кваліфікаційний 
рівень і компетентність працівників, розвиток професійної 
культури і професійної майстерності робітників, 
конкурентоспроможність підприємства, покращення показників 
його виробничої діяльності, пристосування системи професійної 
освіти до мінливих вимог ринку, прискорення інтеграційних 
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процесів взаємодії науки, освіти і промисловості, адаптацію 
дорослих до конкретних виробничих умов, зниження рівня 
виробничого травматизму. 

Слід підкреслити, що соціальне значення освіти дорослих 
полягає у сприянні розвитку суспільства й водночас розвитку 
особистості. У зв’язку із посиленням розуміння значимості освіти 
дорослих виникла нагальна необхідність у розробці не лише 
відповідної теорії і практики навчання, але й спеціально навченого 
педагогічного персоналу. Реалізація вищезазначеного 
уможливлюється на основі упровадження андрагогічного підходу. 
На думку О.І. Кукуєва [2, с. 15], андрагогічний підхід реалізується 
в методі аналізу досвіду як основному практичному методі 
підходу, який обумовлює сукупність методів навчання дорослих, 
що зокрема включають організаційно-діяльнісні та інтерактивні 
методи навчання. 

З метою забезпечення неперервного професійного, 
економічного виробничого навчання робітників організовують 
підготовку нових кадрів на виробництві, навчання робітників 
другим (суміжним) професіям, перепідготовку кваліфікованих 
робітників і підвищення їхньої кваліфікації [8, с. 158]. Коротко 
розглянемо кожен із зазначених видів навчання. 

Найбільш широкого поширення професійне навчання 
кадрів безпосередньо на виробництві набуло у галузі первинної 
підготовки та перепідготовки робітників. Воно здійснюється за 
професіями на основі індивідуального психофізіологічного 
відбору. Тривалість навчання таких робітників встановлюється у 
залежності від кваліфікаційної складності робіт з даної професії 
(до шести місяців), а для особливо складних видів робочих 
професій – до одного року. Підготовка нових робітників на 
виробництві здійснюється за курсовою та індивідуальною 
формами навчання. Виробниче навчання здійснюється в два етапи: 
на першому у навчальній групі під керівництвом майстра 
виробничого навчання в навчальному цеху (на ділянці), а на 
другому – на робочих місцях в цехах підприємства у складі 
навчальної групи (не менше 10 осіб) під керівництвом майстра 
виробничого навчання або індивідуально під керівництвом 
інструктора виробничого навчання. Індивідуальна форма навчання 
робочій професії передбачає опанування учнем теоретичного 
курсу програми самостійно й за допомогою викладачів-
консультантів, а набуття виробничих умінь і навичок – на 
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робочому місці під керівництвом інструктора виробничого 
навчання [8, с. 158]. 

Для професійної підготовки і підвищення кваліфікації 
працівників власник або уповноважений ним орган організовує 
індивідуальне, бригадне, курсове або іншу форму виробничого 
навчання за рахунок підприємства, установи, організації. При 
індивідуальній формі учня прикріплюють до кваліфікованого 
працівника або включають до складу робочої бригади, де його 
навчає бригадир або інший висококваліфікований робітник з числа 
членів бригади. Бригадна форма навчання передбачає об’єднання 
учнів у бригади, очолювані бригадирами (інструкторами 
виробничого навчання). Є також спеціальності, які вимагають 
більш поглибленого опанування теоретичних знань. З цією метою 
упроваджуються курси (курсове навчання особливо складних 
професій). Терміни виробничого навчання різні, встановлюються 
відповідно до професії, кваліфікації і загальноосвітньої 
підготовки. Після закінчення професійного навчання на 
виробництві робітнику присвоюється кваліфікація (розряд, 
категорія) за професією згідно з тарифно-кваліфікаційним 
довідником і надається робота відповідно до набутої кваліфікації. 

Як відомо, персонал – головний капітал підприємства в 
сучасній економіці. Перепідготовка (перенавчання) 
кваліфікованих робітників за рішенням адміністрації може 
здійснюватися з відривом або без відриву від роботи в курсовій 
або індивідуальній формі. Навчальні плани і програми для 
перепідготовки кваліфікованих робітників і терміни їх навчання 
розробляються й затверджуються підприємствами у відповідності 
з навчальними планами і програмами для підготовки нових 
робітників. Із урахуванням фактичного рівня професійних і 
економічних знань, умінь і навичок допускається скорочення 
програм і тривалості навчання. Перепідготовка (перенавчання) 
робітників завершується здачею кваліфікаційних екзаменів і 
видачею свідоцтв встановленого зразка. 

Підвищення кваліфікації робітників являє собою 
безперервне організоване навчання, спрямоване на удосконалення 
професійних та економічних знань, умінь і навичок. Основними 
проблемами сучасного ринку праці є невідповідність професійного 
складу та якості робочої сили потребам роботодавців та сучасного 
виробництва, що негативно позначається на якості та 
конкурентоспроможності продукції, а відповідно, й на результатах 
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господарської діяльності підприємств. Наголосимо, що станом на 
2002 р. у загальному обсязі працівників України, які підвищували 
кваліфікацію, питома вага тих, хто її підвищив безпосередньо 
на виробництві, склала 58% [7]. Необхідність підвищення 
професійного рівня працівників відповідно до потреб виробництва 
зумовлена тим, що періодичність підвищення їх кваліфікації в 
середньому по Україні склала 11 років замість нормативних 5 
років (2008 р.). У країнах Європейського Союзу періодичність 
підвищення кваліфікації працівників становить близько 5 років, в 
Японії – від 1 до 1,5 року, у Російській Федерації – 7,8 року [1]. 
Серед основних причин такого стану є небажання роботодавців 
витрачати кошти на ці цілі.  

Як показали результати анкетування підприємств, 
проведені НДІ праці й зайнятості населення НАН України та 
Мінпраці, серед причин стримування інвестування роботодавцями 
коштів у професійне навчання працівників 38,8% респондентів 
відмітили небажання інвестувати кошти у навчання працівників, 
пріоритетність залучення висококваліфікованих працівників „зі 
сторони”; 32,6% – побоювання втрати коштів, витрачених на 
професійне навчання працівників унаслідок плинності кадрів; 
20,2% – недостатню зацікавленість працівників у підвищенні свого 
професійного рівня [1]. Така ситуація ускладнюється умовами 
фінансово-економічної кризи. Аналіз статистичної інформації 
щодо професійного навчання працівників підприємств, установ та 
організацій свідчить про зниження питомої ваги штатних 
працівників підприємств, охоплених підвищенням кваліфікації. 
Проведене у 2009 р. НДІ  праці і зайнятості населення НАН 
України та Мінпраці вибіркове обстеження на 338 підприємствах 
усіх типів і форм власності показало, що в умовах фінансово-
економічної кризи 68,7% суб’єктів господарювання передбачають 
зменшення витрат на професійне навчання працівників.  

Навчання робітників другим (суміжним) професіям – 
професійне та економічне навчання осіб, які вже мають професію, 
для отримання нової, з початковим або вищим рівнем кваліфікації. 
Перелік суміжних професій, форми навчання їм, порядок розробки 
та затвердження навчальних планів і програм, види контролю 
знань після завершення навчання визначаються підприємствами за 
аналогією з перепідготовкою кваліфікованих робітників [8, с. 159]. 

Як відомо, підготовка нових робітників на виробництві 
(теоретична й виробнича) має здійснюватися у робочий час 
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(тривалість робочого дня встановлена законодавством про працю 
для відповідних категорій працівників) і завершуватися здачею 
кваліфікаційних іспитів та видачею відповідних свідоцтв. Таке 
навчання передбачає використання навчально-матеріальної бази 
підприємств – навчальних полігонів, цехів, дільниць, майстерень, 
окремих робочих місць та ін., оснащених необхідним 
обладнанням, інвентарем, технічними засобами навчання, 
навчальними і наочними посібниками.  

На сучасному етапі в Україні актуалізувалася необхідність 
створення механізму навчально-методичного забезпечення 
професійного навчання дорослих на виробництві, удосконалення 
змісту підвищення кваліфікації робітників підприємств відповідно 
до потреб виробництва, забезпечення його випереджувального 
характеру, розроблення державних стандартів професійно-
технічної освіти, впровадження нових педагогічних технологій 
навчання, зокрема модульної. Йдеться також про удосконалення 
методики організації та проведення атестації працівників, 
створення системи її сертифікації відповідно до міжнародних 
стандартів, підвищення ефективності діяльності підрозділів 
підприємств у галузі управління персоналом; створення системи 
навчання працівників, які займаються підвищенням кваліфікації; 
розвиток соціального партнерства у галузі професійного навчання. 

Ми погоджуємося з думкою академіка Н.Г. Ничкало про те, 
що в сучасних умовах постала об’єктивна потреба у науково-
методичному забезпеченні професійної підготовки робочої сили, 
що актуалізує „здійснення міждисциплінарних досліджень, 
об’єднання зусиль різних соціальних інститутів” [3, с. 10]. За 
переконанням науковця, у роботі щодо підготовки кваліфікованих 
фахівців необхідно запроваджувати випереджувальний, 
диференційований підхід на основі врахування вікових, 
соціальних і професійних особливостей громадян, а також 
ураховувати результати наукових досліджень з різних науково-
технічних напрямів та ін. Усе це забезпечує умови для творчої 
діяльності робітників, їхнього подальшого професійного 
зростання, успішної професійної самореалізації тощо. 

Доречно акцентувати увагу на тому, що ефективність та 
якість навчання на виробництві значно ускладнюється відсутністю 
механізму інформаційно-методичного забезпечення професійної 
підготовки кадрів. Це є однією з суттєвих причин стагнації 
системи професійного навчання робітників, невідповідності якості 
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навчання потребам сучасного виробництва. З огляду на 
вищезазначене, набуло актуальності створення цілісної системи 
інформаційно-методичного забезпечення професійного навчання 
кадрів на виробництві, заснованої на нормах чинного 
законодавства, досягненнях науки і передового досвіду. Це 
сприятиме удосконаленню організації професійної підготовки 
робітників на виробництві, підвищенню ефективності навчального 
процесу.  

На нашу думку, заслуговує на увагу зарубіжна практика 
професійної підготовки дорослих на виробництві. Так, на 
підприємствах Російської Федерації педагогічна система 
організації процесу навчання робітничих кадрів в умовах 
ресурсних центрів підприємства передбачає взаємозв’язок цілей 
підготовки, принципів оснащення освітнього процесу, адекватного 
їм змісту й андрагогічно орієнтованих технологій, вибір критеріїв і 
показників сформованості професійної компетентності. При цьому 
вирішальне значення має створення умов для підготовки 
робітників, надання можливості виробничому персоналу 
практично вивчати сучасну техніку, верстатне обладнання й 
передові технології [6, с. 9]. Ефективність такого навчання на 
виробництві характеризується розвитком мотивації дорослих до 
неперервної професійної освіти, вдосконаленням професійної 
компетентності, продуктивністю виробничої діяльності й 
сформованістю умінь професійної майстерності. 

Беззаперечний практичний інтерес становить досвід 
польських науковців у галузі розробки модульних технологій 
навчання, адаптованих для конкретних робітничих професій 
відповідно до вимог ринку, якими зокрема передбачено 
комплексне використання електронного навчально-методичного 
забезпечення [4, с. 168]. Заслуговує на увагу й практика Китаю 
щодо організації підприємствами курсів спеціальної освіти, які 
мають статус підвищення кваліфікації або учнівства [5, с. 78]. 

Насамкінець зазначимо, що у попередні роки в Україні 
було майже повністю зруйновано систему підготовки кадрів на 
виробництві, що негативно позначилося на загальній якості 
навчання й передусім на якості навчання безпосередньо на 
виробництві. Це актуалізує нагальність створення на 
законодавчому рівні механізму, здатного відновити дану форму 
навчання. Отже, на сучасному етапі мають бути розроблені й 
запроваджені законодавчі документи, нормативно-правові акти, в 
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яких би враховувалися український і досвід зарубіжних країн з 
питань професійного навчання персоналу, а також сучасні 
економічні тенденції та специфічні особливості України. 
Потребують удосконалення та забезпечення відповідності реаліям 
сьогодення ряд нормативно-правових документів („Положення про 
професійне навчання кадрів на виробництві”, „Положення про 
порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації 
особам, які здобувають професійно-технічну освіту” та ін.). 

Перспективними напрямами подальших досліджень 
порушеної проблеми є зарубіжний досвід професійної підготовки 
виробничих кадрів, особливості підготовки персоналу для 
навчання дорослих на виробництві.  
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формы подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
рабочих кадров. Акцентировано внимание на вопросах учебно-
методического обеспечения профессиональной подготовки 
взрослых на производстве.  
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НАЦІОНАЛЬНІ РАМКИ ТА СИСТЕМИ 
КВАЛІФІКАЦІЙ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

Національна система вищої освіти України досягла досить 
високого рівня, який дозволив Україні 19 травня 2005 р. на 
Бергенському самміті міністрів освіти 45 європейських країн 
приєднатися до Болонської співдружності. Постало першочергове 
завдання української вищої освіти: якнайшвидше адаптуватися до 
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єдиних європейських освітянських критеріїв і стандартів. 
Приєднання України до Болонського процесу сприяє розвитку 
освітніх національних систем відповідно до єдиних критеріїв і 
стандартів, які утверджуються в Європі. Головною метою 
Болонського процесу є консолідація зусиль наукової та 
освітянської громадськості, урядів для суттєвого підвищення 
європейської вищої освіти та науки у світовому вимірі, а також для 
підвищення ролі цієї системи в соціальних перетворенях. В 
Україні вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку 
суспільства. Стратегічні напрямки розвитку вищої освіти 
визначені Конституцією України, Законами України „Про освіту”, 
„Про вищу освіту”, Національною доктриною розвитку освіти, 
указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 
України. Вивчення досвіду зарубіжних країн в організації освіти 
заслуговує на увагу в контексті впровадження його позитивних 
надбань у практичну діяльність як вищих навчальних закладах 
України, так і громадських об’єднань. 

На сьогоднішній день проблема забезпечення ринку праці 
кваліфікованими робітниками надзвичайно актуальна для всіх 
держав Європи. Тому активно ведеться діалог між представниками 
роботодавців та сферою професійної освіти стосовно узгодженості 
вимог до навчання та кваліфікації, який призводить до створення 
принципово нових рівнів кваліфікацій, відображаючи результати 
навчання, які мають велике значення для сфери праці. Оскільки 
Україна обрала шлях європейської та світової інтеграції, постала 
проблема модернізації освітньої галузі, що має на меті досягнення 
рівня кращих світових стандартів.  

Структура освіти України за своєю ідеологією та цілями 
узгоджена із структурами освіти більшості розвинених країн світу. 
Україна досягла високого рівня реалізації двох стратегічних 
завдань: розширення доступу до отримання вищої освіти і 
досягнення рівня відповідного світовим стандартам, що сприятиме 
найбільш повному задоволенню освітніх потреб громадян. При 
розробці стандартів ураховуються процеси створення єдиного 
освітнього простору в Європі. Рекомендації щодо нормативних 
вимог визначаються згідно з Лісабонською конвенцією і 
Болонською декларацією [3, c. 9]. 

Для підвищення конкурентноздатності українських 
фахівців з вищою освітою необхідно впровадити систему 
національних кваліфікацій. Але співпраця вітчизняних учених та 
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вчених Російської Федерації стосовно створення системи 
кваліфікації не організована  належним чином, що в свою чергу 
зменшує шанси українських фахівців на міжнародному ринку 
праці. Забезпечити конкурентноздатність фахівця з українською 
освітою на міжнародному ринку праці – першочергове завдання 
держави.  

Серед пріоритетних напрямів державної політики щодо 
розвитку освіти затверджених Указом Президента України від 17 
квітня 2002 року № 347/2002 „Про національну доктрину розвитку 
освіти”, особливе місце займає інтеграція вітчизняної освіти до 
європейського та світового освітніх просторів [6]. Як зазначено у 
затвердженій Програмі дій щодо реалізації положень Болонської 
декларації (Наказ Міністра науки і освіти України № 49 від 
23.01.2004 р.) в Україні необхідно забезпечити „перехід до 
динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, що дасть 
змогу задовольняти можливості особистості в здобутті певного 
освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом 
відповідно до її здібностей та забезпечити її мобільність на ринку 
праці; ... запровадження в системі вищої освіти і науки України 
передового досвіду розвинутих країн світу та її інтеграція у 
міжнародне науково-освітнє співтовариство” [5].  

Вивчення наукових праць вчених Російської Федерації 
показав, що ними напрацьовано значні доробки щодо теорії і 
практики професійної освіти (С.І. Архангельський, 
В.І. Байденко, В.П. Безпалько, Ю.Г. Тартур);  забезпечення 
якості професійної освіти та навчання в контексті Національної 
системи кваліфікацій та забезпечення попиту та пропозицій на 
ринку праці (О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева); розробки 
національної рамки кваліфікацій (О.Н. Олейникова, 
О.Ф. Батрова, В.І. Блінов, І.А. Волошина, Є.Ю. Єсеніна, А.Н. Лейбович, 
Б.А. Сазонов, І.С. Сергеєв).  

У наукових працях вчених Російської Федерації, де вже 
розроблено рамки національних кваліфікацій, запропоновано 
визначення, згідно якого рамка кваліфікацій є ядром національної 
системи кваліфікацій, яка в свою чергу являє собою сукупність 
механізмів правового та інституційного регулювання попиту на 
кваліфікації робітників з боку ринку праці та пропозиції 
кваліфікації з боку системи освіти та навчання.  

У Російській Федерації вже успішно впроваджуються 

національні системи кваліфікацій, тому ми маємо змогу 
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використовувати цей досвід і в системі освіти України. Соціальна 

значущість досліджень, присвячених вивченню досвіду 

найближчого міжнародного партнера України – Російської 

Федерації стосовно організаційно-методичних умов розробки 

національної системи кваліфікацій, у тому числі 

Загальноєвропейських Рекомендацій з вищої професійної освіти, в 

контексті утворення єдиного освітнього простору, зумовила 

нагальну потребу в більш детальному дослідженні цієї проблеми. 

Тому метою даної роботи є аналіз досягнень Російської Федерації 

у зазначеній галузі.  

Система кваліфікацій включає перелік галузей професійної 

діяльності згідно видів трудової діяльності з зазначенням рівня 

кваліфікації; професійні стандарти та процедуру їх реєстрації; 

каталог кваліфікацій із зазначенням результатів необхідної освіти 

та навчання; систему забезпечення якості кваліфікації (процедури 

оцінки та підтвердження, тобто сертифікація кваліфікацій, 

отриманих під час формальної освіти, неформальної освіти та 

робочого досвіду). 

Відповідно до визначення російського вченого В.І. Блінова, 

„... національна рамка кваліфікацій Російської Федерації (НРК) – 

це інструмент співвідношення сфери праці та сфери освіти та 

являє собою загальний опис кваліфікаційних рівнів визнаних на 

загальнофедераційному рівні та основних шляхів їх  добуття на 

території Російської Федерації„ [4, с. 1]. М. Коулз та 

О.Н. Олейникова зазначають, що „національна система 

кваліфікацій – це сукупність механізмів правового та 

інституційного регулювання попиту на кваліфікації робітників з 

боку ринку праці та пропозиції кваліфікацій з боку систему освіти 

та навчання” [2, с. 6]. У Довіднику користувача європейської 

кредитно-трансферної системи акцентується увага на тому, що 

„Єдиний опис, на національному рівні або рівні системи освіти, 

що є міжнародно зрозумілим і за яким усі кваліфікації та інші 

навчальні досягнення у вищій освіті можуть бути описані і 

пов’язані одна з одною у послідовний спосіб і який визначає 

співвідношення між кваліфікаціями вищої освіти складає 

національну рамку кваліфікацій (вищої освіти) ” [1, c. 98]. 

Рамка кваліфікацій забезпечує системний підхід до змісту 
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кваліфікацій та їх розподілу по рівням, що в свою чергу дозволяє 

визначити вимоги до освітніх стандартів та програмам професійної 

освіти та привести їх у відповідність з вимогами сфери праці. 

Рамка кваліфікацій також дозволяє проводити обґрунтовані 

порівняння кваліфікацій та дипломів, виданих у різних державах, 

що в свою чергу надзвичайно актуально в ситуації активізованої 

трудової міграції.  
Завдяки реформам, які проведено в країнах-учасницях 

Болонського процесу, в Європейському просторі вищої освіти 
(ЄПВО) досягнуто більшої сумісності та порівнянності 
кваліфікацій на національному і міжнародному рівнях. З огляду на 
це, на сучасному етапі розвитку ЄПВО істотним викликом для 
вищих навчальних закладів України є розроблення профілів і 
змісту кваліфікацій з використанням основних інструментів, які 
стали загальноприйнятими у ЄПВО: ЄКТС, Додаток до диплома 
європейського зразка, Національна рамка кваліфікацій [1, c. 7].  

Розробка національних рамок та системи кваліфікацій у 
нашій державі є основним механізмом підвищення 
конкурентоздатності вищої освіти України. В контексті 
компаративного аналізу механізм являє собою комплекс 
спеціалізованих і законодавчо закріплених форм і методів 
створення та використання ресурсів (фінансових, організаційних, 
інвестиційних) для забезпечення інтелектуального розвитку і 
соціальних потреб громадян; соціальні, організаційні та правові 
положення і заходи, що забезпечують функціонування людського 
капіталу. 

Прискоренню розробки національних рамок кваліфікацій 
України сприяє  дослідження досвіду впровадження організаційно-
методичних умов розробки національної системи кваліфікацій в 
Російській Федерації. Для розв’язання завдань та досягнення мети 
щодо розробки національних рамок та систем кваліфікацій 
необхідно висвітлення становлення основних компонентів при 
розробці національної системи кваліфікацій в Російській Федерації:  

- аналіз розвитку системи кваліфікацій в Російській 
Федерації в часовій послідовності;  

- дослідження якісних змін у системі вищої освіти в 
Російській Федерації XXІ століття;  

- визначення базових понять дослідження; аналіз 
дисертаційних праць;  



                                                    Випуск 2, 2010 

 114 

- порівняльно-педагогічний аналіз спорідненості 
досліджуваних явищ у системах педагогічної освіти в Російській 
Федерації та України;  

- шляхом експертного опитування керівників 
закладів вищої освіти в Російській Федерації; 

- визначення умов організації вищої освіти; 
узагальнення педагогічного досвіду для визначення компонентів 
системи кваліфікацій в Російській Федерації у XXІ столітті. 

Таким чином, активна участь українського ринку освітніх 
послуг в інтеграційному процесі полягає у впровадженні 
європейських норм і стандартів в освіті, науці України, поширенні 
власних культурних та науково-технічних здобутків в ЄС. У 
підсумку, такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні 
європейської культурної ідентичності та інтеграцію до 
загальноєвропейського інтелектуально-освітнього простору, що 
безумовно приведе до значного підвищення конкурентоздатності 
вищої освіти України на світовому ринку праці. Накопичені і 
систематизовані матеріали щодо розробки національних рамок і 
систем кваліфікацій в Російській Федерації можна застосувати для 
розробки національної системи кваліфікацій в Україні; для 
моніторингу якості професійної освіти в Україні; у розробці 
науково-методичного посібника щодо впровадження критеріїв 
якості професійної освіти. 

Прогностичним напрямом дослідження є розробка 
стандартів щодо фахової навчально-методичної літератури та 
навчальних програм, орієнтованих на європейські освітні 
стандарти. 
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Национальные рамки и системы квалификаций как 
механизм повышения конкурентоспособности высшего 

образования Украины 
 

Аннотация. В статье автор рассматривает проблему 
повышения конкурентоспособности высшего образования 
Украины методом разработки и дальнейшего использования 
принципиально новых уровней национальных рамок и систем 
квалификаций; предлагает алгоритм использования опыта 
внедрения национальных рамок и квалификаций Российской 
Федерации, с целью повышения конкурентоспособности высшего 
образования Украины на мировом рынке труда. 
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National frameworks and systems of qualifications as 

means of increasing competitiveness of high education in Ukraine 
 

Summary. The author of the article considers the problem of 
increasing competitiveness at high education in Ukraine by means of 
developing and further usage of  new levels in national framework and 
systems of qualifications; suggests the algorithm for using experience 
of implementation these frameworks and qualifications in Russia with 
the purpose to increase competitiveness of Ukrainian high education in 
the world labor market.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ 
ДИЗАЙНЕРІВ-ГРАФІКІВ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 
 
Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття 

характеризується інтенсивною зміною стереотипів мислення, 
впровадженням значної кількості інноваційних технологій та 
стрімким поширенням обсягів споживання інформації. 
Характерною ознакою цього процесу є стрімке поширення 
інформаційного та технологічного потенціалу, тобто темпи 
виробництва і споживання інформації зростають у тисячі разів. 
Процеси накопичення інформації набули лавиноподібного 
характеру, створення нової інформації потребує постійного 
звертання до значних масивів всієї накопиченої людством 
попередньої інформації та її критичного переосмислення.  

У зв’язку з цим інтенсифікація процесів створення й 
обробки інформації потребує постійного оновлення форм і 
способів її організації як на рівні представлення, так і на рівні 
споживання. З цією метою створюється значна кількість 
друкованої продукції та стрімко впроваджуються Інтернет-
технології. Проте кількісне накопичення носіїв, що надають 
інформацію того чи іншого характеру, мають проблему посилення 
ефективності сприйняття цієї інформації та індивідуалізації 
кожного із інформаційних напрямів. Означена проблема, в свою 
чергу, вимагає ущільнення змістового компоненту та підвищення 
зручності сприйняття, інформації, що надається. Для цього у 
інформаційних повідомленнях широко впроваджуються здобутки, 
накопичені людством у царині мистецтва, оскільки вони 
ґрунтуються на досвіді кодування інформації за допомогою 
знакових систем різних рівнів складності та надання цим системам 
емоційного забарвлення, що утримує увагу спостерігачів і 
прискорює процеси сприйняття змісту [6, с. 24]. 

Тому для забезпечення необхідного рівня індивідуалізації 
виникає потреба формування нових знань та постійного їх 
вдосконалення. Ці знання мають стосуватися закономірностей 
візуальної організації інформаційних повідомлень різного рівня 
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складності і повинні втілюватись у практичних проектних 
розробках. Відповідно проектування, як діяльність, спрямоване на 
вирішення чітко визначених завдань у втановлених умовах. Воно є 
невід’ємною ознакою сучасної культури і художньо-
формоутворюючою діяльністю, завдяки якій вирішуються 
фундаментальні протиріччя між заданістю об’єктивної гармонії 
світу і безупинністю його науково-технічних змін [5, с. 7].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість 
науковців, серед яких варто виділити Е. Файолу, В. Моляко, 
К. Кондратьєву, Т. Самару, І. Калошину та М. Тінкера вважають, 
що проектна культура сьогодні пронизує фактично всі сфери 
життя розвинутих країн, стає неодмінним компонентом масової та 
елітарної культури, яка і буде визначати здатність суспільства до 
ефективного обміну інформацією у майбутньому. Але 
необхідність її опанування вимагає приділення ретельної уваги не 
тільки формам накопичення інформації та отримання знань, 
засобам ущільнення значних кількостей змістових компонентів, а 
також і критеріям, за допомогою яких здійснюється оцінка 
результатів означеної діяльності.  

Постановка завдання. У процесі проектування об’єктів 
дизайну проектувальник має враховувати вплив трьох систем 
знань: 1) проектних; 2) техніко-виробничих; 3) соціально-
вартісних [2, с. 52]. Наявність означеного синтетичного поєднання 
знань, умінь та навичок по відношенню до проектування кожного 
із об’єктів дозволяє застосувати поняття інтегративної діяльності. 
Таким чином, специфіка змісту діяльності дизайнерів-графіків 
передбачає розв’язання професійних задач, що вимагають 
одночасного застосування компонентів знань з різних галузей та 
застосувінння інноваційного нестандартного мислення. 

Проте у сучасній дизайн-освіті поки що не склалося цілісне 
системне бачення наукової бази знань, де знання з різних галузей 
були б поєднані, взаємообумовлені та систематизовані відповідно 
до потреб практичної організації візуальних комунікацій різного 
рівня складності. Застосування інтегрованих показників якості до 
результатів проектної діяльності за спеціальністю „Графічний 
дизайн”, на нашу думку, потребує нагального висвітленння і 
всебічного обгрунтування.  

Виходячи з зазначеного вище, проектну культуру слід 
вважати означеним інтегрованим показником якості в процесі 
підготовки майбутніх дизайнерів, оскільки саме вона свідчить про 
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відповідність результатів діяльності до мети і завдань, 
поставлених в процесі її виконання. Але залишається 
суперечливим питання щодо стану висвітлення сутності проектної 
культури і вимог до її формування як науковцями педагогічної 
галузі, так і самими дизайнерами-практиками.  

Виклад основного матеріалу. Серед досліджень, 
присвячених проблемам проектної культури дизайнерів-графіків, 
виявлено два фундаментальних фослідження, одне з яких 
здійснено Ю. Легеньким, а друге – К. Кондратьєвою.  

Так, Ю. Легенький [7, с. 424] стверджує, що саме 
опанування проектною культурою забезпечує ефективність 
відтворення найбільш значущих якостей речей та ідей, 
реалізованих у проективному плані. Форма об’єктів, втілена через 
свідомо відібрану систему графічних засобів, сприймається як 
знакова фіксація реальності і уособлює епіцентр зображувальної 
практики. Але ми вважаємо за необхідне розширити та доповнити 
наведену автором думку і співвіднести здатність закріплювати у 
матеріальній формі лише необхідні та суттєві для процесу проектування 
властивості об’єкту до епіцентру не тільки зображувальної практики, а 
самої сутності проектної діяльності. 

У дослідженні, здійсненому К. Кондратьєвою [4, с. 12], 
найбільше уваги приділяється проблемам результатів проектної 
діяльності. Тобто в означеному дослідженні культура 
розглядається не лише як рівень готовності конкретної особистості 
до здійснення проектної діяльності, а й здатності відповідати за її 
наслідки. Автор наголошує, що збереження та розбудова 
культурного середовища є не менш важливим завданням 
інтелектуальної та духовної діяльності, ніж збереження 
середовища природного [4, c. 82], підносить вимірювання рівня 
культури до соціуму, в якому виникає потреба до означеного типу 
діяльності, та попереджає про необхідність формування 
екологічного мислення та екологічної свідомості у процесі 
збагачення матеріальної культури. А відтак той аспект проектної 
культури, що цікавить нас для практичного застосування у 
педагогічній галузі, знов лишається поза увагою.  

Ще одна спроба здійснити загальний огляд значення 
культури для оцінки результатів проектної діяльності закріплена у 
публікаціях науковців з ЛВХПУ [2, с. 144]. Подане тут 
трактування культури є занадто узагальненим і не унаочнює всіх її 
аспектів, крім того воно сформоване відповідно до загального 
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напряму „Дизайн”, без виділення та уточнення вимог до її 
формування у дизайнерів-графіків. До того ж, оперування 
терміном „культура проектної діяльності” у наведеному 
дослідженні так і не спирається на визначення проектної культури, 
а згадування про неї є фрагментарним, і пов’язане із вимогами 
системного мислення. 

Серед питань, дотичних до проблеми формування 
проектної культури і розглянутих науковцями, необхідно виділити 
доробки В. Трошкіна [13] та О. Баніт [1]. В. Трошкіним 
досліджено питання розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів. 
Роль творчості як основного компоненту у системі професійного 
розвитку викладача графічного дизайну розглянуто О. Баніт. Але 
жодний з дослідників не висвітлює тієї складової, заради якої 
формується ініціативність і розвивається творчість – досягнення 
проектної культури у результатах фахової діяльності.  

Серед наукових розвідок, здійснених у означеному 
напрямі, слід виділити роботи В. Моляко [9], в яких здійснено 
психолого-педагогічне дослідження ролі творчості у проектно-
конструкторській діяльності. Автор акцентує увагу на зростаючій 
ролі естетичних, стилістичних та ергономічних вимог до об’єктів 
пректування – їх зовнішнього вигляду, колористичного та 
тектонічного вирішення, проблем їх гармонійного поєднання з 
навколишнім середовищем [9, c. 11] та підвищення культури 
виробництва, але не звертає уваги на важливі для графічного 
дизайну чинники: психологічний аспект сприйнятття 
стилізованих, формалізованих та трансформованих уявою 
зображень, зв’язок технологій виготовлення зображень з їх 
образними властивостями.  

Важливим для подальшого дослідження є висновак автора 
щодо застосування термінів „конструювання” та „проектування”. 
На основі аналізу сутності означених термінів формується 
висновок щодо необхідності розуміти під конструкторською 
діяльністю власне проектно-конструкторську діяльність в усіх 
галузях прикладної творчості. Натомість графічна діяльність 
розглядається виключно як один із способів закріплення 
проектного задуму, що здійснюється в результаті перетворень 
вихідного матеріалу (технічних умов) засобами розумових 
трансформацій і нтерпретацій у способах поєднання та організації 
взаємодії складових об’єкта проектування.  

Однак варто зауважити, що наведене дослідження 
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присвячене проблемам розвитку інженерно-технічного мислення, 
пов’язаного із проектуванням промислових виробів і предметів 
інтер’єру, а не об’єктам графічного дизайну. В дослідженні також 
не формулюються комплексні вимоги до показника якості, котрого 
мають досягати проектувальники – рівня проектної культури. 

Варто наголосити, що кількість наукових розвідок, в яких 
науковці підходять до питання виявленння і оцінюванння якості 
результатів проектної діяльності, є досить значною. Дослідник 
Д. Крвавич вказує, що сучасна проектна діяльність – це не 
окремий стиль чи мистецька течія, а формування глибинних 
творчих принципів, творчих позицій з іманентною здатністю постійно 
видозмінюватись, характеризуючи усі мистецькі епохи від 
найдавніших часів до сучасності. Здатність до такої діяльності 
формується через оволодіння предметно-просторовим об’ємним 
мисленням та завдяки емоційному проникненню у предметну суттєвість 
об’єкту [6, с. 332]. Безперечно можна зробити висновок про 
необхідність докорінних змін у структурі і засобах організаціі 
навчальної проектної діяльності. Слід збільшити обсяг часу на 
вивчення культурно-мистецьких дисциплін в усіх закладах освіти, що 
здійснюють підготовку фахівців дизайну та декоративно-прикладного 
мистецтва. Крім того, дослідження стану практичного рівня 
опанування проектною діяльністю, наведені В. Ф. Прусаком [11, 
c. 17], свідчать про наявність низки суперечностей 
методологічного, дидактичного і конструктивного характеру між: 

-  сучасними вимогами до підготовки майбутніх дизайнерів та 
їх недостатньою фундаментальною підготовкою; 

-  зростаючими потребами суспільства в культурних, 
освічених фахівцях та недостатнім рівнем забезпечення умов 
формування їхнього художньо-естетичного розвитку в 
процесі навчання. 

Науковець наголошує на нагальності посилення значення 
образотворення для практичного опанування логікою утворення 
візуальних образів і застосування її для формотворення на всіх 
етапах і стадіях проектування систем життя. Адже досвід 
розвинених країн світу показує, що саме освіта є фундаментом 
майбутньої нації, а мистецька освіта в цьому сенсі є чи не 
найважливішою, адже вона відповідає за наше духовне майбуття. 
Наряду з цим, мистецька освіта, на думку Е. Мисько, у нашій 
країні потребує значного посилення уваги та сприяння у вирішенні 
її проблем зі сторони владних структур [8, с. 79]. 
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Також важливе значення має здатність висловлювати 
графічними засобами і техніками ті синергічні образи, що 
виникають у свідомості проектувальника, вільно оперувати 
матеріально закріпленими графічними моделями об’єктів 
матеріального світу. Такі моделі використовують як історично 
усталену форму демонстрації проектного задуму та проектної 
документації, спрямованої на виробництво та реалізацію 
продукції, а також в якості інструменту візуального мислення, в 
процесі здійснення професійної проектної діяльності. До 
графічних моделей відносять всі види проектно-графічних 
зображень, що дозволяють відобразити суттєві якості об’єкту 
проектування та вільно варіювати ними для досягнення найбільш 
ефективних та суспільно-значущих результатів.  

Ще одну групу питань, дотичних з проблемою формування 
проектної культури, але означених як ефективність впливу 
рекламних комунікацій розглянуто Т. Краско у роботі „Психологія 
реклами”. За свідченням дослідниці, означена ефективність 
досягається за рахунок поєднання змістового та емоційно-
чуттєвого компонентів, свідомо сформованих особою-
проектувальником у процесі проектування комунікативних 
повідомлень [5, c. 68]. Таким чином, така закономірність 
залишається дієвою по відношенню до будь-якого типу носіїв 
інформації. Крім цього, емоційний компонент є головним 
елементом, оскільки саме він формує підсвідоме відношення 
споживачів інформації до її змісту.  

Цей процес ґрунтується на тому, що сприйняття зображень 
(в їх коннотативному вимірі) надає свідомості знання щодо певних 
і своєрідних якостей різних конструкцій, які ми вилучаємо з різних 
прошарків наших словників (ідеолектів). В той же час будь-який з 
подібних словників, якою б не була його „глибина”, „уособлює 
собою код, оскільки психіка людини структурована подібно до 
кодів ідеографічної мови” [5, с. 24]. Це свідчить, що 
зображувальна графічна мова тісно пов’язана із мисленням, а 
процес обміну думками за допомогою зображень, що володіють 
коннотативними властивостями, є більш ефективним. Слід також 
зазначити, що коннототивними властивостями можуть бути 
наділені не тільки зображувальні форми об’єктів навколишнього 
світу, а також і літерно-алфавітні знаки, форми яких можуть 
підпорядковуватись і співвідноситись з певним історичним 
періодом чи країною. 
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У зв’язку з цим питанням культури представлення 
інформації в друкованих виданнях присвячені доробки практиків 
графічно-проектної діяльності Е. Файоли, Т. Самари та Я. 
Чіхольда. Ян Чіхольд відмічає, що в основу формування культури 
представлення друкованого видання покладено абсолютну 
гармонію всіх його елементів. А гармонійсть і закони 
гармонійного розташування елементів – це наукові знання, що 
вимагають ретельного та кропіткого опанування [16, c. 12]. 
Оцінювання результатів якості проектування друкованих видань 
(точніше виключно книг) слід здійснювати через спостереження і 
виділення в роботі тим чи іншим фахівцем широкого (але чітко 
обумовленого) спектру можливостей, що набуваються шляхом 
кількісного накопичення через реалізацію проектів з різним 
тематичним і функціональним призначенням.  

Відповідно умовою формування емоційного компоненту є 
навички мистецького формотворення, вміння проводити аналогії і 
застосовувати широкий спектр порівнянь та узагальнень для 
закріплення лише значущих, вкрай необхідних для реалізації 
проектного задуму властивостей об’єкту. 

Так у роботах І. Калошиної приділено значну увагу 
питанням вивчення типів творчої діяльності. Класифікація видів 
творчої діяльності, залежно від домінування інтуїтивних або 
логічних процедур діяльності, є такою:  

а) інтуїтивно-евристична; 
б) нормативно-логічна.  
На думку І. Калошиної, творча діяльність, яка здійснюється 

методом спроб і помилок на несвідомому рівні емпіричним 
шляхом, не є єдино можливою. Її антиподом виступає творча 
діяльність, що виконується на усвідомленому рівні планомірним і 
теоретичним шляхом, від абстрактного до конкретного. Саме така 
творча діяльність є творчою діяльністю з нормативним 
інтелектуальним компонентом [3, c. 129-135]. Проте сформовані 
вимоги та критерії оцінки результатів такої творчої діяльності не 
зазначені чітко.  

Висновки. Незважаючи на очевидну необхідніть 
формування наукової теоретичної бази дизайн-освіти, питанням 
формування проектної культури приділено недостатньо уваги. 
Нами виявлено лише одне фундаментальне дослідження, 
присвячене проблемам культури результатів проектної діяльності, 
здійснене Ю. Г. Легеньким [7]. Але означене дослідження також 
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розглядає загальні питання культури діяльності проектно-
прогностичного типу, до якої належить дизайн. Відтак питання, 
пов’язані із формуванням проектної культури саме дизайнерів-
графіків, з виділенням її специфічних властивостей та умов 
формування, залишились поза увагою науковців і потребують 
нагального висвітлення та обгрунтування.  
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Татьяна Божко 

Состояние изучения проблемы формирования 
проектной культуры дизайнеров-графиков 

 
Аннотация. Материал представленного исследования 

направлен на выявление степени исследования проектной 
культуры как необходимого уровня профессиональной подготовки 
дизайнеров-графиков. В результате исследования установлено, что 
научно-методическая база дизайн-образования пока существенно 
отстает от практики и вопросам освещения проектной культуры в 
ней не предоставлено достаточно внимания. В то же время  
требования к проектной культуре специалистов графического 
дизайна является наиболее весомым и очевидным показателем 
культуры определенной страны или нации на международной 
арене. Мы считаем, что всестороннее освещение требований к 
проектной культуре являются актуальным и требует проведение 
отдельных исследований.  

Ключевые слова: проектная культура, дизайн-
образование, дизайнеры-графики. 

 
Tatiana Boshko 

State stady of problems of formation culture project 
graphic designer 

 
Summary. The material of presented investigation is directed 

on showing up the degree of investigation of designed culture as 
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necessary level of professional training of designer-graphic artists. As 
the result of investigation it is improved, that scientifically-methodical 
base of desing education for the time being is appreciably backward 
from practice and the are not enough attention in it dedicated to 
questions of interpretation of designed culture. At the same time 
requiremens to designed culture of specialists of graphic desing are the 
most weighty and obviously index of culture of defined country or 
nation on international arena. We consider that overall interpretation of 
requirement to designed culture is actually and it needs realization of 
individual researching. 

Key words: project culture, design-education, graphic 
designer. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗМІСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ З 
ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми щодо необхідності підготовки 

соціально відповідальних менеджерів з економіки обумовлена 
зростанням впливу бізнес структур на процес зниження соціальної 
напруги в країні через проведення більш соціально відповідальної 
політики, до якої мають бути готові випускники навчальних 
закладів. Компетентність менеджерів з соціальної відповідальності 
закладена у галузеві стандарти вищої освіти напрямку підготовки 
„Менеджмент” та здійснюється через зміст професійної освіти, що 
спонукало нас до аналізу визначення навчальних дисциплін, які 
безпосередньо, або опосередковано спрямовані на формування 
соціально відповідального управлінця. 

При визначенні сутності означеного процесу ми виходили з 
наступних положень: 

 Наявність соціально відповідального фахівця 
обумовлюється суспільною метою, завданнями, які стоять перед 
країною. 

 Зміст сучасної професійної підготовки менеджерів 
у вищій економічній школі спрямований на формування соціально 
відповідального управлінця. 



                                                    Випуск 2, 2010 

 126 

 Питання соціальної відповідальності входять або як 
окрема дисципліна до базового освітнього компоненту, або 
включені до вивчення предметів за вибором вищого навчального 
закладу чи студентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє 
констатувати, що проблемі підготовки керівників присвячені праці 
Ю.М. Атаманчук, К.О. Богатирьова, Л.І. Бондаревої, В.В. Волкова, 
Ю.А. Галайко, І.Г. Герасимової,  І.Ю. Дергальової, Н.С. Данової, 
Н.Л. Замкової, О.М. Капітанець, Т.В. Качеровської, Т.І. Коваль, 
Л.Я. Личко, В.А. Лівенцової, В.С. Локшина, Л.Б. Нікіфорової, 
О.М. Нургатіної, М.В. Опольської, А.О. Орлова, А.І. Петрової,  
Н.В. Попової, І.В. Резанович, Л.О. Сікорської, С.М. Тарасової, Г.А. 
Чередниченко, Н.М. Черненко, С.О. Шунайлової, Н.В. Юрасюк та 
інших. 

Питанням відповідальності та соціальної відповідальності 
присвячені праці І.С. Андреєва,  С.В. Баранової, Л.А. 
Барановської, Л.В. Бешевець, А.М. Богуш, О.М. Бобкової,  Г.П. 
Васяновича, О.В. Вознюк, О. Ельбрехт, М.В. Левківського, ТВ. 
Надішівської,  Ю.С. Осокіна, І.Г. Савченко, У.Я. Садової, О.О. 
Стукало, О.Г. Титаренко, І.Г. Тимощук, В.І. Тернопільської та 
інших.   

У жовтні 2009 року на базі Київської політехніки була 
проведена п’ята міжнародна конференція „Викладання психолого-
педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, 
досвід, перспективи” де третя секція була присвячена проблемі 
навчання соціальної відповідальності у вищих навчальних 
закладах, на якій обговорювались питання: 

 організаційної культури кафедри технічного 
університету в контексті соціальної відповідальності (А.М. 
Апішева); 

 моральної складової особистої відповідальності 
управлінця ВНЗ (І.О. Блохіна); 

 формування соціальної відповідальності за умов 
загальної інформатизації суспільних практик (О.І. Василець); 

 особливості розробки програм з навчання 
соціальної відповідальності: аксіологічний аспект (Т.Ю. Гущина); 

 громадської атестації як компоненту соціальної 
відповідальності  при викладанні дисциплін психолого-
педагогічного циклу (О.М. Івлєв, Н.П. Медвідь); 

 соціальної відповідальності у розумінні майбутніх 
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українських та турецьких інженерів (О.С. Ковальчук); 

 соціальної відповідальності як багаторівневого 
явища (С.А. Кононенко); 

 особистісно-орієнтованого навчання як фактору 
формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів 
(С.Ю. Мейтарчан); 

 концептуальних засад навчання 
здоров’язберігаючої соціально- відповідальної поведінки у ВНЗ 
(М.В. Руденко); 

 економічної освіти в соціальній відповідальності та 
соціальна відповідальність у вищий економічній освіті (А.М. 
Сингаївська); 

 ролі педагогіки вищої школи у вихованні 
громадянина як соціально-відповідальної особистості (Б.С. Сусь); 

 політичної свідомості як складової частини 
соціальної відповідальності (Т.Е. Чукавіна, Т.О. Катюхова); 

 уявлення про соціальну відповідальність студентів 
технічного ВНЗ (А.П. Шаповал). 

Отже, аналіз наукових розробок дозволяє стверджувати, 
що проблемою відповідальності  та соціальної відповідальності 
займаються філософи, психологи, соціологи, педагоги, економісти, 
але питання формування соціальної відповідальності майбутніх 
менеджерів не стали предметом розгляду професійної педагогіки. 

Формулювання цілей статті пов’язано із аналізом змісту 
професійної підготовки менеджерів  та можливостей навчального 
процесу вищого економічного навчального закладу з формування 
соціально відповідального управлінця. 

 Виклад основного матеріалу у статті починається з аналізу 
причин необхідності проведення соціально відповідальної 
політики. Українські підприємці починають розуміти, що бізнес не 
може існувати поза суспільством, він мусить реагувати на його 
потреби. Підвищення інтересу суспільства, бізнесу та 
громадськості обумовив проведення першого Міжнародного 
самміту в Україні з проблеми Корпоративної соціальної 
відповідальності у м. Київ. Створена громадська організація 
„Центр: „Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності”, 
яка у лютому 2009 року провела тренінг „Викладання 
Корпоративної соціальної відповідальності в університетах: із чого 
почати?”. Окрім того, журнал „Експерт Україна” у партнерстві з 
Фондом Східна Європа за підтримки Агентства США з 



                                                    Випуск 2, 2010 

 128 

Міжнародного розвитку, фонду розвитку українських ЗМІ 
посольства США в Україні та української мережі глобального 
договору ООН провів конференцію з проблем КСО та підготував 
журнал „Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу. 
Експертна оцінка та практика в Україні”.   

Спонсорська діяльність, благодійність, меценатство, 
додатковий соціальний захист працівників тощо, підвищує 
рейтинг, іміджеві сприймання компаній, покращує його репутацію, 
ефективно диференціює від конкурентів. Практика свідчить, що 
українські бізнесмени не мають достатнього досвіду реалізації 
соціальних програм, здійснюють їх безсистемно,  за зразком 
західних колег, не враховуючи певний перелік факторів. Соціальна 
діяльність як вид діяльності корпорацій, підприємств, організацій 
має плануватися, аналізуватися та корегуватися, тобто вона має 
бути керованою. Ось чому до неї мають бути готові випускники 
вищих економічних навчальних закладів і в першу чергу 
менеджери. Тому ми звернулись до змісту підготовки фахівців з 
управління у вищих навчальних закладах країни. 

Як вже було зазначено вище, відповідно до галузевих 
стандартів вищої освіти напрямку підготовки „Менеджмент” серед 
здатностей вирішувати проблеми та завдання соціальної діяльності 
віднесена здатність нести соціальну відповідальність за діяльність 
організації: враховувати та прогнозувати соціальні аспекти впливу 
ділової активності на працівників, споживачів, місцеві громади, 
суспільство; вирішувати загальні соціальні проблеми захисту 
довкілля, прав громадян, інтересів споживача, охорони здоров’я та 
безпеки життєдіяльності; дотримуватися етики ділового 
спілкування; реалізовувати відносини відповідальності за 
допомогою сукупності етичних, правових та економічних норм у 
їх взаємозв’язку; нести персональну відповідальність за діяльність 
співробітників і всієї  організації. 

Означений  документ визначає зміст сучасної професійної 
підготовки менеджерів у вищих економічних навчальних закладах. 

Навчальні плани як відображення змісту економічної 
освіти мають містити курси, що сприятимуть формуванню 
соціально відповідального управлінця. 

Аналіз планів навчального процесу підготовки бакалаврів з 
менеджменту дозволяє стверджувати, що означені питання є 
складовими декількох навчальних курсів. Так згідно навчального 
плану підготовки майбутніх управлінців у Криворізькому 
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економічному інституті Державного вищого навчального закладу 
„Київський національний економічний університет” передбачена 
нормативна та варіативна складова. Підготовка з соціальної 
відповідальності майбутнього менеджера в вищому економічному 
навчальному закладі відбувається у процесі вивчення нормативних 
дисциплін циклу гуманітарної, природничонаукової 
загальноекономічної та професійно-орієнтованої підготовки, що 
мають поліфункціональний вплив на його розвиток (філософія, 
релігієзнавство, культурологія, соціологія та інші) так і моно 
функціональний (Основи менеджменту, Менеджмент ГМК тощо), 
виконання завдань навчальної практики „Вступ до фаху”, 
виробничої практики, комплексної практики з фаху.  

Розглянемо можливості формування соціальної 
відповідальності дисциплін нормативної частини. Так, курси 
гуманітарної підготовки, а саме філософія, етика і естетика, 
культурологія, соціологія дозволяють сформувати ціннісні 
орієнтації майбутніх фахівців, які є основою соціально 
відповідальної поведінки. Саме знання це шлях до формування 
цінностей особистості, які є фактором детермінації і регулювання 
мотивації і дій, а тому формують основу майбутньої професійної 
діяльності. Аналіз наукової літератури та дані отриманих нами 
результатів дослідження свідчать, що суспільство рухається до 
модерністської системи цінностей. Оскільки категорія „соціальна 
відповідальність” є складовою цінностей сучасного суспільства, то 
має стати домінантою ціннісних орієнтирів управлінця та 
системоутворюючим ядром ціннісних орієнтацій молоді. Ми 
вважаємо, що саме формування соціальної відповідальності у 
майбутніх фахівців є необхідною умовою подолання кризових 
явищ системи цінностей сучасного українського суспільства.  

Значні можливості містить курс „Основи психології та 
педагогіки”. Мета якого полягає в озброєнні майбутніх фахівців з 
управління знаннями про закономірності формування та розвиток 
особистості, трудового колективу, допомозі в оволодінні методами 
пізнання психологічних особливостей персоналу, ефективного 
впливу в удосконаленні макрохарактеристик певної людини як 
індивіда, особистості, суб’єкта праці, індивідуальності; розкритті 
сутності педагогічного процесу, основ його організації в 
різноманітних умовах діяльності; обґрунтуванні сутності, змісту 
навчання та виховання, а також їх найбільш продуктивних 
моделей, алгоритмів та технологій. Завдання навчальної 
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дисципліни полягають у формуванні професійних; навчальних; 
соціальних компетенцій через оволодіння студентами знань про: 
психологію та педагогіку як навчальні дисципліни; психіку, її 
розвиток, рівні прояву психіки; психічні процеси, стани та 
властивості; психологію особистості, групи та колективу; 
психологічні основи діяльності, ефективної управлінської 
діяльності; місце та значення освіти в культурі людства; 
психолого-акмеологічні основи удосконалення професіоналізму 
персоналу, педагогічну теорію та методики навчання; управління 
навчанням; оволодінні методами пізнання психологічних 
особливостей персоналу. Зміст програми передбачає розгляд 
теоретичних питань на лекціях з психології діяльності, а саме 
питань: поняття про діяльність, типи і види діяльності, її 
структура; поняття та фактори спільної діяльності; мотивація 
діяльності. Окрім того, тема передбачає ознайомлення студентів з 
соціальною відповідальністю у структурі діяльності сучасного 
економіста. Значний внесок у формуванні соціальної 
відповідальності мають практичні заняття, індивідуальна  та 
самостійна робота зі студентами, завдання для науково-дослідної 
роботи. Таким чином означений курс торкається проблеми 
соціальної відповідальності на теоретичному та практичному 
рівнях. В межах вивчення курсу „Основи психології і педагогіки” 
формується особистісний компонент соціальної відповідальності 
майбутнього управлінця: емоційно-почуттєва сфера, професійна 
„Я-концепція” та інше. Даний курс дає можливість не тільки 
формувати особистість майбутнього менеджера а й розвивати 
відповідальність як професійно значущу якість фахівця. 

Серед дисциплін циклу природничонаукової та 
загальноекономічної підготовки необхідно зазначити курс 
„Основи екології”, який дає можливість ознайомити студентів з 
екологічною відповідальністю. 

Цикл професійно-орієнтованої підготовки містить курси: 
„Основи менеджменту”, „Управління персоналом” та підготовка 
курсової роботи з „Основ менеджменту”. Оскільки базовим у 
професійній підготовці менеджерів є курс „Основи менеджменту” 
проаналізуємо його зміст, який представлений у підручнику, що 
затверджений Міністерством освіти і науки України як підручник 
для студентів вищих навчальних закладів[4, с. 299-305]. Програма 
курсу передбачає вивчення соціально-психологічних та 
економічних аспектів менеджменту, що включає питання 
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відповідальності та етики в менеджменті (юридична та соціальна 
відповідальність у менеджменті, етика у менеджменті, 
взаємозв’язок відповідальності й етики у менеджменті). Окрім 
того, до  означеного курсу авторами О.В. Баєвою, Н.І. 
Ковальською та Л.О. Згалат-Лозинською  підготовлений 
навчальний посібник та теж рекомендований МОН України для 
студентів вищих навчальних закладів „Основи менеджменту: 
практикум”[1, с. 482-498]. Аналіз матеріалів, що підготовлені до 
заняття у вказаному практикумі, дозволив стверджувати, що мета 
заняття полягає у сформуванні уявлення про юридичну та 
соціальну відповідальність; виробленні навичок з надання оцінки 
етичної поведінки. Зорієнтованість занять на формування лише 
вказаних навичок ми вважаємо недостатнім для реалізації завдань, 
що закладені у галузеві стандарти підготовки менеджерів з 
соціальної відповідальності. 

Аналіз програм підготовки фахівців з управління в 
економічних навчальних закладах країни, підручників та 
навчально-методичної літератури свідчить, що на  вивчення 
питань соціальної відповідальності відводиться за програмами від 
2 до 4 годин. Не знижуючи важливості перерахованих нами курсів 
у формуванні соціальної відповідальності, ми вважаємо, що 
потрібна усталена система формування соціальної 
відповідальності фахівця з управління. Тому у нашому 
навчальному закладі бакалаврам пропонується курс „Соціальна 
відповідальність менеджерів з економіки”. Мета, завдання та 
структура курсу нами була розкрита у попередніх роботах[2; 3].  

Ми не єдині у своєму прагненні запровадити окремий курс 
з соціальної відповідальності. Так, Львівський інститут банківської 
справи НБУ включив у навчальні плані підготовки студентів курс 
з корпоративної соціальної відповідальності та першим в Україні 
підготував  підручник, але він орієнтований на  фахівців з 
банківської справи. 

На думку працівників міністерства, яка відображена у 
додатку до проекту наказу Міністерства освіти та науки України 
про вдосконалення нормативної частини змісту підготовки 
фахівців, тобто не тільки майбутніх менеджерів, серед 
орієнтованого переліку вибіркових дисциплін циклу гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки бакалавра пропонується курс 
„Корпоративна соціальна відповідальність”.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, у змісті професійної 
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підготовки менеджерів закладені основи, що визначають 
необхідність формування соціальної відповідальності як 
пріоритетної цінності, якості особистості майбутнього управлінця 
та характеристики професійної діяльності. Соціальна 
відповідальність досліджувалась філософами, соціологами, 
психологами, педагогами та іншими науковцями. Аналіз наукової 
літератури дозволяє розглядати його як інтегральне поняття, що 
об’єднує різноманітні підходи та трактування. Формування 
соціальної відповідальності у системі професійної підготовки має 
будуватися на спадковості навчальних курсів на протязі всього 
етапу підготовки менеджерів та запровадження спеціалізованих 
курсів. Такий досвід мають вузи Криворіжжя та Львова. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 
Інтенсифікація інформаційних потоків, як один із головних 

чинників входження глобалізованого світу в еру інформаційного 
суспільства, відображає кризу класичної наукової парадигми, яка 
виявляється у поширенні двох протилежних тенденції сучасної 
науки – універсалізації та інтеграції знань з одного боку, та їх 
науково-технічної спеціалізації – з іншого. 

Суттєво, що інформаційний бум зумовлений, перш за все, 
багатократною репродукцією та повторенням вже відомої 
інформації, а не зростанням кількості нових знань. Уперше в 
історії людства ідеї і технології трансформуються у часі швидше, 
ніж покоління людей. 

Відтак, можна говорити про особливу актуальність 
проблеми організації знань у системі професійної підготовки.  

Слід сказати, що проблема організації й відбору змісту 
освіти вивчається Ю. К. Бабанським, І. Я. Лернером, 
В. В. Краєвським, П. І. Підкатовським та ін. Зараз стає зрозумілим, 
що у вищій школі поряд з традиційними текстами, наочним 
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матеріалом слід вводити нові форми подання знань, які в свою 
чергу зумовлюють пошук засобів їх подання в дидактичному 
процесі та методів щодо переробки інформації – навчально-
пізнавальних операцій, методів навчання і викладання, оскільки 
навіть однакова за змістом інформація може бути втілена в 
різноманітну форму. 

Відтак, метою статті є розгляд деяких підходів до 
організації знань у системі професійної підготовки. 

Загалом, можна говорити про певні традиційні форми 
організації навчальної інформації, такі як структурування, 
розгортання, стиснення, спрощення, ущільнення, візуалізація. 

Згідно із структуралізмом як філософським напрямом, 
структура – це сукупність прихованих відношень, які виявляються 
„силою абстракції” в ході руху від явища до сутності. Тут має 
місце абстрагування від субстратної специфіки елементів тієї чи 
іншої системи. В них враховуються лише так звані „реляційні” 
властивості, тобто властивості, котрі залежать від їх положення в 
системі, від відношень, що пов’язують їх з іншими елементами. 
Абстрактна структура, яка була вичленована таким чином, 
підлягає дослідженню методами формальної логіки та математики. 
Вона відкриває можливості дедуктивної побудови теорії, широких 
типологічних узагальнень.  

Суттєво, що поняття „структура” (лат. structura – будова, 
порядок зв’язку) не  тотожне поняттю „склад” або „будова”. Воно 
також не зводиться до простого встановлення складових або ознак 
системи, а включає вивчення взаємозв’язків і взаємодій аспектів, 
що функціонують як між собою, так і з системою в цілому. Відтак, 
термін „структура” є більш глибоким, ніж термін „склад”. Як 
зазначає Т. А. Ільїна, виявлення структури системи є важливим не 
само по собі, а лише для формування повної і більш глибокої уяви 
про всю систему в цілому, про характер і взаємодію її 
функціонування як цілісної єдності [3]. Таким чином, як пише 
Л. Б. Лук'янова, „за рахунок структури відбувається фіксування і 
пояснення властивостей системи. Склад системи вбирає комплекс 
її елементів, а структура – її внутрішній устрій, що забезпечується 
зв'язками між елементами. Саме структура системи здатна 
відбивати перебіг процесів її розвитку, рух від минулого через 
сучасне і до майбутнього” [5, с. 69].  

Відтак, структура, як філософська категорія є формою 
існування змісту. Відповідно, структурування навчальної 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 135 

інформації постає процесом, що полягає у спеціальній побудові 
навчального матеріалу, у спрямуванні на обробку, цільову 
орієнтацію наукової інформації і її адаптацію до навчальних умов” 
[7]. При цьому можна виділити певні принципи структурування 
навчальної інформації у вищий школі: 

1. Системність спрямовується на системну репрезентацію 
навчальних знань, на їх чітку логічну структуру, на доступний 
систематизований характер організації знань. 

2. Інтерактивність забезпечує ефективний зворотній 
зв'язок між учасниками навчального процесу, між студентом і 
навчальною інформацією.  

3. Модульність структурування навчальної інформації 
передбачає її організацію на модульній основі, коли матеріал 
розбивається на декілька автономних модулів, кожен з яких 
ділиться на менші окремі одиниці до яких відносяться теми, блоки 
та ін. При цьому обсяг модулів має бути оптимальним за розміром 
і мати закінчений, логічний, цілісний характер. 

4. Адаптивність структурування навчального матеріалу 
охоплює такі характеристики як варіативність, персоналізацію, 
гнучкість, дозування навчальної інформації, нелінійність 
інформаційних структур. При цьому зазначений принцип 
передбачає адаптацію навчальної інформації до інтелектуального 
рівня і потреб студентів. Ефективна реалізація принципу 
адаптивного структурування інформації досягається шляхом 
створення нелінійних структур розгалуженого алгоритму змісту 
навчальної інформації, а також врахуванням психолого-
педагогічні і навчальні характеристики студентів, їх мотиваційні 
психологічні настанови. 

Можна також говорити про окремі традиційні способи 
побудови навчальної інформації – розгортання, згортання, 
спрощення, візуалізація. 

На думку В. С. Блохіна, ефективна передача навчальної 
інформації може відбуватися тільки на рівні її оптимального 
згортання, оскільки максимально розгорнута інформація може 
бути незрозумілою через її складність, в той час як при 
надмірному згортанні ступінь сприйняття повідомлення також 
знижується [1, с. 110-121]. Відтак, згортання і розгортання є два 
протилежних діалектичних процеси, нерозривно пов’язаних один з 
одним, що і забезпечує інформативність повідомлення.  

Одним із основних способів розгортання інформації є 
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текст, який традиційно розкриває зміст підручника та забезпечує 
послідовне і максимально повне викладання і аргументацію 
навчального матеріалу. При цьому текстовий компонент 
диференціюється на основні, доповнюючи і пояснювальні тексти, 
які можуть бути представлені у різних формах – знаковій 
(письмовій), аудіо, відео та ін. При цьому, незалежно від форми, 
інформацію можна розглядати у вигляді лінійної, концентричної, 
спіральної та змішаної структур. 

Дослідження у галузі лінгвістики Дж. Ципфа засвідчили, 
що принцип згортання інформації в мові існує у вигляді 
різноманітних мовленнєвих штампів, абревіатур, 
термінологічності (лексичне згортання), а також формул, схем, 
графіків, малюнків (знакове згортання). Таким чином,  якщо 
розгортання навчальної інформації намагається внести уточнення, 
аргументацію для того, щоб забезпечити надійність каналу 
комунікації, то згортання спрямоване на економію мовленнєвих 
засобів. 

Можна також говорити про феномен „спрощення знання”, 
який вивчає А. І. Уємов. Під цим поняттям він розуміє міру 
компенсації постійно зростаючої складності знання [14]. 
Спрощення як засіб зниження надмірності інформації, передбачає 
як пошук більш простої знакової форми адаптації навчального 
матеріалу (перефразувати, сказати іншими словами), так і 
мінімізацію існуючої системи під час навчання (відкидання 
непотрібної, надмірної інформації) [13; 14]. 

Процес спрощення знань передбачає її організацію за 
кумулятивним принципом, коли має місце зменшення обсягу 
інформації шляхом більш короткого узагальненого її викладення. 
Відтак, розвиток науки приводить до того, що деякі елементи 
активного фонду науки (суми знань) через їх активне якісне 
перетворення (появи положень більш глибокого узагальнюючого 
характеру) переходять у пасивний фонд (масу знань) [13]. 
О. І. Михайлов зазначає, що „часто те, на виклад чого 100 років 
тому назад потрібно було цілий курс лекцій, тепер можна 
пояснити за декілька  хвилин за допомогою двох-трьох написаних 
на дошці формул” [9, с. 89]. 

Ще одним видом репрезентації навчальної інформації є її 
візуалізація, застосування мультимедіа з метою викладення змісту 
освіти. Феномен візуалізація в освіті з'явився в кінці ХХ століття 
разом із розповсюдженням комп’ютерних технологій і 
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застосуванням мережі Інтернет. Він означає, що у процесі 
навчальної діяльності будуть дедалі більше використовувати 
зображення, образ, моделі, знаки, відсуваючи тексті матеріали. 
Важливо, що інтерес педагогів до проблеми візуалізації знань 
зростає саме у зв’язку із технічними можливостями сполучення 
різних форм подання інформації, які швидко зростають і стають 
більш доступними [6].  

Розглянемо головні інноваційні напрями щодо вирішення 
актуальної проблеми організації знань у системі професійно-
педагогічної підготовки.  

Важливим є також розвиток інноваційного напряму 
структурування навчальної інформації, який отримав назву 
„концептне (фреймове) структурування”. Фрейм (анг. frame – 
рамка, основа, скелет) – це мінімальний опис певного явища, 
факту чи об'єкта, що володіє властивістю, завдяки якій вилучення 
з цього опису будь-якої складової приводить до того, що це явище, 
факт або об'єкт перестають правильно упізнатися 
(класифікуватися). М. Мінський, який розробив теорію фреймів у 
галузі штучного інтелекту, довів, що процеси людського мислення 
базуються на численних фреймах, таких, наприклад, як фрейми 
усвідомлення зорових образів (фрейми візуального сприйняття), 
розуміння слова (семантичні фрейми), розмірковування, дії 
(фрейми-сценарії), оповіді (фрейми-оповіді). При цьому деякі 
фрейми є вродженими, а деякі формуються у процесі навчання [8]. 

Зазначена орієнтація на досягнення цілісних навчальних 
сенсів найбільш рельєфно виражається словами 
Б. М. Неменського: „коли ми беремо вузівський характер і обсяг 
знань і, щоб пристосовувати його до малих годин школи, 
обрубуємо до „мінімуму”, фактично поступаючи ідентично 
обрубці живого гіллястого дерева з листям, квітами, плодами, 
птахами – ми змінюємо все не тільки кількісно – ми змінюємо 
принципово, якісно. Замість живого дерева науки (мистецтва) ми 
отримуємо довшу чи коротшу жердину, яку більшість не знає як і 
для чого використати. Нам необхідно в навчальних предметах йти 
принципово іншим шляхом. Не обрубувати гілки, а поставити 
завдання начебто „звернути” знання науки „у насіннячко”, щоб у 
цьому маленькому предметі закладалася істинна життєздатність – 
можливість прорости і розвернутися в живе дерево, щоб у цьому 
насіннячку можна було прозріти не деталь, а цілісний образ всього 
квітучого дерева – з корінням, що заглиблюється у минуле, і 
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проростаючою в майбутнє кроною” [10, с. 130] 
Проблема оптимальної організації навчальної інформації 

також вирішується у контексті інноваційного напряму – 
фундаменталізація освіти і знань, їх глобалізація, що в новому 
сучасному розумінні освіти виробляються самою особистістю і є 
результатом внутрішньої творчої активності, продуктом еволюції і 
самоорганізації мислення [2]. Цей напрям заснований на ідеї 
К. Д. Ушинського щодо стиснутого, компактного викладу нового 
матеріалу.  

На сучасному етапі розвитку науки як форми суспільної 
свідомості знання застарівають вже протягом 10-15 років, у той 
час коли у системі освіти виявляється потреба у введенні нових 
знань у зміст навчання. При цьому застарілі знання залишаються, 
тому перед освітою постає важливе завдання згортання змісту 
навчального матеріалу, а також вчасна й обґрунтована архівація 
другорядних і застарілих знань, що найбільш ефективно 
забезпечується інтегративними методами. Це, у свою чергу, 
потребує розробки нових парадигмальних напрямів педагогічної 
науки, її орієнтацію не на чинну „підтримувальну систему освіти”, 
а на реалізацію концепції „випереджальної освіти”, яка 
орієнтується на майбутнє, на ту соціальну реальність, у якій 
студенти опиняться після отримання освіти.  

Загалом, „ситуація, яка склалася у світі, актуалізує 
проблему пошуку нової парадигми освіти, сутність якої 
визначають фундаментальність, цілісність і спрямованість на 
задоволення інтересів особистості, учасники міжнародного 
симпозіуму ЮНЕСКО визнали, що фундаментальна освіта має 
формувати глибокі теоретичні знання, критичне мислення і бути 
спрямованою на розв'язання проблем глобальної етики і 
глобальної відповідальності як принципових норм нового 
гуманізму. Нова парадигма освіти спрямована на формування 
здатності отримувати роботу та успішно її виконувати” [2, с. 68]. 

При цьому можна говорити про два підходи цього 
напрямку – фундаменталізація освітніх об’єктів та фундаментальні 
знання й поняття.  

Відповідно до першого підходу, серед освітніх об'єктів 
існують фундаментальні, тобто такі, які мають дві грані свого 
вияву для суб'єкта його пізнання – реальну і ідеальну. „Ідея об'єкта 
належить ідеальному світові понять, вона більш універсальна, ніж 
реальний об'єкт, оскільки властива різним об'єктам з різних 
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областей (наприклад, у двох реальних беріз є загальна ідея берези, 
у берези і сосни є загальна ідея дерева, у дерева і водорості є 
загальна ідея рослини, у природних і культурних процесів є 
загальна ідея руху). Водночас, фундаментальний освітній об'єкт 
має дві форми вияву в освітніх стандартах – реальну і знаннєву. 
Реальна – відбивається безпосередньо в обов'язкових для вивчення 
об'єктах дійсності: деревах, тваринах, художніх та інших текстах, 
предметах мистецтва, технічних пристроях, побутовому оточенні, 
явищах природи і культури, соціальних та інших практиках; 
знаннєва – у поняттях, категоріях, ідеях, гіпотезах, законах, 
теоріях, правилах, нормах, у художніх принципах, культурних 
традиціях тощо [2, с. 245]. 

При цьому, „фундаментальні об'єкти служать джерелами 
освіти людини протягом усього її життя, їх не можна пройти, 
вивчити в якому-небудь предметі або класі. І людина, що 
формується, що пізнає, завжди буде повертатися до головних 
понять, до проблем, які називають вічними” [15, с. 200]. Загалом 
способи пошуку фундаментальних освітніх об'єктів у різних 
навчальних галузях А. В. Хуторський поділяє на три групи:  

1) аналіз науки або початкової сфери діяльності, коли у 
відповідній навчальному предметові, науці або сфері діяльності 
виділяють реальні предмети і явища (у фізиці – фізичні явища, 
речовини в різних станах, фундаментальні поля і взаємодії, 
елементарні частки; у хімії – речовини і процеси їх перетворення; 
в історії – предмети і події історичного значення тощо);  

2) аналіз навчального предмета, коли в навчальних курсах 
виділяють ключові методологічні елементи, відшукують 
відповідні їм об'єкти реальної дійсності, які й переводять на 
первинні стадії навчального пізнання;  

3) рефлексивний аналіз навчальної діяльності, тобто 
фундаментальні освітні об'єкти можуть бути виявлені 
безпосередньо під час освітньої діяльності [15]. 

Відповідно до другого підходу важливими є 
фундаментальні знання та поняття, які відображають 
фундаментальні властивості природи і водночас є універсальними 
засобами пізнання (симетрія, відносність, невизначеність), тобто 
такі, які дають інформацію про найбільш загальні, основоположні 
властивості матерії (поле, речовина, лептони, кварки, бозони, спін, 
імовірність, фундаментальні константи). Відтак, 
фундаментальними вважають знання, які лежать в основі 
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наукового світогляду, на їхній базі формується уявлення про 
наукову картину світу; при цьому фундаментальними знаннями 
можна вважати ті з них, які становлять ядро наукових теорій, у той 
час як методологічні знання виражають загальні закономірності 
процесу пізнання. 

С. Я. Казанцев виділяє стратегічні напрями 
фундаменталізації навчання: створення системи освіти, націленої 
на розвиток інваріантних, методологічно важливих, 
триваложивучих; перехід від „освіти на все життя” до „освіти 
протягом усього життя”; орієнтація на засвоєння глибинних, 
сутнісних зв'язків і підстав, складових цілісної наукової картини 
світу, онтологічну і гносеологічну єдність методології і 
пізнавальної діяльності; вихід на системне, цілісне пізнання і 
самопізнання, розвиток і саморозвиток; взаємозв'язок і 
взаємозбагачення гуманітарних, культурологічних, 
загальнонаукових і спеціальних дисциплін; забезпечення творчої 
самореалізації й інтелектуального зростання особистості студента; 
розвиток наукового стилю мислення, діяльності, спілкування; 
потреба в безперервній самоосвіті і саморозвитку; забезпечення 
бази для розвитку загальної і професійної культури, подолання 
адаптаційних бар'єрів у разі зміни професійних функцій [4, с. 30]. 

При цьому до фундаментальних знань нині відносять не 
тільки логіко-математичні і природно-наукові знання, але і 
соціально-психологічні, філософські, культурно-історичні, а також 
суспільно-політичні тощо). Загалом, „процес фундаменталізації 
являє собою збільшення об'єму і ролі дисциплін 
загальнонаукового циклу; посилення зв'язків між дисциплінами 
навчального плану; перебудову циклу професійних дисциплін 
(посилення уваги до світоглядних і соціальних проблем); 
забезпечення формування в процесі освіти методологічної 
культури фахівця (методи пізнавальної, професійної, 
комунікативної і аксіологічної діяльності); вивчення спеціальних 
дисциплін, спрямованих на формування навичок володіння 
засобами і технологією інформаційної культури тощо” [11, с. 134]. 

Як пише Г. Я. Дутка, співвідношення видів знань у системі 
освіти і розподіл навчального навантаження відповідно до цього 
можуть у першому наближенні виглядати таким чином, що 
основний навчальний час іде на вивчення вже накопичених 
традиційних знань. Вивчення прагматичних знань і навичок, тобто 
професійна підготовка з обраної спеціальності, як правило, займає 
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не більше ніж 15-20 % від загального обсягу навчального 
навантаження. Що ж до нових знань, які мають надходити в 
систему освіти безпосередньо у процесі навчання, то час на їх 
вивчення звичайно не перевищує 5-7 %. А час, що затрачується на 
розвиток творчих здібностей людини та її здатності до 
самонавчання, – ще менший [2, с. 18]. 

Загалом, фундаменталізація навчання може розглядається 
як система умов проектування фундаментального освітнього 
простору, основними компонентами якого є: ціннісно-смисловий; 
інформаційний; інтелектуальний; культурологічний; діяльнісний; 
комунікативний простір. 

Сутність принципу фундаментальності знань можна 
виразити у  низці положень, серед яких ми виділили ті, які, на наш 
погляд, є найважливішими:  

1. Фундаментальність окремих дисциплінарних знань не 
зводиться до фундаментальності наукових знань.  

2. Фундаментальність наукового знання не зводиться до 
науково-раціонального знання, вона передбачає і наукову інтуїцію.  

3. Фундаментальність знань базується на науковій і 
філософській рефлексії педагога, хоча вони пристосовані до 
„концептуальної системи” студента.  

4. Фундаментальне знання – це знання, звернене до законів, 
за якими функціонує і розвивається світ поза людиною і світ 
усередині людини.  

5. Фундаментальні знання, як найважливіше „ядро”, 
містять знання рефлексій і метазнання.  

6. Фундаментальність знань означає їхню універсальність, 
спрямованість на сприйняття світу як цілого.  

7. Холістичність системи знання є найважливішим 
критерієм його фундаментальності.  

8. Фундаментальність знань означає їхню інтегративність.  
9. Критерієм фундаментальності знань є їхня 

некласичність.  
10. Критерієм фундаментальності знань є їхня 

проблемність.  
11. Формування фундаментального знання, як один із 

найважливіших процесів фундаменталізації освіти, містить їх 
системологізацію, таксономізацію, квалітативізацію, 
методологізацію, кібернетизацію, проблематизацію, 
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математизацію, циклізацію в організації знань [12]. 
Загалом, принцип фундаменталізації знань можна вважати 

засадничим нової науково-педагогічної парадигми. 
Відтак, фундаменталізація освіти постає вираженням 

певної освітньої парадигми. При цьому, „парадигма, заснована на 
фундаменталізації освіти, цінна тим, що дозволяє наблизитися до 
вирішення завдань виховання і освіти в контексті різнобічного 
розвитку особистості, а саме: гармонізувати відносини людини з 
природою через освоєння сучасної наукової картини світу; 
стимулювати інтелектуальний розвиток і збагачення мислення 
через освоєння сучасних методів наукового пізнання; домогтися 
успішної соціалізації людини через її занурення в культурне, 
зокрема техногенне і комп'ютеризоване середовище; навчити 
людину жити в потоці насиченої о та активного інформаційного 
середовища, створити передумови та умови для безперервної 
самоосвіти; створити умови отримання широкої базової освіти, що 
дозволяє досить швидко переключатися на суміжні об'єкти 
професійної діяльності, зважаючи на інтеграційні тенденції 
розвитку науки і техніки” [2, с. 69]. 
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профессиональной подготовки 
 
Аннотация. Анализируется организация знаний в системе 

профессиональной подготовки, что позволяет осветить главные 
принципы организации знаний, связанные с междисциплинарно-
синергическими исследованиями, разработкой интегративных 
курсов; рассматриваются такие способы организации знаний, как 
интеграция, фундаментализация, фреймовое построение знаний. 
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Summary. Organization of knowledge in the system of 

professional training is analysed, that allows to outline the main 
principles of knowledge organizations, related to the interdisciplinary 
and synergetic researches, the development of integral courses; such 
methods of knowledge organization, as integration fundamentization, 
frame construction of knowledge are examined. 
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ГРУПОВА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ПРИНЦИП НАВЧАННЯ 

ДОРОСЛИХ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 
 
Сучасна міжнародна педагогічна реальність 

характеризується тенденцією до постійного розвитку науки, 
розширення предметних галузей дослідження. У сучасних умовах 
розвитку загальноєвропейської і глобальної взаємодії та інтеграції 
знання іноземних мов і їх викладання визначається як один із 
пріоритетних напрямів освітньої діяльності держав світу.  

Підготовка вчителів-філологів у Великій Британії має свої 
особливості, що визначаються статусом англійської мови як мови 
міжнародного спілкування, котра є найчастіше вживаною на 
різних рівнях ділового і побутового спілкування. У зв’язку з 
глобалізацією, євроінтеграцією відбувається певна уніфікація 
освітніх процесів. При цьому засобом цієї уніфікації, а також 
забезпеченням мобільності викладачів і студентів, є англійська 
мова. У цих умовах вивчення англійської мови є актуальним не 
тільки для учнів загальноосвітніх та студентів ВНЗ, а й набуває 
особливої ваги для різних верств дорослого населення, які в 
умовах глобалізаційних і міграційних процесів застосовують її на 
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робочих місцях, а також у галузі побутового спілкування. 
Проблема ефективного навчання дорослих знайшла своє 

відображення в працях зарубіжних учених Д. Брандежа 
(D. Brundage), М. Бургеса (M. Burgess), Р. Гарднера (R. Gardner), 
А. Роджерса (A. Rogers). Аспекти групового навчання дорослих 
досліджували Г. Фоулі (G. Foley), Б. Крентон (B. Cranton), С. Імель 
(S. Imel), Б. Найтс (B. Knights). Однак, в педагогічній літературі 
недостатньо висвітлено питання навчання дорослих іноземних мов 
та підготовки відповідних педагогічних кадрів щодо окресленого 
виду діяльності, що свідчить про актуальність проблеми та 
зумовлює наш інтерес до здобутків західних учених. 

З огляду на це, метою нашої статті є аналіз групової 
взаємодії як ефективного принципу навчання дорослих іноземним 
мовам (ІМ). 

Відповідно до зазначеної мети, ми поставили такі завдання: 
проаналізувати організацію групової взаємодії дорослих, 
визначити структуру, позитивні фактори і труднощі застосування 
групового навчання, з’ясувати принципи формування груп. 

Зміст професійної підготовки вчителів-філологів, 
насамперед, враховує особливості навчання дорослих. На основі 
аналізу численної психолого-педагогічної літератури нами були 
виокремленні характерні ознаки, що відрізняють дорослих від 
учнів молодшого віку (дитинство, юність) і які повинні бути 
враховані під час організації і проведення навчання: 

- наявність досвіду і виконання численних професійних 
обов’язків; 

- усвідомлення себе самостійною, самокерованою 
особистістю; 

- готовність до навчання, підґрунтям якого є прагнення 
вирішити важливі проблеми і досягти конкретних цілей; 

- бажання до реалізації отриманих знань, умінь, навичок і 
набутих особистісних якостей; 

- усвідомлений підхід до сприйняття мовних категорій; 
- оцінювання і співвідношення отриманих знань з 

власними  практичними потребами, тобто їх навчально-
пізнавальна діяльність внутрішньо мотивована, активна і 
цілеспрямована; 

- орієнтація на активне спілкування в групі; 
- індивідуальний характер навчання, як найбільш 

ефективний для цієї вікової групи; 
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- особливості пам’яті, що характеризуються труднощами 
відновлення і формування нової системи знань. 

Виходячи із характерних особливостей навчання дорослих, 
англійські вчені зазначають, що для ефективного навчання ІМ 
дорослих викладачам у ході їхньої підготовки доцільно опанувати 
уміннями групового навчання дорослих студентів. Майбутні 
викладачі ознайомлюються з метою групового навчання, роллю 
викладача у групі, характеристиками формування груп. 

Перш за все, викладач повинен усвідомлювати, що групи 
можуть як сприяти, так і перешкоджати навчанню. З однієї 
сторони, група може бути тим середовищем, у якому люди 
створюють та досліджують символічні структури для розуміння 
світу шляхом засвоєння спільного досвіду та перевірки тих знань, 
які хочуть здобути. З іншого боку, діяльність групи може 
провокувати домовленість, марнотратство часу й зусиль на 
обговорення, задоволення від невдач іншої сторони і, часто, 
діяльність, яка несумісна із спільним навчанням [5]. 

Під груповою взаємодією розуміється організація 
навчальної діяльності дорослих на основі їх ціннісно-орієнтованої 
єдності. Організація групової взаємодії дорослих як принципу 
навчання потребує врахування ряду факторів: соціально-
педагогічних умов, за яких відбувається навчання: обставини і 
характер праці тих, хто навчається, їх спосіб життя, специфіка 
попереднього досвіду, в тому числі навчального; соціально-
психологічних умов, які пов’язані зі статусом у групі, атмосферою 
співробітництва та взаємодії; наявність дидактико-методичної 
системи [1, с. 3]. 

Навчання дорослих в умовах групової взаємодії суттєво 
впливає на формування їх ціннісних орієнтацій, а саме: 
посилюється мотивація навчання та навчально-пізнавальна 
активність дорослих студентів; налагоджуються колективні 
стосунки; підвищується персональний статус членів групи. 

Оволодіння принципом групової взаємодії має суттєвий 
вплив на підвищення ефективності навчальної діяльності, 
налагодження емоційних контактів викладача і студентів, сприяє 
самовихованню суб’єктів навчального процесу. 

При формуванні навчальних груп вчитель дорослих, у 
першу чергу, звертає увагу на ефективність і вміння студентів 
працювати разом, ніж на їхні розумові здібності. Б. Крентон 
(В. Cranton) вважає, що групи можуть доповнювати або 
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допомагати в різних видах навчання та пропонує три типи 
навчальних груп, кожна з яких співвідноситься з певною сферою 
знань, а саме:  

 інструментальні (наукові знання, причинно-
наслідкова інформація);  

 комунікативні (взаєморозуміння та суспільні 
знання); 

 емансипаторські (посилене почуття впевненості та 
трансформація досвіду) [7]. 

Навчання в групах диференціюється залежно від 
навчальних завдань і цілей. Групове навчання, метою якого є 
набуття інструментальних знань, визначається як об’єднане. В 
об’єднаних навчальних групах зосереджується увага на предметі 
обговорення, хоча досвід, знання та компетентність кожного члена 
групи може сприяти навчанню групи в цілому. Оскільки 
комунікативні знання набуваються шляхом пошуку, то таке 
групове навчання тлумачиться як співробітництво, головним 
завданням якого є обмін думками, почуттями та інформацією в 
процесі набуття певних знань. 

Вчитель, який застосовує групове навчання у дорослій 
аудиторії, виступає в ролі помічника (facilitator), оскільки саме він 
виховує, сприяє, підтримує та допомагає виконувати навчальні 
завдання. До того ж, викладач повинен встановити та зберегти 
навчальне середовище в групі та проінформувати слухачів щодо 
навчального процесу [6]. 

Більшість навчальних методів, які застосовуються при 
навчанні дорослих, орієнтовані на роботу в групі з різною 
кількістю слухачів. Незважаючи на кількість членів у групі, в 
першу чергу, завдання викладача дорослих полягає в усвідомленні 
необхідності створити сприятливого клімату у групі з метою 
підвищення рівня співпраці для того, щоб студенти вільно могли 
навчатися як один з одним, та і один в одного [6]. 

При підготовці вчителів-філологів до навчання дорослих у 
групах особлива увага надається організаційним етапам залучення 
студентів до роботи у групі, а саме: 

- групи можуть забезпечувати атмосферу підтримки 
для індивідуальної практики, експериментів та інновацій, 
допомагають її учасникам переосмислити і змінити своє ставлення 
і підходи до навчання, водночас, демонструючи більш 
різноманітні ідеї та думки ніж ті, що працюють індивідуально; 
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- завдання викладача полягає в організації роботи 
групи з метою забезпечення всіх цих процесів. Як тільки дорослі 
почнуть довіряти один одному в групі, вони будуть проявляти 
більшу зацікавленість і бажання брати участь в навчальних 
ситуаціях і завданнях; 

- при організації ефективної роботи у групі викладач 
може стикнутися з деякими труднощами, які має подолати: 
наявність у групі домінуючого (або пасивного) слухача; вияв 
небажання слухачів працювати самостійно; утворення підгруп 
усередині групи; виникнення неприпустимих норм поведінки у 
групі; залучення нових студентів; наявність слухачів, які не 
бажають приєднуватися до навчальної діяльності у групі [3, с. 67].   

На думку зарубіжних дослідників, роль та обов’язки 
вчителя змінюються залежно від цілей і завдань навчальної групи. 
В об’єднаних навчальних групах, наприклад, викладач розробляє 
вправи й завдання, а також визначає термін та засоби навчання. У 
співробітницьких і трансформативних групах вчитель виступає на 
рівних умовах зі студентами у навчанні, хоча у співробітницьких 
навчальних групах вчитель повинен взяти на себе відповідальність 
підтримувати саме групову роботу. Окрім того, на думку 
зарубіжних вчених (J. Heimlich, В. Knights, G. Foley)  вчитель у 
навчальній групі відповідає за складання навчальних завдань, їх 
виконання, за надання підтримки студентам та вирішення 
проблем, що стосуються власне групи [4; 5; 7]. 

У підготовці вчителів дорослих особлива увага надається 

засвоєнню принципів формування груп, відповідно яких учитель 

повинен враховувати такі характеристики як кількість членів 

групи та спільні інтереси слухачів. У навчанні дорослих перевага 

надається невеликим групам у кількості шести або менше 

слухачів, що сприяє більшої згуртованості та продуктивності. 

Щодо другої характеристики, то вчитель може запропонувати 

слухачам самим розподілитися на групи (підгрупи) залежно від 

особистого ставлення до її членів або за спільними інтересами та 

думками. На думку інших дослідників, дорослі слухачі 

ефективніше навчаються у невеликих групах від 10 до 30 

учасників, які досить часто зустрічаються та займаються однією 

справою між зустрічами. Якщо група більша 30 чоловік, 

ефективність взаємодії між її членами втрачається; продуктивність 

навчання у групі менше десяти також зменшиться через можливі 
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проблеми відвідування, що буде перешкоджати груповій 

діяльності (навчанню в групі в цілому) [8, с. 169]. 

У груповому навчанні дорослих все взаємопов’язане: і 

сутність (природа) групового навчання, і роль вчителя, і складові 

при формуванні груп. Тому, щоб визначити структуру групового 

навчання дорослих, вчителю варто взяти до уваги таке: мету 

групового навчання (покращення стосунків між членами групи, 

засвоєння певних знань тощо); роль вчителя у групі (вчитель 

обирає свою роль залежно від своїх особистісних характеристик 

або контексту, в якому працює навчальна група); характеристики 

формування груп. 

Будь-якій групі притаманні дві характерні риси: спільна 

мета для всіх її членів і взаємодія між учасниками, яка передбачає 

обмін думками, обговорення проблем, емоційну участь у різних 

видах діяльності. Однак, ознакою групи є її динамічність, тобто 

вона розвивається у межах певної діяльності та досягає своєї мети. 

Якщо група досягає певних успіхів, то таку групу можна назвати 

успішною.  

Дослідники виділяють різні види груп: формальні, 

неформальні, довідкові [2, с. 183]. Так, у формальних групах схема 

роботи надається кожному новому учаснику, який вступає до 

групи, але з його приходом суттєвих змін у загальній структурі 

роботи не відбувається. Такі групи рідко застосовують у навчанні 

дорослих, але деякі характеристики формальних груп іноді 

використовуються. 

Щодо довідкових груп, то вони включають людей, за 

допомогою яких визначаються цінності, основні положення й 

мету. Такими групами можуть бути соціологи, вчителі, священики 

та інші. 

Неформальні групи поділяються на основні (primary) й 

другорядні (вторинні, secondary). Основна група складається з 

невеликої кількості людей, основу якої складають спільно визнані 

ролі її учасників. Такій групі притаманна вірність один одному і 

кожен її учасник потрапляє під вплив інших членів групи. Основна 

група може функціонувати у двох напрямах – як навчальна група 

(task group), так і соціальна група (socioemotional group). Члени 

навчальної групи об’єднуються за спільною метою, тоді як у 
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соціальній групі ті ж самі учасники виконують інші ролі, які 

відрізняються від їхніх ролей у навчальній групі. Навчальна й 

соціальна група – це одна й та ж сама група, але кожна діє по-

різному. Перша наголошує на навчальних функціях групи, друга – 

на соціальних відносинах [8, с. 173]. 
Кожен з дорослих, який стає учасником навчального 

процесу, є носієм певних рис основної, другорядної та довідкової 
груп, членами яких він виступає. Завдання вчителя дорослих 
полягає у створенні природних навчальних ситуацій, до яких 
мають залучитися всі дорослі учасники, що робить навчальну 
діяльність більш свідомою й ефективною. Набуття знань у 
більшості випадків відбувається шляхом імітації, порівняння, 
зворотнього зв’язку, які є важливими елементами природних 
навчальних ситуацій. Таке ситуативне навчання допомагає 
дорослому у вивченні мови, набутті практичних навичок, 
підсвідомому виконанні відведеної ролі в групі, що не заперечує 
формального й свідомого засвоєння основного предмета. 

Для сприяння ефективного навчання в групі вчитель 
повинен: 

1) об’єднати групу (часте спілкування, спільне 
виконання вправ, спонтанне залучення до діяльності); за умови 
відсутності обміну думками або спільної діяльності, коли слухач 
працює тільки індивідуально й мовчки, не відбувається об’єднання 
слухачів у групу;  

2) спостерігати за рівновагою між особистим 
саморозвитком кожного студента та відповідною для нього роллю 
в групі, враховуючи, що потреби студентів є домінантними; варто 
зазначити, що створення доброзичливої атмосфери в групі 
сприятиме вільному вираженню думок і практичних навичок 
студентів;  

3) приділяти увагу як навчальній, так і соціальній 
структурі групи; бажано іноді застосовувати невеликі перерви у 
навчанні (вправи відволікаючого характеру на початку і в кінці 
заняття); до того ж вчителю не обов’язково виконувати роль 
лідера в соціальній групі, більш доцільним є сприяння викладача 
до визначення різних лідерів. 

На основі зазначеного вище можна стверджувати, що 
позитивними факторами застосування групового навчання 
дорослих слухачів є: забезпечення сприятливого навчального 
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середовища; використання ситуації змагання; забезпечення 
можливостями для створення більш складної схеми навчання; 
наявність особистісного досвіду, що допомагає у навчанні. 

Однак, можна виокремити і труднощі при організації 
ефективної роботи у групі, а саме: наявність у групі домінуючого 
(або пасивного) слухача; вияв небажання слухачів працювати 
самостійно; утворення підгруп усередині групи; виникнення 
неприпустимих норм поведінки у групі; залучення нових 
студентів; наявність слухачів, які не бажають приєднуватися до 
навчальної діяльності у групі [3, с. 67]. 

Отже, одним із способів забезпечення ефективності 
навчання дорослих іноземних мов є застосування групового 
навчання, яке сприятиме залученню слухачів до взаємодії у групі, 
посиленню мотивації навчання, налагодженню стосунків у 
колективі, кращому оволодінню іноземною мовою. 

Наші подальші дослідження будуть пов’язані з вивченням 
зарубіжного досвіду групових форм і методів навчання дорослих 
іноземним мовам. 
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Групповое взаимодействие как принцип обучения 
взрослых иностранным языкам 

 
Аннотация. В статье автор на основе характерных 

особенностей обучения взрослых рассматривает организацию их 
группового взаимодействия, анализирует структуру, 
положительные факторы и трудности использования группового 
обучения, определяет принципы формирования групп. 
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групповое взаимодействие, обучение взрослых в группах. 
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Group Interaction as the Principle in Teaching 
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Summary. In the article the author discusses the problem of 

group interaction organization on the basis of adult learners’ 
characteristic features, analyses the structure, positive factors and 
difficulties of teaching adults in groups, clarifies the group formation 
principles. 

Key words: characteristic features of adult teaching, group 
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ПІДВИЩЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ 
РОБІТНИЧИХ КАДРІВ  

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 
 
Постановка проблеми. Професійна підготовка дорослих – 

це завжди розвиток особистості, підготовка дорослого індивіда до 

певної професійної діяльності, вдосконалення життєвої та набуття 

фахової компетентностей – усього того, що забезпечує успішну 
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соціалізацію людині у певних суспільних умовах, робить її 

затребуваною на ринку праці та суспільно корисною. 

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”. 

Пошук найбільш ефективних у конкретних дидактичних 

умовах форм і методів навчання, а також розв’язання визначеного 

кола практичних задач у процесі навчання дорослих з метою 

отримання научуваними успішного досвіду власної професійної 

діяльності як передумови формування компетентного виконавця 

стають одним із визначальних векторів розвитку всієї професійної 

освіти. 

Сергій Змєйов сформулював 10 основних андрагогічних 

принципів навчання: 

 пріоритет самостійності навчання (учіння); 

 спільна діяльність научуваного (учня) та вчителя; 

 опора на особистий досвід научуваного; 

 індивідуалізація навчання; 

 контекстність навчання; 

 актуалізація результатів навчання; 

 елективність (варіативність або диференціація) 

навчання; 

 розвиток освітніх потреб; 

 усвідомленість навчання [4]. 

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 
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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 

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 має бути (згідно з [3]): 

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 
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будь-якої кількості учнів. 

Графічна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників 

машинобудівної галузі є основою і запорукою їхньої успішної 

подальшої навчально-пізнавальної діяльності з опанування 

обраного фаху в стінах навчального закладу (ПТНЗ) та в наступній 

виробничій діяльності як дипломованого фахівця. Графічна 

підготовка кваліфікованого робітника має розпочинатися з 

формування графічної грамотності (на заняттях з креслення) та 

закінчуватися формуванням графічно-професійної компетентності 

(під час виробничих занять і виробничої практики) як інтегрованої 

якості і одного з узагальнених показників готовності певного 

фахівця до професійної діяльності. 

Виклад нового матеріалу. Аналіз існуючої системи 

професійної освіти свідчить, що реалізація завдання підвищення 

якості підготовки фахівців і забезпечення на цій основі 

конкурентоздатності та мобільності робітників на ринку праці 

вимагає суттєвої модернізації, удосконалення існуючої системи 

організації навчального процесу, перетворення її в інноваційну – 

за змістом і результатом освіти, процесуально, організаційно тощо. 

На нашу думку, для виконання цього завдання доцільно 

використати переваги кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу, спроможної забезпечити: інтенсифікацію та 

особистісну орієнтацію навчального процесу; підвищення 

мотивації учасників навчально-виховного процесу; порівнянність і 

гнучкість навчальних планів та програм; підвищення практичної 

спрямованості та логічної послідовності змісту навчання; 

стимулювання саморозвитку учнів; чіткий поточний контроль 

засвоєння знань, вмінь та навичок; об'єктивність оцінювання рівня 

навченості. 

Реалізація модульного принципу навчання здійснюється з 

урахуванням подальшої виробничої діяльності. На основі 

освітньо-кваліфікаційної характеристики кваліфікованого 

робітника з певної професії розробляються модульні змістові 

одиниці дисципліни „Машинобудівне креслення”. Варіація таких 

модулів (за їх кількістю і обсягом часу) дає змогу складати 

навчальні програми з предмету „Машинобудівне креслення” для 

підготовки робітників різних профілів і рівнів кваліфікації. За 
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допомогою модульного підходу можна скласти будь-яку програму 

як для групового, так і для індивідуального навчання. Для 

індивідуального навчання складається навчальна програма на 

основі тестування, результати якого визначають інтелектуальний 

розвиток і нахили дорослих учнів, наявність у них початкових 

знань та умінь. 

Успішність викладання навчального предмета 

„Машинобудівне креслення” залежить від знання навчальних 

можливостей окремих учнів і цілих груп. Знання цих можливостей 

дозволяє дібрати оптимальні умови для успішного навчання 

кожного дорослого учня. При цьому для створення зручної 

системи критеріїв для визначення типологічних груп дорослих 

учнів слід враховувати два фактори – здатність до навчання і 

навчальну працездатність. 

Складовими елементами здатності до навчання є: 

 обсяг наявних знань, умінь і навичок, на які 

спирається учень в ході аналізу нового матеріалу; 

 механізм розумової діяльності, який включає 

операції порівняння, аналізу, синтезу, виділення головного, 

узагальнення і конкретизації; 

 ступінь самостійності у розв'язуванні проблем на 

основі практичності і гнучкості мислення; 

 уміння і навички пізнавальної діяльності: 

планування своєї роботи, самоконтроль тощо. 

Діагностуючи дорослих учнів, викладач виявляє їхні 

навчальні можливості з графічної підготовки, виявляє прогалини у 

знаннях та намічає шляхи подолання відставання для окремих 

учнів. 

Навчальний процес з дисципліни „Машинобудівне 

креслення” за модульною технологією починається із визначення 

загальних цілей, мотивації навчання машинобудівного креслення 

за програмою дидактичного модуля. Надалі цикл поділяється на 

більш дрібні підцикли, кожний з яких відповідає змісту певної 

модульної одиниці. Завершується цикл навчання на останньому за 

програмою дидактичному модулі перевіркою засвоєння 

програмного матеріалу. Контроль знань відбувається за 

допомогою узагальнених проблемних, творчих запитань, а 
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контроль графічних вмінь – шляхом виконання учнями 

комплексних практичних завдань. Необхідні знання і вміння 

набуваються і закріплюються учнями у процесі виконання 

передбачених практичних графічних робіт з предмету 

„Машинобудівне креслення”. 

Суть модульного навчання полягає у послідовному засвоєнні 

учнями модульних елементів і модульних одиниць. Гнучкість і 

варіативність модульної системи навчання стають особливо 

актуальними в умовах ринкової економіки при кількісній і якісній 

зміні робочих місць, перерозподілі робочої сили, необхідності 

масової перекваліфікації робітників. Крім того, модульне навчання 

незамінне у підготовці робітників для роботи за зарубіжною 

технологією і на зарубіжному обладнанні. Не можна не враховувати 

також чинник короткотерміновості навчання в умовах прискорення 

темпів НТП. Особливістю модульного навчання є те, що учень може 

частково або повністю самостійно працювати над запропонованою 

йому індивідуальною програмою, яка складається з цільової 

програми дій, банку інформації і методичного керівництва 

досягненням поставлених дидактичних цілей. При цьому функції 

викладача можуть варіюватися у межах від інформаційно-

контрольної до консультативно-координуючої [6]. 

Технологія модульного навчання ґрунтується на єдності 

принципів системного квантування і модульності. При модульному 

навчанні не дотримуються суворо встановлених термінів навчання. 

Тривалість навчання залежить від рівня початкової підготовки того, 

хто навчається, успішності навчання і рівня кваліфікації, якої він хоче 

набути. Навчання може закінчитися будь-яким модулем навчання.  

Для виконання робіт на конкретному підприємстві (на 

конкретному робочому місці) усі модульні елементи і модульні 

одиниці можуть і не використовуватися. Вивчати слід тільки ті, що 

необхідні для виконання визначеного кола робіт. Залежно від того, 

який рівень графічної підготовки вимагається, вибираються й 

відповідні модулі. За бажанням замовника робітничих кадрів частина 

модулів або модульних одиниць може бути вилучена з навчання, 

якщо за родом діяльності робітнику не доведеться використовувати 

такі знання під час виконання робіт. 

Навчальну інформацію групують по блоках. В описі блоку 
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слід дотримуватись термінології, позначень, використовувати 

креслення і нормативно-технічну документацію, які застосовуються 

на робочому місці за професією. Блок контролю знань та вмінь має 

містити тільки запитання і завдання, які розкриті в навчальній 

інформації модульної одиниці. Модульні елементи як складова 

частина модульної одиниці містить переважно порції навчального 

матеріалу про засвоєння закінчених елементів технологічного 

процесу виробничої діяльності тих, хто навчається. 

Модульні елементи і модульні одиниці є основними 

структурно-змістовими частинами для складання програм як 

групового, так і індивідуального навчання. Якщо ті, хто 

навчається, мають глибокі і міцні знання навчального матеріалу з 

окремих модульних одиниць і модульних елементів, то такі 

модульні одиниці і модульні елементи під час складання 

навчальних програм до них не включаються. А якщо їхні 

професійні знання та вміння недостатні, то індивідуальну 

програму доповнюють модульними одиницями і модульними 

елементами, що компенсують знання і вміння, яких не вистачає. 

Щоб установити необхідність вивчення додаткових 

модульних одиниць і модульних елементів або ж їх вилучення з 

навчальної програми, застосовують спеціальні контрольно-

діагностичні тести. 

Основні позитивні якості модульної системи навчання: 

1. Примусове управління у навчанні дорослого учня 

зводиться до мінімуму (максимальна індивідуалізація навчання). 

Це дає змогу активізувати та зменшити психологічне 

навантаження у перенавчанні та підвищенні кваліфікації 

робітничих кадрів. 

2. Забезпечується мобільність знань у структурі 

професійної підготовки робітника шляхом вилучення застарілих 

модульних одиниць та/або оновлення їх змісту шляхом введення 

актуальної інформації. 

3. Завдяки „стисненню” та відповідної адаптації змісту 

навчання вдається до 30% скоротити навчальний курс за рахунок 

вилучення навчального матеріалу, який є зайвим для конкретного 

виду робіт або певної діяльності. 

4. Створюються умови для самостійного навчання з 
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регулюванням не тільки темпу виконання графічної роботи, а й 

змісту навчального матеріалу. 

5. Створюються умови для широкого застосування 

сучасних комп’ютерно орієнтованих технологій навчання. 

Висновки. Поданий вище матеріал ілюструє визначальні 

аспекти графічної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 

машинобудівного профілю та пріоритетність використання в 

навчальному процесі кредитно-модульної системи. 
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Повышение графической грамотности 

рабочих кадров по кредитно-модульной системе 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает определяющие 

аспекты графической подготовки будущих квалифицированных 

рабочих машиностроительной отрасли. А также раскрывает 

приоритетность использования в учебном процессе кредитно-

модульную систему. 
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квалифицированный рабочий, кредитно-модульная система, 

машиностроительное черчение. 
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Rise of graphic literacy of working shots 
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Symmary. In the article an author considers the determining 

aspects of graphic preparation of the future skilled working of machine-

building industry. And also exposes priority of the use in an educational 

process credit-module system. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ 
ДОРОСЛИХ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
В умовах неперервної освіти, яка здійснюється впродовж 

всього життя людини, контингент дорослих людей теж залучений 
у процес навчання. У зв’язку з цим у сучасному виробництві 
підвищуються вимоги до особливостей психічного розвитку 
дорослої людини, тобто зростає роль психологічного чинника. 
Підвищення вимог до інтелекту дорослої людини, до її мобільності 
і здатності постійно навчатися, відбувається в умовах технічного 
прогресу, появи нових професій, великого накопичення інформації 
і розширення масштабів людської діяльності. 

Тому перехід від навчання до учіння – центральна ідея, 
сформульована в методології сучасної міжнародної освіти 
дорослих (ЮНЕСКО). Вона відображає особливості дорослої 
людини як суб’єкта навчання, її ініціативу та самостійність в 
освіті. 

Зокрема навчання персоналу підприємств найчастіше 
реалізується як система внутрішньовиробничого навчання, тобто 
система підготовки персоналу на території самого підприємства, із 
залученням штатних або зовнішніх викладачів. 

Адже в умовах фінансово-економічної кризи більшість 
підприємств зорієнтовані на здійснення професійного навчання 
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кадрів безпосередньо на виробництві, що здешевлює його вартість. 
У цій ситуації питання забезпечення належної якості й 
ефективності професійного навчання на виробництві є досить 
актуальним і важливим. 

Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики 
України від 26 червня 2009 року № 790/0/15-09/021 „Про 
підвищення якості та ефективності професійного навчання кадрів 
на виробництві”, професійне навчання кадрів на виробництві є 
необхідною умовою забезпечення підприємств кваліфікованою 
робочою силою, професійний рівень якої відповідатиме потребам 
виробництва.  

Таким чином, професійне навчання – це процес 
цілеспрямованого набуття працівниками спеціальних знань, 
розвитку необхідних умінь і навичок, які сприяють підвищенню 
продуктивності праці, якісному виконанню функціональних 
обов’язків, оволодінню новим видом діяльності [1, с. 58]. Отже, 
навчання на виробництві повинне бути систематичним і 
спрямованим на стратегічну мету розвитку і потреб підприємства 
чи фірми.  

Воно, зазвичай, спрямоване на вирішення проблем, 
специфічних для даного підприємства. У зв’язку з цим перед 
сучасною теорією і практикою внутрішньовиробничого навчання 
стоїть завдання усвідомлення процесу розвитку освітнього 
потенціалу дорослої людини, реалізація цілей неперервної 
професійної освіти.  

Відповідно на внутрішньовиробниче навчання покладено 
функції підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 
кадрів, виходячи з потреб конкретного виробництва. Однак існує 
суперечність між потребами виробництва в професійному 
навчанні кадрів і недостатньою професійно-педагогічною 
компетентністю педагога, що здійснює це навчання. 

Загальні методологічні проблеми професійної підготовки і 
перепідготовки кадрів на виробництві в межах концепції освіти 
дорослих висвітлено вченими В.П. Зуєвим, Н.В. Кузьміною, 
Г.В. Мухаметзяновою, П.М. Новіковим, В.Г. Онушкіним, 
П.Ю. Суховим, В.В. Шапкіним та іншими. 

Загалом у вітчизняній системі професійної освіти і 
підготовки кадрів відсутня цілеспрямована державна стратегія та 
політика у сфері професійної підготовки кадрів, зокрема з 
урахуванням як галузевої специфіки, так і особливостей 
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господарської діяльності великих, середніх і малих підприємств; 
немає єдиної системи професійних кваліфікацій і стандартів з 
професійної підготовки, відсутня інфраструктура професійної 
підготовки кадрів на підприємствах.  

Однією з важливих проблем, що стримують розвиток 
системи професійного навчання працівників, є їх низька мотивація 
до підвищення власного професійного рівня [2].  

Тому актуальним є питання вибору форм і методів 
навчання. Методи навчання персоналу за І.Г. Носирєвою [5, с. 3-4] 
поділяються на дві основні групи:  

 навчання на робочому місці 
(внутрішньовиробниче): виробничий інструктаж, ротація, 
спрямоване набуття досвіду, наставництво, ситуаційне 
наставництво, формальне наставництво, неформальне 
наставництво, стажування, використання працівників як 
асистентів, підготовка в проектних групах; 

 навчання поза робочим місцем (позавиробниче): 
лекції, ділові ігри, інсценування, тренінги, метод вирішення 
практичних ситуацій (кейсів), методи вирішення виробничо-
економічних проблем за допомогою моделей, робочі групи, 
конференції, семінари, круглі столи, дискусії, зустрічі з 
керівництвом, екскурсії, самостійне навчання. 

Проте слід зазначити, що ефективними є ті навчальні 
програми, в яких використовуються різні форми та методи подачі 
матеріалу. Вибір форм і методів навчання персоналу, в свою чергу, 
залежить від специфіки виробництва (компанії, фірми), його 
потреб, оснащення робочих місць технічними засобами та інших 
чинників [4].  

Оскільки навчання на робочому місці є одним із суттєвих 
засобів введення змін у виробничий процес, головним чинником, 
від якого значною мірою залежить якість професійного навчання, є 
належний рівень кваліфікації працівників, які організовують і 
здійснюють цю роботу. Адже основними недоліками в роботі 
підприємств з професійного навчання кадрів на виробництві 
відсутність у працівників, які проводять заняття, базової 
педагогічної освіти, незнання ними відповідних вимог, що 
зазначені у нормативно-правових актах. 

Так, у Положенні про професійне навчання кадрів на 
виробництві, затвердженому наказом Міністерства праці та 
соціальної політики України 26 березня 2001 року № 127/151, а 
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також у Положенні про організацію навчально-виробничого 
процесу на виробництві, затвердженому наказом Міністерства 
праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки 
України 27 грудня 2006 року № 500/861, працівники які 
здійснюють професійно-технічне навчання працівників на 
виробництві і не мають педагогічної освіти, повинні пройти 
навчання з основ психології, виробничої педагогіки, особливостей 
навчання дорослих. 

З метою забезпечення реалізації вимог, зазначених у 
Положеннях, Державною установою „Дніпропетровський інститут 
професійного розвитку і освіти” Міністерства праці та соціальної 
політики України здійснюється організація та проведення курсів 
підвищення кваліфікації працівників, які задіяні у професійному 
навчанні кадрів на виробництві, зокрема з питань організації 
навчання працівників. Інститут може здійснювати підвищення 
кваліфікації з відривом і без відриву від виробництва в будь-якому 
регіоні країни [3]. 

Враховуючи вище зазначене, слід акцентувати увагу на 
тому, що для дорослої людини основним видом діяльності стає 
професійна. Навчання знаходиться на другому плані, оскільки 
професійний досвід формується і накопичується у сфері 
безпосередньої практичної перетворюючої діяльності. Крім того, 
на різних етапах дорослості відношення до навчання змінюється, 
але залежність цього відношення від провідного виду діяльності 
зберігається. Саме професійна діяльність формує потребу 
дорослого в знаннях (особливо в сучасних умовах життя), його 
мету та мотиви, пізнавальні інтереси й запити. Якщо людина 
приймає рішення про подальше здобуття освіти, то у неї 
з’являється могутнє джерело поглиблення позитивного 
відношення до освіти. Позитивний мотив, у свою чергу, істотно 
впливає на життєву позицію особистості, програму її діяльності та 
перспективні плани, стає невід’ємною частиною різнобічного й 
складного процесу самовдосконалення психіки людини. 

Відповідно, підготовка, перепідготовка та постійне 
підвищення кваліфікації робітників, створення на виробництві 
системи неперервної освіти кадрів є важливими умовами 
професійного та інтелектуального розвитку людини. Тривалість 
навчання впливає на закріплення працівника за певною професією, 
на підвищення його кваліфікації, на можливість 
перепрофілювання.  
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Важливе значення має також криза дорослості, яка несе в 
собі позитивні витоки, оскільки сприяє самопізнанню, 
саморозвитку, самовдосконаленню, якісним новоутворенням у 
психіці. Проте, чи приведе ця криза до застою або творення, 
залежатиме безпосередньо від кожної людини. 

Таким чином, у період дорослості відбувається посилення 
соціального розвитку особистості, максимальне залучення її до 
різних сфер суспільних відносин і діяльності, що вимагає 
мобілізації всіх ресурсів людини, зокрема природних задатків її як 
індивіда. У той же час процес розвитку особистості залежить від 
рівня і ступеня її соціальної активності й продуктивності. Період 
дорослості є найсприятливішим періодом для формування 
основних підструктур людини, для досягнення нею зрілості як 
суб’єкта спілкування, пізнання, діяльності. 
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Психологические условия обучения взрослых 
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Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы 

профессионального обучения работников на производстве, формы 
и методы обучения персонала. Особое внимание уделяет 
психологическим условиям обучения взрослых в условиях 
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Summary. In the article an author examines the problems of 

the vocational training of workers on a production, forms and methods 
of teaching of personnel. The special attention spares the psychological 
terms of teaching of adults in the conditions of modern production. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  

НА БАЗІ СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 
 
Постановка проблеми. Одним із найбільш важливих 

чинників прискорення науково – технічного прогресу, 
автоматизації та інтенсифікації виробництва, удосконалення 
управління є використання комп’ютерної техніки та інноваційних 
технологій. Процеси, які нині відбуваються в Україні, висувають 
перед системою освіти завдання вдосконалення підготовки 
педагогічних кадрів, навчально – виховного процесу та його 
методичного забезпечення. 

Неперервне збільшення обсягу інформації, зміна знань, 
умінь і навичок, якими має володіти сучасний фахівець, спонукало 
до пошуків шляхів підготовки конкурентоспроможного фахівця з 
високим рівнем професіоналізму та компетентності, який би був 
здатний швидко адаптуватися в умовах виробництва, самостійно 
здійснювати пошук розв’язків виникаючих проблем, самостійно 
вчитися. 

Актуальність проблеми. Для прийняття швидких і 
ефективних рішень, оволодіння новими технологіями з 
мінімальними витратами часу на їх розв'язання у навчальних 
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закладах нині створюється така підструктура, як ситуаційний 
центр (СЦ). Цей підрозділ дає можливість здійснювати 
моделювання будь-яких процесів, у тому числі, навчальних, 
швидке прийняття рішень, а також прогнозування результатів. 
Такі ситуаційні центри є на підприємствах, фірмах, а також у 
навчальних закладах, які займаються інноваційною діяльністю. 

Аналіз попередніх досліджень. Проблемі організації 
ефективної навчально-методичної роботи, створенню відповідних 
структур у ПТНЗ приділяли увагу: О. Куклін, Л. Лук’янова, 
Л. Полак, Н. Ничкало, В. Радкевич, Л. Шевченко, О. Щербак та ін. 
У дослідженнях вищезазначених науковців був здійснений аналіз 
організації та ведення методичної роботи у ПТНЗ – колективної й 
індивідуальної, організації навчально-методичної роботи на базі 
навчально-тренувальних фірм, модельних центрів: з комерційної 
діяльності, інформаційних технологій та ін. 

Розглядаючи організацію навчально-методичної роботи в 
училищі на базі ситуаційного центру, слід виділити його основні 
завдання, а саме: моніторинг навчального процесу даного закладу 
освіти; управління училищем, робота методичної ради на основі 
аналізу їхньої діяльності; моделювання наслідків управління, 
діяльності, здійснення навчально-методичної роботи на основі 
використання ІТ; експертна оцінка рішень, що приймаються; 
управління та здійснення методичної роботи відповідно до умов, 
що склалися; можливості прийому, збереження, відтворення та 
розповсюдження інформації, робота з цією інформацією. 

Важливим для здійснення роботи СЦ є відповідне 
матеріально-технічне забезпечення. Пропонуємо розглянути 
основні елементи матеріально-технічного забезпечення СЦ: 

1. Екран колективного використання, що дозволяє 
спілкуватися всім, хто навчається та працює в цьому центрі, на 
єдиній інформаційній основі. На такому екрані можна відтворити 
інформацію з багатьох вікон комп'ютера (інтерактивна дошка). 

2. Засоби відеоконференцзв’язку, котрі передають 
зображення, звук телекомунікаційними мережами між 
відокремленими учасниками навчального процесу.  

3. Високоякісні звукові системи, що включають 
спеціальні звукові конференцсистеми та забезпечують участь у 
сеансах зв’язку з іншими СЦ або навчально-методичними 
центрами. 

4. Електронні засоби введення графічних даних. 
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Важливим аспектом в організації роботи СЦ є наочне та 
ефективне подання інформації, її обробка та представлення, 
можливості швидкого доступу до банків інформації та 
передавання необхідної інформації. 

Робота ситуаційного центру навчального закладу дозволяє: 
 підвищити ефективність навчального процесу, 

збільшити швидкість доступу до знань; 
 підвищити рівень довіри тих, хто навчається в 

навчальному закладі; 
 накопичити досвід швидкого вирішення проблем 

навчально-виховного процесу; 
 підвищити якість навчально-методичного 

забезпечення ПТНЗ; 
 розробити та впровадити інноваційні методики 

навчання, можливість їхньої інтеграції; 
 вивчати інноваційні технології у виробничій та 

навчальній діяльності; 
 залучити до роботи провідних фахівців певної 

галузі. 
Необхідно враховувати той факт, що в більшості випадків 

СЦ у навчальних закладах самостійно не працюють, а здійснюють 
свою діяльність у поєднанні з роботою інших підструктур ПТНЗ. 

Мета статті полягає у розгляді умов організації та 
здійснення навчання, підвищення кваліфікації та професійного 
консультування фахівців у СЦ на основі використання  сучасних 
педагогічних технологій навчання та їхньої інтеграції з ІКТ. 

Виклад основного матеріалу. Створення ситуаційних 
центрів відкриває можливість щодо якісного і швидкого 
підвищення кваліфікації фахівців на базі навчального закладу із 
можливостями залучення до співпраці провідних фахівців будь – 
якого напряму незалежно від місця їхнього знаходження та часу. 

Здійснення навчання та підвищення кваліфікації на базі СЦ 
вносить значні зміни в наявну освітню модель на підставі 
залучення та співпраці з наявними підструктурами навчального 
закладу на основі впровадження інформаційно – комунікаційних 
технологій, комунікативного спілкування, роботи в проектах та ін. 

Методичною основою роботи ситуаційного центру 
навчального закладу є комунікативно-ситуативне моделювання, 
що відкриває можливість навчання через спілкування у 
комп’ютерній мережі. Головним при цьому є побудова навчання 
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через комунікативну організацію навчального процесу, що 
забезпечує можливість одержання фахових знань в ситуаціях 
спілкування, створення середовища, максимально наближеного до 
реального. 

У більшості випадків навчання в ситуаційному центрі 
здійснюється в межах імітаційно-ігрової діяльності, що передбачає 
закріплення навчального матеріалу в моделюючих імітаційно-
ігрових ситуаціях. 

Загальнокомунікативні ігрові ситуації спрямовуються на 
відпрацювання вмінь та навичок професійної діяльності, 
орієнтування на поведінку і дії в різних практичних (виробничих) 
ситуаціях. 

Навчальна діяльність у ситуаційному центрі орієнтується 
на активне і самостійне вирішення комунікативних завдань, на їх 
участь у різноманітних видах діяльності, максимально наближених 
до професійних ситуацій. 

У навчанні на базі СЦ можна використовувати роботу в 
телекомунікаційних проектах. Так, з метою одержання навичок у 
пошуку роботи за фахом пропонується участь у 
телекомунікаційному проекті „Престижна робота: реалії та міфи”. 

Беручи участь у такому проекті, його учасники вчаться: 
• складати резюме; 
• складати рекомендації з оформлення документів, 

підготовки до співбесіди з прийому на роботу, правил етикету; 
• проводити соціологічні дослідження; 
• брати участь у конкурсному відборі; 
• проводити та брати участь у телеконференціях. 
При цьому необхідно передбачити у СЦ повне 

матеріально-технічне забезпечення роботи у такому 
телекомунікаційному проекті: персональні комп’ютери, принтер, 
цифровий фотоапарат, відеокамера, засоби для зв’язку з Інтернет, 
Web-камеру, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка Smart 
board та відповідне програмне забезпечення. 

Домінуючою в проекті є дослідницька та прикладна 
(практично - орієнтована) діяльність. Головною проблемою 
розвитку телекомунікаційного навчання є створення нових методів 
і технологій навчання, що відповідають телекомунікаційному 
середовищу спілкування. В цьому середовищі відбувається не 
просто пасивне розуміння предметного змісту навчання. Таким 
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чином, створюється модель навчання, в якій [3, с. 48]: 

• у центрі технології навчання – студент, учень; 

• в основі навчальної діяльності – співпраця; 
• активізація ролі студентів (учнів) у навчальному процесі; 

• сутність технології – розвиток здібностей до самостійного 
навчання, комунікативного спілкування; 

• задачі, що розв’язуються в мережі, здійснюють підтримку 
навчальної діяльності; 

• забезпечення взаємодії та підтримки педагогів, обмін 
матеріалами, знахідками і т. ін.; 

• забезпечення доступу всіх учасників навчально – 
виховального процесу до іноземних фондів; 

• інформаційне забезпечення розв’язання задач управління. 
З метою закріплення набутих знань та вмінь у 

ситуаційному центрі використовуються тренінгові технології. 
Метою кожного з тренінгів є розвиток і формування певних 
якостей особистості, що підвищують здатність вирішувати 
різноманітні професійні питання, проблеми. 

Досвід організації такої навчально-методичної роботи 
накопичений у Вінницькому міжрегіональному вищому 
професійному училищі, де методична робота реалізується у 
наступних підструктурах: 

 навчально-методичний центр; 
 ситуаційний центр; 
 навчально-тренувальна фірма з підготовки фахівців 

комерційної діяльності; 
 методичний центр інформаційних технологій; 
 методичний центр ресторанного бізнесу; 
 експериментальний педагогічний майданчик; 
 центр з працевлаштування випускників „Кар'єра”; 
 центр навчання дітей з вадами слуху „Надія”; 
 методичні комісії; 
 наукове товариство; 
 центр з розробки та апробації державних стандартів; 
 видавничий центр [1, с. 63]. 
З метою науково-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу розглянуті підструктури навчального закладу 
виконують конкретні завдання: підвищення кваліфікації педагогів; 
здійснення експериментальної роботи; розробка та впровадження 
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інноваційних технологій навчання; підвищення якості підготовки 
фахівців, реалізація задач інноваційної системи навчання, 
здійснення дистанційної освіти, електронного навчання, 
мобільного навчання, змішаного навчання, профільного навчання 
школярів, навчання дітей з вадами слуху та ін. 

На базі діючого СЦ здійснюється розробка ситуаційної 
методики навчання, яку в педагогіці називають „кейс-метод”. 
Кейс-метод дозволяє активізувати: знання з відповідного курсу, 
практичний досвід тих, хто навчається, формувати навички 
висловлювати свої думки, ідеї, пропозиції, вміння висловлювати 
альтернативну точку зору, аргументувати її. За допомогою цього 
методу учні та слухачі мають можливість проявляти та 
вдосконалювати аналітичні, оцінні навички, навчатися працювати 
в команді, застосовувати на практиці вивчений теоретичний 
матеріал, набувати навичок комунікативного спілкування. 

Використання такого методу дає можливість викладачеві 
спрямовувати дискусію в потрібному напрямі, виносити актуальні 
питання на розгляд, висувати пропозиції, знаходити оптимальні 
розв'язки. 

Розробка кейсів та навчання за ними є складним завданням 
і потребує від викладача високого професіоналізму, педагогічної 
майстерності, що формується в педагогічних працівників СЦ та у 
відповідних підструктурах навчального закладу. Крім того, 
необхідно передбачити підготовку працівників для роботи в 
діючому СЦ: інженера програмно-технічного забезпечення, 
програмістів, фахівців з педагогічних програмних продуктів, 
аналізу ситуацій та прийняття рішень. Працівник СЦ повинен 
вміти працювати в команді. Відповідно до вищерозглянутого, 
зрозуміло, що працівники СЦ мають постійно вчитися, а тому 
необхідно передбачити всі можливості для їхнього навчання та 
діяльності. Зрозуміло, що неможливо передбачити такого 
викладача, який би міг повністю взяти на себе таку навчальну 
роботу, а тому слід залучати до роботи у СЦ викладачів з різних 
галузей знань для ведення дослідницької роботи та передбачити 
можливість здійснення неперервної освіти. 

У СЦ використовуються електронні навчально-методичні 
комплекси з різних дисциплін, курсів, окремих розділів і тем. На 
їхній основі організується підвищення кваліфікації працівників 
СЦ. Така робота у більшості випадків може бути здійснена на 
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дистанційній основі, з використанням нових видів електронного та 
мобільного навчання (е-lеаrnіng, m-lеаrnіng або blended- lеаrnіng) у 
мережевому співтоваристві. Члени такого співтовариства мають 
змогу здійснювати обмін інформацією, обговорювати статті, 
вносити доповнення, пояснення, корективи у власні роботи.  

Створення середовища електронного навчання на базі СЦ 
дозволило кардинально змінити парадигму трансляції знань. Така 
модель орієнтована на принцип „вчитися завжди і всюди”, 
створюючи умови для реалізації принципів особистісно 
орієнтованого навчання. Завдяки прийнятій у 2008 р. в Україні 
програмі „1 учень: 1 комп’ютер” – ініціатива компанії Intel, 
навчання перетворюється в особистісно орієнтоване, а програмне 
забезпечення і технології – доступними у будь-який час, що 
відкриває нові можливості для навчання, дозволяючи досягти 
глибокого розуміння і засвоєння матеріалу, оскільки доступ до 
детальних відомостей за темою є майже миттєвим. Таким чином, 
на базі СЦ створюється можливість організації дослідницької 
діяльності, орієнтації на поглиблений пошук інформації, 
оцінювання надійності прийнятих рішень, вивчення та 
обговорення різноманітних ситуацій. 

З 2006 р. за ініціативи компанії Intel у мережі Інтернет 
здійснюється проект Літопису.ру (www.letopisi.ru), який 
ґрунтується на технології Вікі-Вікі, що набула широкого 
поширення завдяки всесвітній енциклопедії Вікіпедія [2,  с. 9]. 

Використання напрацьованого матеріалу, сервісів Wеb.2.0 
у роботі СЦ дозволяє підняти процес колективного пізнання й 
навчання на більш високий рівень, а розроблена навчально-
методична література – забезпечити якість навчання відповідно до 
вимог сучасного ринку праці. 

Нині інформаційне суспільство вступило в епоху 
соціальних мереж третього покоління, які стають робочим 
інструментом необхідним для здійснення діяльності. Соціальні 
мережі третього покоління – Web 3.0 стають ключовим елементом 
для подальшого навчання, розвитку співтовариств, інструментом 
для будь-якої діяльності. 

Висновки. Використання ІКТ у навчально-методичній 
роботі сприяє створенню мережних співтовариств, їхній співпраці, 
обміну знаннями та інформацією. Створення співтовариств у 
мережі для педагогів дає можливість спілкуватися з учнями, 
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студентами, здійснювати консультування та імітацію різних 
ситуацій, дозволяє досягнути нових, нестандартних рішень та 
результатів. 

Аспекти подальших досліджень полягають у розробці та 
впровадженні інноваційних інтерактивних технологій навчання, 
інформаційних технологій, соціальних сервісів Web 2.0; Web 3.0, 
відповідних методичних розробок для здійснення якісної 
підготовки та перепідготовки всіх бажаючих навчатися. 

Тому нові педагогічні, інформаційно-комунікаційні 
технології, що нині впроваджуються в навчальний процес освітніх 
закладів розглядаються як необхідна умова інтелектуального 
творчого і морального розвитку особистості [4, c. 539]. 
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Майя Кадемия  
Организация профессионального обучения 

на базе ситуативного центра 
 
Аннотация. В статье рассмотрены врпросы и условия 
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РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

У ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 
 

Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії 
України є вихід її на світовий рівень туристичних послуг. 
Основними передумовами для цього, поряд зі збереженням 
унікального природного потенціалу та політичної і економічної 
стабільності, є забезпечення конкурентноздатності національного 
туристичного продукту як на державному рівні, так і на рівні 
окремих суб’єктів туристичної діяльності. Одним із головних 
чинників у формуванні високоякісного вітчизняного туристичного 
продукту виступає необхідний рівень кваліфікації усіх працівників 
туристичного бізнесу. 

Кризові явища, що спостерігаються в економіці останнім 
часом, у тому числі й у сфері туризму, лише загострили проблему 
забезпеченості галузі висококваліфікованими кадрами. Ринок 
праці продовжує поповнюватися молодими фахівцями з туризму з 
низьким рівнем підготовки, що негативно впливає на 
привабливість туристичних послуг, сприяє виникненню численних 
конфліктів зі споживачами. Лідери недержавних організацій у 
сфері туризму, власники провідних туристичних компаній, 
усвідомлюючи роль інвестиції у власний персонал, намагаються 
долати кадрові перешкоди та запроваджують альтеративні шляхи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з 
туризму. Таким чином, набуває особливої значущості освіта 
дорослих для вітчизняної туристичної індустрії. 
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Мета статті полягає у висвітленні процесу становлення 
та розвитку неформальної освіти у вітчизняній індустрії туризму. 
Завданням є аналіз наявних у практиці туристичного бізнесу 
принципів, методів і форм навчання. 

Проблема вивчення освіти дорослого населення у 
вітчизняній педагогічній науці та практиці останнім часом є 
надзвичайно актуальною. Теоретичні і практичні основи освіти 
дорослих досліджують науковці І.А. Зязюн, О.М. Пєхота, 
В.І. Пуцова та ін. Вивчення особливостей використання методів та 
форм навчання, застосування інноваційних методик в системі 
освіти дорослого населення є об’єктом дослідження у працях 
В.В. Олійника, Н.Г. Протасової, Л.Є. Сігаєвої, С.О. Сисоєвої, 
Л.П. Сущенко та ін.  

Сучасна освіта дорослих, як невід’ємна складова 
неперервної системи освіти, задовольняючи різноманітні освітні 
потреби, перетворюється на динамічну, гнучку мережу освітніх 
послуг. Так, О.І. Огієнко [3, с. 105], спираючись на ґрунтовне 
дослідження структури і функцій освіти дорослих, виокремлює 
такі види освітньої діяльності: 

 формальну освіту, яка передбачає навчання на 
загальному і / або професійному рівні освіти й завершується 
видачею документу, що підтверджує отриману освіту; 

 неформальну освіту, яка здійснюється поза 
формальною освітою, пропонується у різноманітних формах 
(навчання в освітніх закладах, громадських організаціях, в клубах, 
за допомогою тренерів та ін.), але носить цілеспрямований, 
системний характер; 

 інформальну освіту, яка передбачає індивідуальну 
пізнавальну діяльність впродовж життя; вона не є 
цілеспрямованою. 

Для сучасної людини особливого значення набуває 
можливість самостійно обирати напрям та зміст навчання, з 
урахуванням власних потреб, не зважаючи на умови часу та 
освітнього середовища, отримуючи при цьому знання від 
компетентних фахівців. Отримати „самоспрямованні знання” 
можливо, навчаючись за допомогою неформальної освіти. 
Причому існує точка зору, що „значною та невід’ємною частиною 
неформальної освіти є самоосвіта, тобто цілеспрямована 
самостійна робота з одержання, поглиблення та удосконалення 
знань, умінь і навичок” [2, с. 584].  
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Розглянемо більш детально процес становлення та 
розвитку неформальної освіти у вітчизняній індустрії туризму. 
Так, проведення перших навчальних заходів для фахівців 
туристичної сфери припало на період становлення незалежної 
економіки України. Перші кроки у навчанні, перепідготовці та 
підвищенні кваліфікації дорослих у туристичній сфері були 
здійснені для фахівців екскурсійної справи. Екскурсоводів та 
агентів з туризму на державному рівні готували Інститут туризму 
федерації профспілок України у м. Києві, Кримський державний 
університет ім. В.І. Вернадського у м. Сімферополь (нині 
Таврійській національний університет ім. В.І. Вернадського) і 
навчальні підрозділи ВАТ „Кримтур”, одного з найкрупніших 
вітчизняних туристичних об’єднань на початку 90-х років, що 
дісталися Україні від колишнього СРСР. Треба відзначити, що 
навчання під час курсів мало формальний характер. Курсова 
підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників 
для туристичного бізнесу здійснюється і на даний час 
профільними вищими навчальними закладами.  

З середини 90-х років виникла потреба у короткостроковій 
підготовці керівників та фахівців для туристичного ринку, що 
стрімко розвивався. Нагальність такої підготовки була зумовлена 
вимогами туристичного законодавства до рівня кваліфікації 
працівників. Так, з 1996 року діяла „Інструкція про умови і 
правила здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з 
наданням туристичних послуг та контролю за їх дотриманням”, 
п. 11 якої передбачав вимоги до рівня кваліфікації фахівців і 
керівників туристичних фірм [1] та здійснювалася централізовано 
навчально-консультаційним центром при Державній туристичній 
адміністрації України (нині Державної служби туризму та курортів 
України). Ці курси діють і донині. Відповідно до їх програм 
здійснюється підготовка, підвищення кваліфікації фахівців і 
керівників туристичних підприємств у короткостроковий термін.  

Крім того, наприкінці 90-х років, з приводу створення 
сприятливих умов у вітчизняному законодавстві, короткострокову 
підготовку та перепідготовку персоналу для підприємств, у тому 
числі сфери обслуговування, здійснювали різноманітні фірми, 
навіть з ненайкращою репутацією. Внаслідок цього сформувалася 
значна кількість „випускників” таких курсів, які отримали 
професію агент з туризму, менеджер з туризму, гід-екскурсовод, 
інструктор-провідник та деякі інші. Проте рівень їхньої підготовки 
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і методи навчання на таких навчальних курсах залишали бажати 
кращого.  

Зазначимо, що наприкінці 90-х років неформальна освіта в 
туристичній індустрії активно розвивається поряд з існуючою 
системою формальної освіти. Набула поширення практика 
використання тематичних навчальних семінарів для фахівців 
сфери туризму. Першими в цій практиці були як державні 
установи, так і приватні фірми, які спеціалізувалися на питаннях 
бухгалтерського обліку, оподаткування та юридичного 
забезпечення підприємств невиробничої сфери. Надалі, в зв’язку з 
розвитком малого та середнього бізнесу в країні та розвитком 
комерційних структур взагалі, навчальною практикою почали 
займатися страхові, інформаційні, комп’ютерні компанії, метою 
яких було запропонувати власний специфічний продукт 
туристичним фірмам. Тематика семінарів зумовлювалася 
численними проблемами у законодавстві й була спрямована на 
роз’яснення цих проблемних питань, перспективних напрямів 
розвитку індустрії туризму.  

Протягом останнього десятиріччя спостерігається 
тенденція організації та проведення навчально-практичних 
семінарів суб’єктами туристичної діяльності. Таку практику 
уперше започаткували крупні міжнародні туристичні оператори, 
які надавали комплекс туристичних послуг з відпочинку у 
Туреччині та Єгипті: „TEZ TOUR”, „TURTESS TRAVEL LTD” та 
„Karya tour”. В зв’язку з тим, що підприємства у той період були 
найбільш вигідними партнерами з вказаних напрямків та одні з 
перших запровадили власну інформаційну систему пошуку та 
бронювання турів, семінари, які вони проводили користувалися 
великим попитом серед професіоналів туристичного бізнесу. 
Семінари були побудовані у динамічній формі; протягом них 
фахівці туроператорів з Туреччини та Єгипту роз’яснювали 
представникам інших фірм умови співпраці, особливості роботи з 
пошуковими системами, порядок бронювання турів, порядок 
розрахунків з фірмою тощо. Крім робочих питань, окремі семінари 
були присвячені туристичним напрямам, наприклад: відпочинок в 
Анталії або відпочинок на економ-курортах, лікування в 
Туреччині та ін. Як правило, семінари проводилися на протязі 
цілого дня або декількох днів та включали комплекс питань, так як 
ці заходи відвідували представники фірм зі всієї України. 

Надалі з розвитком туристичного ринку, навчальні 
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семінари запровадили у свою практику й вітчизняні крупні тур 
оператори („Гамалія”, „САМ”, „Імпала Трепел”, „Доміна-Вояж”, 
„Артекс-94”). Вітчизняні підприємства насамперед надавали 
перевагу проведенню семінарів на щорічних осінніх і весняних 
туристичних виставках, напередодні зимового та літнього 
масового відпочинку. Саме на виставках в практику навчання 
увійшли не тільки семінари, а й презентації популярних напрямків 
відпочинку, курортних регіонів або нових проектів, туристичних 
фірм, робочі колоквіуми, головним завданням яких було 
обговорення у процесі дискусії певних проблем при вирішенні 
питань організації просування та реалізації турів, семінари-
практикуми, на яких поряд з розповіддю про туристичний 
напрямок відпочинку могли демонструватися певні елементи 
матеріальної частини туристичного продукту. Останнім часом 
програмами туристичних виставок передбачено проведення 
майстер-класів, на яких представники фірми-організатора заходу 
надають практичні рекомендації або проводять навчання з 
конкретних питань, наприклад, щодо збільшення об’ємів продаж 
від того чи іншого туристичного продукту. Слід додати, що саме 
на туристичних виставках з’явився такий захід, як „workshop” – 
форма семінару за заздалегідь узгодженими з учасниками 
проблемними питаннями, організований у формі „робочого 
семінару” або „сеансу одночасної гри”. 

Особливу роль у розвитку неформальної освіти 
працівників сфери туризму відіграють мережеві туристичні 
компанії „Галопом по Європах”, „Мережа агенцій гарячих 
путівок”, „Феєрія мандрів”. По-перше, підприємства, які 
організують власну діяльність згідно з системою франчайзингу 
(надання можливості використання власної торгової марки іншим 
підприємствам на певних фінансово-організаційних умовах у 
процесі продажу туристичного продукту), зобов’язані надавати 
відповідну кадрову підготовку персоналу фірм-партнерів. Це 
зумовило регулярну практику проведення навчальних заходів або 
наймання фахівців-консультантів. Крім цього, в період проведення 
туристичних виставок представники мережевих агентств є одними 
з активних організаторів навчальних заходів. У 2008 році 
керівництвом провідних туристичних компаній-операторів (у 
рамках об’єднання „Асоціація лідерів туристичного бізнесу 
України” (АЛТУ) було прийнято рішення щодо удосконалення 
формату роботи під час щорічних виставок, суть якого полягатиме 
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не тільки у пасивній презентації власних туристичних послуг, а ще 
й у проведенні спеціальних навчальних заходів для представників 
туристичних агенцій з метою покращення просування створених 
туристичних продуктів. Заходи різної тематики, змісту та формату 
проводяться двічі на рік у рамках започаткованого Українського 
туристичного форуму.  

Адміністрація сучасної туристичної компанії активно 
запроваджує в роботу підприємства рекламні тури, переслідуючи 
різноманітні цілі. Якісно організований та проведений рекламний 
тур є ефективним навчальним заходом, у результаті якого 
здійснюється не тільки просте інформування потенційних 
споживачів послуг, але й здійснюється популяризація 
туристичного продукту та фірми в цілому. Під час рекламного 
туру в його учасників є унікальна можливість ознайомитися з 
матеріальними та нематеріальними властивостями туристичного 
продукту, „відчути” його. Рекламний тур є одним з продуктивних 
навчальних заходів та повинен активно застосовуватися в 
навчальному процесі як неформальної так і формальній системі 
освіти. 

Туристичні компанії активно застосовують у власній 
практиці різноманітні навчальні медіа-проекти. Топ-менеджери 
туристичної сфери діляться досвідом з ефективної організації 
туристичного бізнесу на сторінках провідних профільних 
друкованих видань, започатковуючи цикли навчальних статей з 
проблемних питань. Своєрідним навчальним заходом є авторський 
телевізійний проект директора мережі туристичних компаній 
„Феєрія мандрів” І. Захаренка, метою якого є не тільки 
інформування потенційних покупців про  туристичні послуги 
турфірми „Феєрія”, але й ознайомлення з різноманітними місцями 
відпочинку, відомих серед українців, популяризація національного 
туристичного продукту в світі та залучення працівників 
туристичного бізнесу до освітянської діяльності. 

Регулярна діяльність з організації та проведення 
навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів призвело до 
створення спеціалізованих навчальних центрів при туристичних 
підприємствах. Прикладом такого центру є створення в структурі 
„Karya tour” проекту „Karyatour студія”, метою якого є системне 
навчання фахівців сфери туризму а також удосконалення 
практичних навичок роботи та стимулювання професійної кар’єри 
працівників сфери туризму. Завданнями керівників проекту є 
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підготовка фахівців туристичного бізнесу високого класу на 
робочих місцях, створення професійної культури у сфері 
туристичного бізнесу. До складу аудиторії центру, крім фахівців 
туристичного бізнесу та новачків-початківців входять також і 
випускники профільних ВНЗ, що підтверджує недовіру провідних 
гравців ринку до профільного навчання у системі вищої освіти. 

Широку освітянську діяльність здійснює керівництво 
туристичної компанії „Мережа агенцій горящих путівок”. 
Генеральний директор мережі Р. Хамітов, який є президентом 
Української асоціації туристичних агенцій (УАТА), був 
ініціатором заснування туристичних з’їздів України. Вони 
проводяться з 2002 року та збирають представників туристичних 
агенцій і туристичних операторів, а також фірм, які пропонують 
допоміжні послуги для туристичної галузі більш ніж з 100 місць 
України, Молдови, Бєларусі, Росії, а останнім часом країн Балтії, 
Західної Європи, Середземномор’я, Близького Сходу. Робота під 
час проведення туристичних з’їздів проходить у різноманітних 
навчальних групах, які працюють на протязі двох днів та є 
своєрідним майданчиком для передачі знань про власний продукт 
понад 50 туристичних операторів та представників інших сфер 
діяльності за допомогою семінарів, круглих столів, презентацій, 
майстер-класів, тренінгів (понад 100 різноманітних заходів). 

Керівництвом УАТА також запроваджені перші масштабні 
навчально-ігрові проекти для професіоналів туристичного бізнесу, 
наприклад, фестиваль „Повний Туристичний Дім” („Повний 
ТурДім”), навчальний центр „Школа бойового туризму”. Так, 
проект „Повний ТурДім” реалізується вдруге як виїзний захід, в 
якому мають право брати участь кращі працівники туристичних 
фірм. Програма фестивалю включає навчальні програми, 
брифінги, тренінги, що проводяться професійними тренерами. 
Поряд з навчанням учасники фестивалю відпочивають у кращих 
готелях світу. Протягом усього фестивалю проходять захоплюючі 
навчальні конкурси, такий як наприклад „Я створюю власну 
справу в сфері туризму”. До конкурсу залучають усіх без винятку 
учасників фестивалю, поділяють їх на команди-майбутні 
туристичні фірми та ставлять за мету надати на розсуд журі 
наприкінці фестивалю обґрунтовані найцікавіші ідеї та плани 
розвитку майбутніх фірм. Найбільш оригінальні проекти 
нагороджуються крупними грошовими призами під розвиток 
запропонованих бізнес-ідей. 
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Навчальний центр „Школа бойового туризму” – це 
сучасний навчально-практичний проект, створений для постійного 
підвищення кваліфікації фахівців туристичних фірм-асоційованих 
членів „Мережі агенцій гарячих путівок” та регулярного нагляду 
за якістю надання послуг клієнтам мережі. До освітньої діяльності 
у центр залучаються найкращі тренери, які мають досвід роботи у 
провідних компаніях світу. 

Отже, на даний час неформальна освіта працівників 
туристичній індустрії є пріоритетним напрямом у стратегічних 
планах багатьох туристичних компаній. Цей факт підтверджує 
тенденція впровадження в організаційну структуру відділів з 
персоналу, до функцій яких входить, в тому числі і навчання та 
розвиток власних працівників або встановлення тісних контактів з 
спеціалізованими консалтинговими агентствами, які займаються 
комплексною підготовкою працівників туристичних фірм. Відділи 
з розвитку персоналу започатковано у таких провідних 
туристичних компаніях як „TEZ TOUR”, ТОВ „TURTESS 
TRAVEL”, ТОВ „Вояж-Київ”, ТОВ „Агенція ”Пан Укрейн”, ТОВ 
„Мережа агенцій гарячих путівок” та деяких інших. 

Таким чином, неформальна освіта фахівців туристичного 
бізнесу здійснюється шляхом організації і проведення рекламних 
турів, туристичних фестивалів, галузевих виставок, асамблей, 
з’їздів, спеціалізованих конференцій, семінарів, презентацій, 
різноманітних тренінгів, заходів типу „workshop”, тематичних 
майстер-класів, медіа-проектів, самонавчання та ін. 

Вітчизняному туристичному бізнесу, що динамічно 
розвивається, вже сьогодні вкрай потрібні професіонали. Тому 
одним із найголовніших принципів неформальної освіти фахівців 
туристичної індустрії є інтенсивне короткотермінове професійне 
навчання.  

Проте поряд із успіхами у розвитку неформальної освіти 
дорослих у туристичній сфері існують певні недоліки: навчання не 
має системного характеру; не завжди високий рівень кваліфікації 
бізнес-тренерів; консультантів, наявність недоліків в організації та 
методиках навчання тощо. 

Отже, головною метою педагогічної науки є розробка 
науково обґрунтованого підходу до формування системи 
неформальної освіти дорослих у вітчизняній туристичній індустрії, 
що спирається на найважливіші принципи освіти дорослих [4, 
с. 108]. Передусім йдеться про результативність, гуманістичну 
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спрямованість, особистісну орієнтацію, забезпечення 
неперервності розвитку особистості впродовж життя з 
урахуванням попередньої освіти та професійного досвіду людини, 
диференціацію та індивідуалізацію освітніх програм, 
упровадження методів і форм навчання, що сприяли б засвоєнню 
знань за короткий термін і створенню динамічної атмосфери під 
час занять. Пошук оптимальної моделі впровадження практико 
орієнтовних методів і форм навчання у професійну підготовку 
майбутніх фахівців сфери туризму і є напрямом подальших 
наукових досліджень порушеної проблеми. 
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Развитие неформального образования взрослых 
в туристической индустрии Украины 

 
Аннотация. В статье автор анализирует проблему 

становления и развития неформального туристического 
образования в Украине. Проведен анализ методов и форм 
обучения, которые используются в практике туристического 
бизнеса. Отмечена необходимость применения принципов 
образования взрослых в процессе формирования системы 
неформального образования взрослых в отечественной 
туристической индустрии. 
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методы и формы обучения в туристическом бизнесе, 
туристическая индустрия Украины. 
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Development of informal adult education in tourism 
industry of Ukraine 

 
Summary. In the article the author discusses problem 

becoming and development of informal tourism education is examined 
in Ukraine. The analysis of methods and forms is conducted teaching 
which are used in practice of tourism business. The necessity of 
application of principles of education of adults is marked in the process 
of forming of the system of informal adult education in domestic 
tourism industry. 
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ШВЕДСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ГУРТКІВ  

ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
 
В умовах глобалізації освіта дорослих набуває особливої 

актуальності, надаючи можливість дорослій людині не тільки 
підвищувати свою професійну кваліфікацію, роблячи її 
конкурентоспроможною на ринку праці, а й сприяє її 
самореалізації, розвитку соціальних компетенцій.  

Про значимість освіти дорослих у сучасному світі свідчить 
створення багатьох міжнародних та національних центрів з 
проблем освіти дорослих, зокрема Міжнародна Рада освіти 
дорослих (ICAE), Європейська Асоціація освіти дорослих (EAEA), 
Німецька Асоціація (DVV), Швейцарська організація освіти 
дорослих, Національна організація освіти дорослих Англії та 
Уельсу, Фінська Асоціація освіти дорослих (FAEA), Північна 
Народна Академія (NFA), Норвезький Інститут дослідження 
проблем освіти дорослих та інші. 

Важливими складовими сучасної системи освіти дорослих 
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є формальна, неформальна та інформальна освіта. Тільки їх тісний 
взаємозв`язок може забезпечити реалізацію концепції освіти 
впродовж життя, яка в сучасному суспільстві є запорукою 
ефективності розвитку держави та суспільства. Необхідно 
зазначити, що формальній освіті завжди приділялася належна 
увага, а потенціал неформальної освіти недооцінювався. Проте, 
неформальна освіта може стати ключем до компетентності 
сучасної людини, вирішенням кризи в освіті та суспільстві, 
пусковим механізмом неперервної освіти дорослої людини – 
освіти впродовж життя. Тому актуальним стає пошук оптимальних 
шляхів, форм та методів неформальної освіти дорослих. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що проблемам освіти 
дорослих взагалі та неформальній освіті дорослих, зокрема, 
присвячені роботи таких науковців, як Д. Антонової, І. Беюл, 
Л. Ведерникової, С. Вершловського, В. Гаргай, В. Давидової, 
С. Змєйова, Т. Зотової, С. Коваленко, Н. Ничкало, О. Митіної, 
К. Онушкіної, І. Фокіної, О. Хахубія та ін. Хоча предметом їх 
досліджень був широкий спектр теоретичних та практичних 
проблем освіти дорослих, проте питанням форм та методів 
неформальної освіти дорослих, яка розвивається швидкими 
темпами у розвинутих країнах світу не приділялася належна уваги. 
Тому вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду, зокрема 
шведського, який має давні традиції та характерні особливості, 
буде сприяти більш глибокому осмисленню даної проблеми, 
прийняттю оптимальних рішень у пошуку шляхів формування 
ефективної вітчизняної системи неформальної освіти дорослих. 
Звідси, метою статті є визначення та дослідження особливостей 
організації та функціонування навчальних гуртків для дорослих як 
унікальної форми неформальної освіти дорослих у Швеції. 

Становлення неформальної освіти дорослих у Швеції 
безпосередньо пов`язано зі змінами, які відбувалися у шведському 
суспільстві в XIX столітті. Передумовою цих змін став перехід від 
аграрного суспільства до індустріального, що зумовило 
необхідність просвіти населення. Саме в цей період у 
скандинавських країнах набирали силу різні соціальні рухи, такі як 
селянський рух, споживча кооперація, рух за право голосування, 
профспілкові та політичні рухи тощо. Дослідження доводить, що 
особливий вплив на розвиток освіти дорослих мали робітничий 
рух, рух помірності (антиалкогольні ліги) та незалежний 
церковний рух („вільні церкви”).  
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Становлення робітничого руху розпочалося на фоні 
перебудови сільського господарства з землеробського напрямку на 
тваринницьке, що призвело до суттєвих змін у структурі 
економіки, прискорило встановлення капіталістичних відносин у 
Швеції, поставило нові вимоги до освіченості та професійної 
компетентності дорослого населення. 

Рух тверезості, або помірності, та антиалкогольні ліги 
з’явилися на тлі соціальних негараздів, які призвели до серйозних 
зловживань населенням алкоголем. Це заохочувалося 
роботодавцями: частину зарплатні видавали алкогольними 
напоями – з метою попередження об’єднання робітників у 
профспілки. Рух тверезості активно співпрацював з робітничим 
рухом, акцентуючи свою діяльність на просвітницькій роботі з 
населенням.  

Вільні церкви створювалися під впливом пасторів з 
Америки та Великої Британії як альтернатива та як протест проти 
верховенства офіційної лютеранської державної церкви, яка була 
тісно пов’язана з владою майже до 2000 року. Виник незалежний 
церковний рух, який передбачав більш активну позицію релігійної 
віри та дотримання традицій. Його члени були змушені діяти через 
мережу малих груп, які збиралися в домах членів руху для 
вивчення Біблії та дискусій. Таке навчання у малих групах, на 
нашу думку, можна розглядати як прототип навчального гуртка. 

Перший навчальний гурток був організовано у 1902 році 
Оскаром Олсоном – активістом робітничого руху та руху 
помірності. Відтоді навчальний гурток став провідною формою 
просвіти для учасників різних рухів.  

Спочатку профспілки, товариства та різні рухи самостійно 
організовували навчальні гуртки. Першою спеціальною освітньою 
організацією стала Робоча Освітня Асоціація, яка розпочала свою 
роботу у 1912 році. Сьогодні в Швеції нараховується 11 освітніх 
асоціацій, які опікуються організацією та проведенням навчальних 
гуртків: Робоча освітня асоціація, Освітня асоціація дорослих 
Шведського Товариства Фермерів, Центристської та Ліберальної 
партій, Громадянська освітня асоціація дорослих, Освітня 
асоціація професійних службовців, Асоціація сприяння навчання, 
Народний університет, Освітня асоціація дорослих Шведської 
спортивної конфедерації, освітня асоціація руху за тверезість, 
Шведська Християнська освітня асоціація, Освітня асоціація 
неконформістських церков Швеції, Освітня асоціація дорослих 
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YWCA/YMCA [1; 3; 9].  
Зауважимо, що хоча навчальні гуртки функціонували в 

багатьох країнах світу, проте найбільший розвиток вони отримали 
у скандинавських країнах, які розглядали їх не тільки як форму 
навчання дорослих, а й як форму розвитку демократії. „Народна 
просвіта – це наша гордість… . Швеція – це здебільшого 
демократія навчальних гуртків... Будемо постійно вчитися – 
будемо завжди попереду! ” – такий висновок зробив у 60-ті роки 
XX століття прем`єр-міністр Ульфе Пальме, підкреслюючи 
значення та тісний зв`язок між методом навчальних гуртків та 
навчальним гуртком як механізмом для демократії [1]. 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що теоретико-
методологічну основу функціонування навчальних гуртків 
складають ідеї Н.Ф.С. Грундтвіга (1783-1872), який наголошував, 
що „просвіта є двозначним словом… . У просвіти – голова Януса. 
Коли починаєш думати про слова „просвіта”, то легко приходиш 
до висновку, що воно має багато визначень. Скільки голів, стільки 
розумів! Звідси, кожна людина – свій світ!...Коли я кажу про 
просвіту народу, я маю на увазі, що …це їх особиста просвіта, що 
в останній інстанції – це самопросвіта та розуміння себе” [8, с. 91]. 
Просвіта асоціюється Н.Ф.С. Грундтвігом з „пробудженням 
життя”, „поширенням світла”, „впливом на душу”. Вчений вважає, 
що дати визначення просвіті дуже важко, оскільки існує стільки 
видів просвіти, скільки є людей: „Кожна людина – це своє 
особисте світло!” [2, c. 143]. Цю думку розвиває Оскар Олсон, 
коли зазначає, що „емансипація робочого класу повинна бути 
завданням самих робочих”, а його вислів „Для людей, самими 
людьми”[7, c. 12] стали політичним лозунгом розвитку навчальних 
гуртків та взагалі системи освіти дорослих у Скандинавії 
впродовж багатьох років.  

За Оскаром Олсоном навчальний гурток - це коло друзів, 
які збираються разом для того, щоб обговорили загальні проблеми 
чи цікаві питання, сутнісними характеристиками якого є: навчання 
здійснюється у маленьких групах, частіше вдома; вчитель не є 
обов`язковою складовою навчання. Лідер е організатором 
навчання та може не мати теоретичних знань; навчання у гуртках 
доповнюється відвідуванням лекцій та зустрічей; учасники гуртка 
не мають теоретичної підготовки, але мають значний практичний 
досвід; учасники гуртку навчаються обговорювати, сперечатися, 
піклуватися про інших, приймати поразку, поділяти 
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відповідальність тощо; у членів гуртка існує почуття спільності та 
приналежності; знання, яке отримується, тісно пов`язано з 
повсякденним життям учасників; хід заняття зумовлюється 
потребами учасників; основними методами є бесіда та дискусія [6, 
с. 8-9]. 

Основою функціонування навчального гуртка є вроджене 
бажання людини пізнавати світ та навчатися, не задля отримання 
грошей чи посади, а задля вдосконалення своїх знань та досвіду, 
саморозвитку та самореалізації, що стає нагородою само по собі.  

Аналіз підходів до організації роботи навчальних гуртків 
вказує на відмінність їх від традиційних методів навчання, де 
наявність вчителя є обов`язковою, а його діяльність є 
визначальною. Зазначимо, що відмінність навчального гуртка 
відображається й у термінології: члени гуртка чи учасники, а не 
учні чи студенти; лідери гуртка, а не вчителі; гуртки чи зустрічі, а 
не заняття чи уроки. Все це підкреслює відмінність від 
традиційного навчання, свободу вибору та рівність всіх учасників. 
Проте можна виділити три види участі у навчальному гуртку: 
лідер, координатор та учасник. Координатор відбирає матеріал для 
читання та організовує зустрічі. Лідер (іноді також координатор) 
веде обговорення та дискусії, заохочуючи рівну та активну участь 
всіх учасників. За Г. Блідом, лідер гуртка виконує дві важливі 
функції: організаційну та соціально-емоційну. Організаційна 
функція реалізується через підготовку плану дослідження, 
визначення фінансових витрат, складання списку учасників, 
розкладу занять, методичних матеріалів тощо. Соціально-емоційна 
функція спрямована на забезпечення позитивного психологічного 
настрою, об’єднанню учасників гуртка, заохочення до активності 
та ініціативності [6, с. 46]. 

Навчальний гурток – це група рівних учасників, де лідер 
відіграє роль „першого серед рівних”, а лідером може бути кожен. 
Лідера не можна розглядати як вчителя, лідер – це провідник до 
певного знання, яке набувається через включення в активну 
діяльність та діалог усіх учасників гуртка. Звідси, педагогічна ідея 
навчального гуртка базується на „навчанні в процесі через 
розподіл, коли досвід кожного з учасників є важливим” [5, c. 26]. 

Цікавими виявилися дослідження Х. Братсет стосовно 
роботи гуртків. Так, вивчивши роботу 51 гуртка вчений приходить 
до висновку, що їх зміст відрізняється різноманітністю, а 
ранжування за ступенем мотивації дорослих людей до участі в 
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роботі гуртка має такий вигляд: на першому місці стоїть інтерес до 
предмету, на другому – потреба в спілкуванні, а на третьому – 
потреба для роботи [7, с. 39]. 

Ефективність роботи навчального гуртка залежить від 
дотримання педагогічних принципів, які були визначені 
послідовником Оскара Олсона, Л. Олівером [10, с. 112], і яких 
дотримуються дотепер:  

- рівність та демократія серед учасників гуртка, 
відсутність традиційної ієрархії: викладач-учень, спільна 
діяльність лідерів та учасників: є керівник чи лідер гуртка, на 
якому лежить відповідальність, але практично всі обов`язки 
розподіляються між усіма учасниками гуртка;  

- неформальна і доброзичлива атмосфера; 
- використання діалогу та бесіди замість лекцій, 

сторонніх експертів чи формальних презентацій; 
-  розкриття потенційних можливостей учасників, 

заохочення їх до дій щодо впливу на життя суспільства та відчуття 
на собі впливу суспільства; 

- мета діяльності в гуртку визначається учасниками 
гуртка, які несуть відповідальність за її досягнення; 

- навчання організовано та сплановано з самого 
початку, теми зустрічей визначаються та погоджуються 
заздалегідь;  

- співпраця та взаємодопомога: учасники працюють 
разом задля досягнення спільної мети; 

- навчання та свобода: участь у визначенні напрямків 
діяльності гуртка, у відповідності до особистих потреб та бажань. 
Навчання дуже різноманітне, але не передбачає виключно набуття 
знань, важливішим є спілкування між учасниками; 

- участь кожного в бесідах та дискусіях, запобігання 
нав`язування будь-якої думки, підкреслення важливості 
подальшого навчання учасників щодо задоволення своїх інтересів; 

- активність членів гуртка, без якої гуртка не існує. Як 
зазначав Г. Блід „активність учасників є наріжним каменем, який 
лежить в основі не тільки навчального гуртка, але й демократії в 
цілому... Люди краще навчаються тоді, коли вони активні” [6, 
с. 28]; 

- оптимальна кількість учасників гуртка 7-12 чоловік. 
Якщо група мала, то важко підтримувати бесіду чи дискусію, якщо 
велика – складніше всім проявляти активність та бути почутими. 
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Здебільшого проводиться  8-10 зустрічей, які проходять регулярно 
один раз на тиждень, чи на два тижня, в залежності від бажання 
групи. Тривалість зустрічей також визначається учасниками 
гуртка, але зазвичай складає півтори – три години. 

Автономність і самоуправління в навчальних гуртках 
поширюється на формування їх цілей та змісту навчання. Цілі 
визначаються учасниками гуртка і вони ж несуть відповідальність 
за досягнення цих цілей. Суттєвою відмінністю навчальних 
гуртків, на думку С. Ларсона є те, що змістом навчання стають 
звичайні події, що турбують звичайних людей [9, с. 152]. Водночас 
існують і загальні цілі, які змінюються відповідно до потреб 
суспільства. Якщо раніше основна мета навчальних гуртків була в 
поширенні інформації, то зараз, в інформаційному суспільстві, 
провідною метою стає розвиток демократичних цінностей та 
досягнення соціальних змін.  

Демократичність та гуманістичність, діалог та участь 
слугують основними критеріями при визначені форм організації 
пізнавальної діяльності тих, хто є учасником гуртка, тому 
найбільш типовими є: індивідуальні роздуми, коли учасникам 
дається певний час (3-7 хвилин) для того, щоб обміркувати певне 
питання, а потім ознайомити з ним інших; „бджолиний рій” - 
група розбивається на пари, в яких упродовж кількох хвилин 
обговорюється проблема. Звичайно, в кімнаті досить шумно, що 
нагадує гудіння бджіл, звідси й назва методу. Потім кожна пара 
представляє результати свого активного спілкування, а лідер все 
записує на великому аркуші паперу чи дошці; групова робота, яка 
передбачає сумісну діяльність невеликих груп з 3-5 чоловік, з 
наступним представленням своїх результатів всій групі для 
обговорення [4-7].  

При виборі методів лідеру необхідно враховувати 
особливості групи: склад, досвід учасників, готовність їх до 
навчальної діяльності. Особливо важливим є розуміння того, що 
кожен учасник може мати свій темп та стиль навчання. Звідси, 
саме від лідера гуртка здебільшого залежить його 
результативність.  

Сьогодні кількість керівників навчальних гуртків невпинно 
зростає. Більшість з них керує одним гуртком та працюють як 
волонтери, але з 120 тис. керівників – 3 тис. працюють на повній 
ставці та отримують платню [1].  

Важливим імпульсом до розвитку навчальних гуртків стала 
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введена у 1947 році державна підтримка їх діяльності, а також 
надана можливість включати у цільові групи громадян, які не були 
членами суспільних організацій. На сьогодні держава фінансує 
75% витрат на здійснення неформальної освіти у країні, а 25% 
сплачують учасники гуртків. Проте, у 1991 році була введена нова 
система державних грантів, яка надавала більшу свободу 
учасникам неформальної освіти, але погіршилося її фінансування 
як на державному, так й на муніципальному рівнях. 

У сучасній системі неформальної освіти дорослих 
навчальні гуртки займають гідне місце, складаючи суттєву частину 
швецького суспільного життя та культури. Практично кожен 
дорослий хоча б один раз брав участь у роботі гуртка, проте 
більшість це робили неодноразово. Якщо кількість учасників 
навчальних гуртків у Швеції у 1922 році складала  44 тис., у 
1946/47 – 200 тис., у 1969/70 – 1 500 тис., у 1997 – 2 400 тис. 
людей, то у 2003 році у Швеції нараховувалося 320356 гуртків, які 
охоплювали 2661 935 учасників.  

Якщо на початку XX століття можна було говорити про 
існування трьох видів навчальних гуртків: читацькі навчальні 
гуртки, бібліотеки з видаванням книжок додому і навчальні курси, 
то на сучасному етапі  навчальний гурток має значно більше форм, 
наприклад, кореспондентські, інтегровані, заочні, мультимедійні 
гуртки та інші гуртки, в яких учасники спілкуються за допомогою 
Інтернету.  

Значно розширилася сфера діяльності гуртків: більше 
уваги приділяється культурній діяльності та культурній спадщині. 
Сьогодні мистецтво, музика та драма займають у гуртках 48% 
навчального часу, 18% - суспільні науки, 8% - іноземні мови, 26% 
- інші предмети. 

Незважаючи на сторічний термін використання навчальних 
гуртків в освіті дорослих Швеції, він не тільки не втратив своєї 
актуальності та значущості, а навпаки, обговорюються його 
можливості як форми навчання, перевагою якої є гнучкість, 
рівність учасників, можливість спонтанної організації, цінність 
знань, що базуються на досвіді.  

Таким чином, проведене дослідження дозволило зробити 
такі висновки: 

- неформальна освіта є важливою складовою неперервної 
освіти дорослих, яка має великі потенційні можливості щодо 
розвитку суспільства, держави, особистості. Неформальній освіті 
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дорослих у скандинавському контексті властиві такі риси: 
демократичність як основа взаємовідносин та організації; 
народність, яка базується на вивченні народних традицій, історії, 
звичаїв; гармонійність, яка проявляється в єдності, універсальності 
просвітительської ідеології, що є основою неформальної освіти; 
різноаспектність та комплексність – охоплення різних сфер: 
освіти, культури, релігії, політики, мистецтва тощо; гуманність, 
яка базується на пріоритеті гуманістичних ідеалів; „кордо 
центричність” як просвітительська ідея морального 
вдосконалення, що веде до гармонізації суспільних відносин, 
слугуючи основою громадянського суспільства;  

- неформальна освіта Швеції зародилася та розвивалася як 
результат суспільного розвитку, спираючись на громадський рух, а 
завдяки підтримці держави та суспільства сучасна неформальна 
освіта дорослих являє собою розгорнуту, широко представлену та 
добре організовану систему;  

- навчальний гурток можна розглядати як певну 
педагогічну модель освіти дорослих, яка містить широкі 
потенційні можливості для неперервної освіти;  

- навчальний гурток є найпоширенішою формою 
неформальної освіти в Швеції, яка довела свою ефективність як у 
розвитку громадянської позиції, підвищення активності громадян 
у житті суспільства, так й у задоволенні пізнавальних інтересів та 
реалізації творчих здібностей дорослої людини;  

- теоретико-методологічними засадами функціонування 
навчальних гуртків є філософська концепція Н.Ф.С. Грундтвіга 
(1783–1872), а пусковим механізмом – його ідея про пізнання на 
основі збалансованого та рівноправного діалогу (vekselvirkning), 
який базується на взаємоповазі, взаєморозумінні, 
взаємосприйнятті, вільній та природній взаємодії, де свобода – 
основна умова взаємодії; 

- важливими складовими навчального гуртка, які тісно 
пов’язані між собою та взаємозумовлені, є: а) учасники гуртка, їх 
досвід, знання та уміння, б) лідер, що добре знається по даній темі, 
в) навчальний матеріал; діяльність гуртка базується на інтересах, 
потребах та цілях учасників; результативність навчального гуртка 
залежить від активності учасників, їх готовності внести свій 
внесок у роботу групи, а також від умінь працювати разом;  

- шведський досвід розбудови неформальної освіти 
дорослих, організація навчальних гуртків може бути використаний 
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при реформуванні системи освіти дорослих в Україні.  
Проведене дослідження не вичерпує зазначену проблему. 

Особливо перспективним може бути вивчення та аналіз 
застосування шведського досвіду стосовно організації навчальних 
гуртків у різних зарубіжних країнах, а також дослідження 
ефективності підходів та методів організації пізнавальної 
діяльності учасників навчальних гуртків. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКТС ЯК УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ДО  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 
Одним з найбільш вагомих проявів глобалізації в галузі 

вищої освіти є формування єдиного освітнього простору, в основі 
якого знаходиться Болонський процес, який став провідною лінією 
розвитку вищої освіти в Європі, побудованої на ряді обов’язкових 
принципів. Самоізоляція України від цього процесу неможлива, 
тому що це може викликати значне відставання в галузі вищої 
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освіти. Приєднання нашої країни до Болонської декларації 
підтвердило готовність до відповідальної, якісної і структурної 
перебудови національної системи вищої освіти в контексті 
глобалізації і європейської інтеграції, кінцевою метою якої є 
створення єдиного відкритого освітнього простору, в якому сім’я, 
школа, суспільні і державні структури об’єднали свої зусилля в 
досягненні якості освіти. 

Модернізація української вищої освіти спрямована на 
активізацію людських ресурсів. Адже, згідно з розрахунками 
Е.Денісона, інвестиції в людський капітал дають віддачу в 5-6 
разів більше, ніж вкладення в матеріальне виробництво [1]. Вища 
освіта – важливий чинник мобільності на ринку праці, оскільки 
формує пропозицію праці, її структуру. Чим більш гнучка 
пропозиція, тим вона краще підходить під попит, тим краще для 
економіки в цілому, її галузевої структури і для окремих людей. 
Для цього важливо, щоб освіта була співвідносною і прозорою, 
чому сприяє створення Європейського простору вищої освіти, що 
„передбачає побудову ступеневої і багаторівневої системи 
кредитів Європейської кредитно-трансферної системи (ЕКТС) і 
Додатку до диплома Європейського зразка, Національної рамки 
кваліфікацій і системи забезпечення якості вищої освіти, 
покращення мобільності студентів і викладачів [2, с. 7]. 

Таким чином, згідно вимог Болонської декларації, в 
освітньому полі необхідно здійснити ряд заходів, найважливіший з 
яких – впровадження європейської кредитної трансферної системи 
(ЕКТС), що розглядається як засіб підвищення мобільності 
студентів при переході з однієї навчальної програми на іншу. 
„ЕКТС забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, 
збудувати мости між навчальними закладами і розширити 
можливості вибору для студентів. Система сприяє полегшенню 
визнання навчальних досягнень студентів закладами через 
використання загальнозрозумілої системи оцінювання – кредити і 
оцінки, а також забезпечує засобами для інтерпретації 
національних систем вищої освіти” [3, с. 17].  

Кредитна трансферна система – це умовна одиниця виміру 
навчального навантаження і оцінки його засвоєння студентом. 
Конкретна сутність ЕКТС полягає, насамперед, у визначенні та 
впровадженні в освітню практику національних вищих навчальних 
закладів таких основних понять як кредит, залікова одиниця, 
модульна система оцінок за багатобальними шкалами. 
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„ЕКТС – це орієнтована на особу, яка навчається, система 
накопичення трансферу кредитів, що ґрунтується на прозорості 
результатів навчання і навчального процесу. Її мета – сприяти 
плануванню, оцінюванню, визнанню та підтвердженню 
кваліфікацій і навчальних модулів, а також допомагати 
мобільності студентів” [2, с. 16]. Саме тому наказом МОН України 
з 2009/2010 навчального року у вищих навчальних закладах 
України впроваджується європейська кредитно-трансферна 
система [4]. Нововведення впроваджується відповідно до вимог 
Довідника користувача ЕКТС, затвердженого Європейською 
комісією 6 лютого 2009 року [2].  

У Дніпропетровському університеті економіки та права, в 
якості експерименту, за системою ЕКТС працюють вже 4 роки. 
Тому метою даної роботи є поширення набутого досвіду щодо 
практичного впровадження європейської кредитно-трансферної 
системи в навчальний процес.  

Із урахуванням загальноєвропейських стандартів, 
визначених системою залікових кредитів, нами було розроблено і 
впроваджено Положення про поточний та підсумковий контроль 
знань студентів, що сприяло пристосуванню існуючої системи 
контролю знань до загальноєвропейських вимог. Це Положення 
розкриває основні принципи проведення поточного та 
підсумкового контролю знань студентів як бакалаврського, так і 
магістерського рівня, а також переведення показників академічної 
успішності студентів у шкалу ЕКТС. Його впровадження сприяло 
вирішенню комплексу завдань: 

 підвищення мотивації студентів до систематичної 
активної роботи протягом навчального року з метою отримання 
стійких та глибоких знань, умінь та навичок; 

 постійна систематизація знань, отриманих кожним 
студентом; 

 подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні 
знань; 

 забезпечення відкритості контролю; 

 недопущення розбіжності між завданнями, що 
виносяться для контролю, і програмою дисципліни. 

Ми застосовуємо кредитно-модульну систему оцінювання 
знань студентів, яка відповідає основним вимогам Болонської 
декларації. Об’єктом оцінювання знань, умінь та навичок 
студентів є ступінь оволодіння програмним матеріалом з 
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дисципліни на підставі результатів поточного модульного 
контролю (ПМК) та підсумкового контролю знань. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною рейтинговою 
шкалою. З нормативних дисциплін, де оцінювання рівня знань 
студентів, в основному, проводиться на основі результатів 
поточного контролю та іспиту, завдання поточного контролю 
оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів з виділенням з них 10 
балів на оцінювання роботи студентів на лекціях. Завдання, що 
виносяться на іспит, оцінюються від 0 до 40 балів (Табл. 1). 

З вибіркових навчальних дисциплін, де оцінка рівня знань 
студентів здійснюється на підставі поточного модульного 
контролю, оцінка знаходиться в діапазоні від 0 до 100 балів з 
виділенням з них 10 балів на оцінювання роботи на лекціях. 

 
Таблиця 1 

 
Визначення загальної оцінки знань студентів (у балах) 

Результат 
складання 

іспиту 

Робота на 
практичних 

заняттях 

Робота на 
лекціях 

Підсумок 

Блок А Блок В Блок С 
40 50 10 100 

Шкала: 
35-40 б. – 
„відмінно” 
28-34 б. – 
„добре” 
20-27 б. – 
„задовільно” 
0-19 б. – 
„незадовіль- 
но” 

Шкала 
розробляєть-
ся кафедрою 

Шкала: 
75% - 10 б. 
60% - 5б. 
 

Переведення: 
Загальна кількість 
набраних балів за всіма 
показниками блоків А, 
В та С підсумовується, і 
отримана сума балів 
переводиться у загальну 
оцінку від А до F згідно 
зі шкалою переведення 
(табл. 2 ) 

 
З метою ефективної організації поточного контролю на 

початку семестру викладачі пояснюють студентам, як буде 
здійснюватися поточний контроль знань і надають можливість 
ознайомитися з орієнтовним переліком змістових елементів 
поточного модульного контролю згідно з робочою навчальною 
програмою. Викладачі також чітко визначають, в яких джерелах 
студенти можуть знайти відповіді на контрольні питання. 
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При організації поточного модульного контролю кафедри 
самостійно розподіляють загальну кількість балів, за якими 
оцінюється вся поточна робота, між відповідними об’єктами 
контролю; визначають форми проведення контрольних заходів, 
критерії їх оцінки, форму та терміни проведення кожного ПМК. За 
рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній 
науковій роботі, можуть присуджуватись додаткові бали за 
результатами поточного контролю, але при цьому загальна 
кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 60 балів 
(при підсумковому контролі у формі іспиту) або 100 балів (при 
поточному модульному контролі). 

При оцінці модульних (контрольних) завдань враховується 
як рівень теоретичних знань, так і практичних навичок, які набули 
студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль 
може проводитись у формі тестування; відповідей на теоретичні 
питання; розв’язання практичних завдань; виконання 
індивідуальних завдань; розв’язання виробничих ситуацій тощо. 

Підсумковий семестровий контроль знань студентів з 
дисциплін, з яких не передбачено іспит, проводиться як сумарне 
оцінювання за результатами всіх ПМК, проведених протягом 
семестру. Оцінка знань студентів з навчальної дисципліни, 
формою підсумкового контролю якої є іспит, здійснюється на 
основі результатів поточного (ПМК) і підсумкового контролю 
знань (іспиту). Якщо за результатами роботи на практичних 
(семінарських, лабораторних) заняттях (включаючи ПМК) студент 
отримав менше за балів, він не допускається до іспиту). Умовами 
отримання загальної позитивної оцінки за семестр є отримання не 
менше ніж 20 балів за результатами іспиту. 

Поточне та підсумкове оцінювання знань студентів 
проводиться за 100-бальною рейтинговою шкалою, яка 
переводиться до шкали ЕСТС (табл. 2). 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю в 
семестрі отримали оцінки В, D, FX, мають право перескладання з 
метою одержати більш високий бал, але тільки на один ступінь 
вище отриманої оцінки. Дозволяється тільки одна спроба 
підвищення оцінки з певної дисципліни, а якщо вона була 
невдалою, то попередня оцінка залишається остаточною. 

Ліквідація академічної заборгованості передбачає, що 
студент обов’язково набирає таку суму балів, яка дає право на 
позначку про складання всіх видів ПМК протягом семестру або на 
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складання іспиту. При цьому вона повинна відбуватися не шляхом 
перевірки знань студента з окремих тем, а за модульним 
принципом. 

 
Таблиця 2 

Відповідність оцінювання успішності за шкалою ЕСТС, 
100-бальної рейтингової та чотирибальної шкали 

 
Шка-
ла 
ЕКТС 

Рейтинго-
ва шкала 

Чотири- 
бальна 
шкала 

Примітки 

A 90-100 5 (відмінно)  
B 80-89 4 (добре) Дозволяється перескладати на 

більш високу оцінку (А) 

C 70-79 4 (добре) Перескладання на більш високу 
оцінку не дозволяється  

D 60-69 3 
(задовільно) 

Дозволяється перескладати на 
більш високу оцінку, але не 
вище С 

E 50-59 3 
(задовільно) 

Перескладання на більш високу 
оцінку не дозволяється 

FX 30-49 2 
(незадовіл.) 

Дозволяється перескладати на 
більш високу оцінку, але не 
вище Е 

F 0-29 2 
(незадовіл.) 

Обов’язкове повторне вивчення 
дисципліни 

 
Таким чином, застосування кредитної системи замість 

традиційної залікової більш ефективно і більш об’єктивно 
забезпечує оцінковий облік багатогранної освітньої і наукової 
діяльності студента. Система кредитів надає можливість виявити 
ступінь і якість виконання навчальної програми за окремою 
дисципліною, незалежно від того, в якому вищому навчальному 
закладі навчається студент. Кредитна трансферна система 
дозволяє не лише вимірювати трудомісткість навчальної програми 
за окремою дисципліною, але і ступінь засвоєння кожним 
студентом навчальних дисциплін протягом академічного семестру 
чи року і протягом всього періоду навчання у ВНЗ. Впровадження 
в навчальний процес кредитно-модульної рейтингової системи 
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здатне суттєво підвищити рівень і якість роботи студентів, 
стимулювати у них потребу отримати вищу освіту на рівні 
світових стандартів, які дозволяють чітко презентувати 
вітчизняного фахівця на міжнародному ринку праці. 

Питаннями окремих досліджень є вивчення механізму 
організації повторного вивчення студентами дисципліни та 
проходження повторного навчання як на методичному, так і на 
правовому рівні. 
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Внедрение ЕКТС как условие интеграции Украины в 
Европейское образовательное пространство 

 
В статье автор рассматривает проблему внедрения ЕКТС в 

учебный процесс украинской высшей школы; даёт конкретные 
рекомендации по организации контроля знаний студентов в 
условиях внедрения Европейской кредитно-трансферной системы 
и приспособления национальной шкалы оценивания знаний к 
ЕКТС. 

Ключевые слова: ЕКТС, поточный модульный контроль 
знаний; шкалы оценки успеваемости. 
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In the article the author considers the problem of the 
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implementation of the ECTS in the studying process of the Ukrainian 
High School. The author gives the useful recommendations on 
organizing the control of the students’ knowledge in condition of the 
implementation of the European Credit- Transfer System. Also the 
author proposes the comparing of the national estimation scale with the 
ECTS. 

Key words: ECTS, the resent module examination, scales of 
the studying estimation. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬОГО ВІКУ 

 
У сучасному світі знання змінюються швидше, ніж 

змінюються покоління. І хоч знання стають дедалі доступнішими, 
здатність приймати рішення, діяти на базі отриманих знань 
виявляється часто проблемною. Звідси, виникнення потреби у 
навчанні впродовж усього життя та суттєве вдосконалення 
процесу освіти дорослих не може визначатися лише об’єктивно 
біологічними (вік людини) процесами. Головним чином це має 
бути пов’язане з соціальними процесами, характерними для будь-
якої особистості людського соціуму. 

Високий рівень і систематичність освіти впродовж життя 
необхідні не лише людям з певною, вже набутою, освітою і 
стабільним соціальним статусом у суспільстві, а й тим, кого 
зараховують до так званих кризових, маргінальних груп. 

Дослідження, проведені в різних країнах світу за останнє 
десятиріччя, констатують проблему глобального старіння 
населення. Сьогодні у світі близько 600 мільйонів людей старших 
60 років, а до 2050 року їх буде близько 2 мільярдів, щомісяця 
понад мільйон жителів планети переступають поріг свого 60-річчя, 
сьогодні кожному десятому жителю нашої планети за 60 років. 

В Україні склалася досить тривожна тенденція зі 
зростанням кількості людей похилого віку. У нашій країні у 
2007 р. кількість людей пенсійного віку досягла 23, 9%, або понад 
11 млн. осіб, і за рейтингом старіння (частиною населення 
старшою 65 років) Україна займає 11 місце у світі, а в 2025-му 
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переміститься на 9-те місце. Це означає, що Україна є й 
залишатиметься однією з ”найстаріших” країн світу, проте на 
державному рівні цій проблемі приділяється ще недостатньо 
уваги. Питання ролі літніх людей у соціально-економічному 
розвитку країн, їх участі в усіх аспектах життя суспільства стало 
визначальною складовою Мадридського міжнародного плану дій 
щодо проблем старіння [1, с. 1]. У цьому важливому документі 
визначено стратегію дій, покликаних перетворити старіння із 
загрози розвитку суспільства на його рушійну силу. Університети 
третього віку, впроваджені понад три десятиліття тому в Європі, 
стали одним із інструментів активізації ролі людей поважного віку 
в соціумі. 

В Україні державні соціальні структури вже почали роботу 
щодо впровадження в нашій країні Мадридського міжнародного 
плану дій з проблем старіння населення. Влітку 2008 року 
Міністерство праці та соціальної політики спільно з фондом 
народонаселення представництва ООН (ФН ООН) в Україні 
долучилися до втілення проекту ”Університети третього віку”. 
Зокрема такі університети відкриті і функціонують у містах 
Ковель, Кременчук та Київ. 

Можливо вони зможуть розвіяти песимістичні настрої 
серед населення похилого віку. Вітчизняні соціальні інституції вже 
дійшли до розуміння того, що на наших теренах потрібно 
створювати громадські заходи для соціальної адаптації людей, що 
вже є пенсіонерами або скоро ними стануть. 

Метою політики держави має бути збереження взаємодії 
людей похилого віку з соціальним середовищем, та їх участь в 
активному суспільному житті. 

Проблема навчання людей третього та четвертого віку в 
Україні потребує аналізу досвіду інших країн. 

 Метою даної статті є розгляд міжнародного досвіду 
вирішення проблеми навчання людей похилого віку, який на нашу 
думку вартий уваги, з метою запозичення та адаптації до 
національних та місцевих соціально-культурних особливостей та 
традицій.  

Питання ролі літніх людей у соціально-економічному 
розвитку країн, їх участь в усіх аспектах життя суспільства стало 
визначальною складовою діяльності IАUTA (International 
Association of Universities of the Third Age) - Міжнародної 
Асоціації Університетів третього віку, яка сьогодні нараховує 
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більше, ніж 25000 університетів в усьому світі. Головне завдання 
IАUTA проголошено в статуті цієї організації: „об’єднувати по 
всьому світу університети 3-го віку та організації, які мають інші 
назви, але ті самі завдання”; головним принципом асоціації є 
„створення за підтримкою університетів всього світу міжнародної 
мережі по життєвої освіти, з метою дослідження та за допомогою 
та участю людей літнього віку їх навчальних потреб” [6, с. 3]. 

Як добровільна організація, IAUTA сприяє міжнародній 
співпраці між Університетами третього віку, обміну студентами 
похилого віку. Наприклад, між Великою Британією та 
партнерськими організаціями США, Японії, Швейцарії. 

Заохочення та підтримка університетів третього віку в 
різних країнах, як в тих, де мережа даних університетів розвинута, 
так і в таких, де цей процес ще тільки починається – це ще одне 
важливе завдання IAUTA. За останні два роки такі країни як 
Польща, Японія та Індія звернулись за допомогою до IAUTA і, 
звісно, лише виграли від її підтримки. 

 Розглянемо детальніше університети третього віку, як 
інституції, через членство в яких відбувається реалізація 
можливостей людей літнього віку. 

Створення такого першого університету відбулось в Тулузі 
(Франція) ще на початку 1970-х за ініціативою професора П’єра 
Велласа, в час, коли тривалість життя в розвинутих країнах почала 
невпинно зростати.  

Університет поставив на меті поліпшити життя літніх 
людей, їх соціально-економічне становище, здоров’я та соціальну 
захищеність, які були в незадовільному стані. З такої локальної 
ініціативи рух „Університети третього віку” поширився по всьому 
світу і сьогодні буквально мільйони людей похилого віку різних 
країн та континентів беруть участь в низці інтелектуальних, 
культурних та оздоровчих заходів, які сприяють саме ”активному 
старінню” та усвідомленню того, що означає ”просуватись в 
роках”. 

Спочатку університети третього віку були інституцією, яка 
набула поширення на франкомовних територіях, зокрема у 
Франції, Бельгії, Швейцарії, Квебеку, а згодом розповсюдилась і в 
європейських та скандинавських країнах: Італії, Іспанії, Польщі, 
Швеції, Фінляндії. На початку 80-х університети третього віку 
поширились і в англомовних країнах: Великій Британії, а пізніше і 
в  Австралії, Новій Зеландії, на Мальті та Кіпрі. Звісно, в кожній 
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країні, в тій чи іншій мірі, трапляються розходження в організації 
та впровадженні ідеї навчання людей літнього віку, але основні 
передумови навчання спільноти третього віку залишаються 
загальними всюди. 

У 1995 році Свіндел та Томпсон документально зробили 
посилання на ”Дві моделі університетів третього віку”, а згодом, 
10 років потому, Президент IAUTA Жан-Льюіс Левеск 
ідентифікував 5 моделей розвитку [2, с. 429]. Ці різні типи або 
моделі У3В служать одному і тому ж ідеалу забезпечення 
відкритої  освіти для тих , хто вже вступив у третій вік життя. 
Cюди належать: 

 західноєвропейська або ”Vellas” модель, яка тісно 
пов’язана з університетом або є його складовою частиною; 

 англосаксонська модель, яка особливо 
практикується в Великій Британії та різних англомовних країнах, 
де домінантною рисою є взаємодопомога в навчанні; 

 північноамериканська франкомовна модель 
наслідує ”Vellas” модель, проте з вагомою участю студентів у 
плануванні курсів; 

 південноамериканська модель на основі ”Vellas” із 
залученням до навчання переважно всього населення літнього 
віку; 

 китайська модель сфокусована на житті спільноти 
та збереженні традиційної культури; 

В межах цих широких категорій, з їх місцевими варіаціями, 
є програми, які кардинально відрізняються за призначенням: від 
університетських курсів з гарантіями академічної переваги до 
автономної навчальної діяльності, якість якої оцінюється за 
результатами досягнення поставленої студентами мети та 
значенням, якого вони їй надають. 

Суттєвими особливостями університетів третього віку є те, 
що вступ до них не вимагає ніяких попередніх кваліфікацій та 
досвіду навчання; під час навчання не пропонується ніяких 
нагород і саме тому не встановлюються екзаменаційні бар’єри, які 
необхідно долати студентам похилого віку . Це дає необмежені 
можливості для навчання в межах соціального контексту. Калі 
Лайтфуд з фундації Osher (США) описує досвід студентів третього 
віку, де ”не дивлячись на відсутність звичайних академічних вимог 
і контролю, вони відчувають відповідальність за своє власне 
навчання” [5, с. 149]. Важливість такого безпосереднього 
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усвідомлення обов’язку в навчальному процесі добре відома 
педагогам-теоретикам, але, можливо, менш очевидною є 
специфічна користь від неї для студентів третього віку. 
Нещодавно в галузі науки, яка займається розвитком розумових 
здібностей, було зареєстровано, що позитивне живильне 
середовище є притаманним для університетів третього віку, 
стимулює взаємодію та відповідь і, таким чином, забезпечує 
основні умови утворення складних нервових зв’язків, буквально 
допомагаючи відновленню клітин мозку [9, с. 168]. 

Розглядаючи поняття третього віку більш детально, можна 
трактувати як початок ”активного старіння”, в значенні збагачення 
досвідом, тобто, як вік ”активної зрілості”. 

У такому ”активному та незалежному” третьому віці 
можна знайти можливості для пізнавального подорожування, 
культурних, фізичних, інтелектуальних та мистецьких занять, 
розвитку технічних навичок, а також праці на благо інших в 
громаді. Ці можливості відрізняються в залежності від країни чи 
континенту і часто пропонуються організаціями причетними до 
забезпечення потреб людей літнього віку, хоча більшість з них, 
варто зазначити, не прибуткові, а державно-муніципальні. Деякі, 
зокрема такі як ”Третій вік” в США та ”Сага” в Великобританії, є 
комерційними підприємствами, діяльність яких зосереджена на 
ринку освіти людей третього віку. Проте переважна більшість 
установ знаходиться під егідою організацій, які діють в рамках 
”освіти”, під яку підпадає більшість програм активного старіння 
для людей третього віку. 

Розглянемо зокрема діяльність різноманітних інституцій 
для людей третього віку в різних країнах світу. 

Так, у США та Канаді рух Elderhostel вже багато років 
пропонує своїм слухачам добре організовані інформативні 
програми навчальних подорожей, які дають можливість 
познайомитись з народами інших країн та континентів. Цей 
інститут сприяє розвитку автономних навчальних організацій 
третього віку, більшість з яких в цих країнах діють під загальною 
назвою ”Навчання в Інститутах Пенсійного Віку”. 

Інститут для Людей Літнього Віку Strathclyde в Шотландії 
– провідна організація впровадження програм для студентів 
третього віку, яка забезпечує широке коло освітніх можливостей 
спрямованих на старших слухачів, наприклад, у класі ”Як творять 
музику?”, ознайомлюють з основами композиції та виконання, 
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такими поняттями як ритм, висота тону, мелодія, гармонія, акорд, 
тональність, шкала та модуляція. Тут показують, як сучасні поети-
піснярі запозичують прийоми у класиків. По закінченні класу 
можна отримати ґрунтовні знання музичної теорії, без попередньої 
музичної освіти. 

У Нідерландах, в Роттердамі, Порто та інших містах 
проводиться пісенний фестиваль ”Євро+ ”, який забезпечує умови 
для виявлення та розвитку європейських співочих талантів. Ще в 
2001 році в Роттердамі, культурній столиці Європи, фестиваль 
виявив багато музично обдарованих людей віком 50+… . З тих пір 
акцент змагання змінився, перетворивши захід на змагання 
переважно людей літнього віку, які демонструють незвичайні 
здібності виконання своїх улюблених пісень. Віднині пісенний 
фестиваль ”Євро+” проводить семінари та майстер-класи для своїх 
потенційних учасників. Майстри представляють різноманіття 
культур світу: від країн карибського басейну до Китайської 
кантональної опери. Навчання проводиться безпосередньо в студії 
з використанням мікрофону. 

ZAWIW – Центр загальної наукової підготовки (Zentrum 
für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung) в університеті 
Ульм, у Німеччині є провідною установою для розробки програм 
не тільки для студентів третього віку з Німеччини, але й інших 
національних меншин та для співпраці різних поколінь. Велика 
увага тут приділяється ознайомленню з інформаційно-
комунікативними технологіями та використанню їх на практиці. 
ZAWIW запровадив партнерську підготовку викладачів 
комп’ютерної грамотності для людей похилого віку. Два роки 
тому стартував Європейський проект під назвою ”e-Learning in 
Later Life” (e-LiLL), метою якого є навчання людей похилого віку 
в галузі комп’ютерних технологій. 

Серед інших започаткувань в сфері геріатристики та 
геронтології, вирізняється і діяльність Католицького Університету 
в Чилі, який надає підтримку майстрам похилого віку, 
представникам традиційних народних ремесел, сприяє їх розвитку 
та збереженню надбань для наступних поколінь. У виданні під 
назвою ”Майстри-ремісники” описано більше тридцяти 
різновидностей творчості майстрів, представників третього віку з 
різних регіонів Чилі [7, с. 116]. Це видання не лише засвідчує 
креативність та артистизм даної вікової групи, а й сприяє 
зосередженню на пріоритетах, проголошених ЮНЕСКО: 
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збереження і передача культурного спадку та розвиток 
майстерності. 

Приклади сприяння фізичній активності (плавання, йога, 
гімнастика) для людей третього віку демонструє португальська 
організація RUTIS, яка є федеральним органом, під егідою якого 
знаходяться інституції для людей літнього віку. Бразильський 
Центр людей похилого віку зосереджує свою діяльність  на таких 
оздоровчих аспектах як ментальний, духовний, соціальний, 
фізичний. 

Інтелектуальна діяльність у формі курсів, лекцій, семінарів 
та майстер - класів, які є звичними формами навчання у будь-
якому віці, є фактично складовою програм всіх центрів для 
студентів третього віку. Прикладом такої інтелектуальної 
діяльності студентів третього віку є програма Весна-Літо 2008 
Osher Інституту пожиттєвої освіти (San Marcos, California, USA), 
яка включає курси, присвячені проблемам художньо-релігійного 
характеру: Натхнення від Світової віри; Творче Писання; Раннє 
Ренесанське Мистецтво; Іслам та Хрестові Походи 1000-1500 рр. 
н.е. та ін. 

Широкий спектр інтелектуальних та академічних курсів у 
сфері політики, законодавства, історії, традиційної медицини та 
вивчення мов пропонує Університет для людей похилого віку 
(Wuhan University for the Aged) в Китаї. 

Слід також зазначити, що вивчення мов є невід’ємною 
складовою частиною програм у всіх університетах даного типу в 
будь-якій країні. 

Підсумовуючи цей короткий огляд аспектів ”активного 
старіння”, важливо нагадати про величезний внесок, зроблений 
людьми третього віку щодо їх  підтримки у вихованні та навчанні 
дітей та участі в благодійних акція спільнот. І, хоч вони є 
здебільшого  неформальними та родинно зумовленими, їх 
важливість не можуть заперечити ні так звані ”донори”, ні 
”реципієнти” (ні ті, хто надає допомогу, ні ті, хто її приймає). 

Повертаючись до розгляду проблеми ”активного старіння”. 
Ми знову стикаємось з низкою актуальних запитань: 

 як слід планувати програми для університетів 
третього віку? 

 чим вони відрізняються від інших форм навчання 
дорослих? 

 як збалансувати навчання та соціальні вигоди? 



                                                    Випуск 2, 2010 

 206 

 що таке правильний баланс між формальним та 
неформальним навчанням? 

Звісно, що і надалі виникатимуть проблеми варті 
дослідження, але нагальне вирішення вище названих дає вагомий 
привід для роздумів. 

Що стосується планування, то тут суттєвим є питання 
залучення тих, хто навчається. В цій статті ми вживаємо поняття 
”освіта” набагато ощадливіше  стосовно осіб, які залучені до 
процесу навчання, ніж  саме поняття ”навчання”. І це не навмисне, 
бо такий підхід показує, чим відрізняється навчання студентів 3-го 
віку від тих, хто знаходиться на інших ступенях життя, де 
навчання є засобом досягнення мети: для дитини, як необхідна 
складова розвитку та переходу в доросле життя; для дорослих як 
друга (продуктивна) стадія життя, як набуття та вдосконалення 
навичок. Для третього віку, як ми вже зазначали раніше, це 
навчання заради власної вигоди, заради особистісного збагачення, 
де саме той, хто навчається, визначає для себе, що він хоче 
вивчити, в якому темпі і яким чином. Ступінь, до якої навчання в 
третьому віці сприймається як ”освіта” в розумінні забезпечення 
навчанням того, хто навчається, чи як  діяльність, до якої він 
приступає буде залежати від контексту, традицій та культури 
спільноти. Подібні дебати відображені в різних моделях 
університетів третього віку, де, з одного боку, виступає модель 
великої Британії з автономним колективним навчанням та 
залученням ”експертів” зі сторони, а з іншого боку, оригінальна 
французька модель, яка значною мірою реалізується через 
академічну структуру конкретного університету. Яким би не був 
підхід, суттєвим є розвиток нової концептуальної структури, в якій 
акцент ставиться швидше на навчанні людей третього віку, ніж на 
їх освіті. Окрім того, не можливо пропонувати старшим учням 
єдину ”дієту” освітніх дій, в яких вони грають пасивну роль. І хоч 
чотири різні вищезгадані питання були винесені на розгляд 
розробниками програм , вони є істотно різними аспектами єдиної 
проблеми. Це стосується сутності досвіду навчання третього віку, 
його змісту, напряму та результатів. Зокрема, такі експерти у 
галузі геронтології як Деррік та Еклстоун трактують чітку 
розбіжність між типами навчання таким чином: ”Навчання як 
досягнення мети зображує знання сталим та зовнішньо 
визначеним, в той час, як навчання як ”конструювання” знання 
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змальовує знання відкритими для ”виправлень та реконструкцій” 
щоб полегшити розуміння та при потребі перепрацювати їх 
студентами таким чином, щоб це мало для них сенс” [4, с. 12]. 

Фрайєр, дискутуючи з приводу ролі пожиттєвого навчання, 
зазначає, щo воно має бути „широкою всеосяжною перспективою”, 
яка дає змогу „кожному індивідууму виявляти та збагачувати свій 
творчий потенціал, щоб виявити скарб, прихований в кожному з 
нас. Це означає вихід за інструментальні межі освіти. Це процес, в 
якому один підкоряється іншому заради досягнення специфічної 
мети (в значенні навичок, можливостей або економічного 
потенціалу), заради розвитку цілісної особистості, одним словом, 
навчаючись жити” [8, с. 56].  

Спірні питання щодо методів, змісту та забезпечення 
програмами літніх слухачів можуть бути вирішеними лише на 
місцевому або національному рівні, але  все в комплексі має чітко 
виражати прерогативу інтересів людей саме третього віку. 
Прикладом такого підходу може слугувати відгук однієї зі 
слухачок курсів для людей третього віку, Бетті Беннет (США): 
”Усвідомлення навчання разом з групою, сидячи в переповненій 
аудиторії, ранній приїзд, щоб зайняти хороше місце, збудження 
від відчуття виклику перед групою, що тобі надана можливість 
вчитись, сприймати ідеї та теорії, переосмислювати факти - все 
це переходить в здорову ”згубну” звичку…Однією з найбільших 
нагород цієї ”згубної” звички до по життєвого навчання є 
насолода пошуку життя у пенсійному віці” [3, с. 38]. 

Отже, проведене нами дослідження показує можливість 
адаптації досвіду зарубіжних країн щодо можливостей навчання 
людей похилого віку в Університетах третього віку в Україні. Дана 
проблема є досить актуальною для сьогодення нашого суспільства 
та системи освіти в цілому і потребує подальшого дослідження. 
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ – ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ 
ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
Прискорення темпів розвитку людства диктує необхідність 

підготовки всієї спільноти і кожної людини окремо до життя у 
швидко змінюваних умовах. Освіта має стати (і вже стає) одним із 
головних чинників у створенні того суспільства, яке дозволить 
людству вижити в умовах глобальних катаклізмів. Швидко 
змінювана ситуація в соціоприродному середовищі пред’являє до 
інституту освіти нові вимоги, тому потреба кардинальних змін у 
розвитку освіти на сучасному етапі не викликає сумніву. У 
відповідь на виклики часу активно ведеться розробка проблеми 
випереджальної освіти (Г. Боряк, М. Гафітулін, В. Горшенін, 
В. Горшкова, К. Колін, Ю. Костін, В. Крилов, А. Марон, 
Л. Монахова, О. Новіков, А. Романович, Т. Тітовець та ін.). 

Вже сьогодні слід було б передбачити нові можливості і 
потреби суспільства. Однак ситуація як у світовій освіті, так і у 
вітчизняній, свідчить про збереження орієнтації її інституту на 
минуле, на передачу інформації. Таке уявлення пов’язане з 
традиційною трактовкою освіти як засобу трансляції знань, вмінь і 
навичок від старшого покоління до молодшого. Це означає, що 
зосередивши увагу на минулому і частково теперішньому, 
світовий освітній процес виявився в ролі застарілого механізму 
соціально-економічного розвитку [5; 6; 9]. 

Відомо, що подвоєння кількості інформації у світі 
відбувається менше ніж за рік. Фундаментальні відкриття, 
зроблені наукою минулого ХХ століття – космологічні відкриття 
пов’язані із загадковою субстанцією, що отримала назву „темної 
маси”, „темної енергії”; „чорних дірок” – унікальних космічних 
об’єктів, які не випускають випромінювання; впливу ритмів 
сонячної діяльності як на природу, так і соціум, тощо, свідчать про 
те, що наявні у людства знання є лише невеликою частиною 
майбутньої науки про Землю і Всесвіт. Наші підручники повинні 
не просто транслювати вже відоме, а висвітлювати принципово 
нове, можливо, навіть, протилежне усталеним поглядам [5]. 

У нашій свідомості міцно утвердилося розуміння того, що 
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потрібно вивчати минуле як предмет історичної науки в плані 
вивчення людського суспільства. Передбачається, що знання 
минулого формує у людини розуміння теперішнього. Таке 
розуміння минулого у сучасній науці, культурі, освіті є 
загальновизнаним. І це дійсно так, коли розвиток суспільства йде 
еволюційно і досить спокійно, коли людству не загрожують 
біфуркації у вигляді глобальних катастроф, які здатні його 
знищити. Тут варто підкреслити, що небезпека для майбутнього 
цивілізації пов’язана не лише з екологією. Існує й багато інших 
небезпек, особливо духовного плану, які підстерігають людину [5]. 
Усвідомлення саме цього факту обумовило перегляд шляху, який 
пройшло людство, і необхідність пошуку моделі освіти для 
стійкого розвитку [9].  

Транслювання застарілого „освітнього знання” від 
попередніх поколінь до наступних, на що, в основному, і 
зорієнтована сучасна освіта, зовсім не означає, що вона допомагає 
вирішувати актуальні проблеми сьогоднішнього дня, а тим більше 
– завтрашнього. Причина такої ситуації полягає в тому, що знання, 
які вже є, і досягнення культури, які задіяні в освіті, є 
відображенням моделі нестійкого розвитку. Людина постійно 
опиняється перед новим вибором і їй знову необхідно приймати 
рішення. Вона сама все частіше прагне до нового, до творчості, 
буденність пригнічує її. Самостійність і рішучість стають 
необхідними якостями особистості. 

На Конференції ООН по навколишньому середовищу і 
розвитку (1992 р.), а потім на Всесвітньому саміті по сталому 
розвитку (2002 р.) була запропонована нова модель розвитку 
суспільства – „модель сталого розвитку”, перехід до якої повинен 
забезпечити виживання і невизначено довгий розвиток людства в 
умовах збереження навколишнього природного середовища, а 
2005 рік ООН оголосило початком десятиліття формування освіти 
в інтересах такого стабільного розвитку [9]. 

Однак, щоб перейти до нової стратегії, необхідно не лише 
реалізувати вимоги екологічних імперативів, на що на вказаних 
форумах ООН було звернено основну увагу, але і перебудувати всі 
сфери і напрямки людської діяльності, і в пріоритетному порядку 
трансформувати сучасну освіту. Адже людина, нехай навіть вона 
оволоділа знаннями і культурними досягненнями моделі 
нестійкого розвитку, не зможе побудувати нове ноосферне 
суспільство, в якому „людина, – як зазначав геніальний вчений 
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В. І. Вернадський, – стає могутньою геологічною силою” [2, 
с 241]. 

Освіта як інноваційний процес повинна бути 
випереджальною, прокладати шлях у майбутнє, в результаті чого 
вона може стати інноваційно-випереджальною і одночасно 
виступати як освіта для стабільного розвитку. У вирішенні цього 
завдання може бути, на нашу думку, перспективним підхід 
російського вченого-педагога О. М. Новікова, який розглядає 
освіту як світостворюючу форму розвитку, де разом з людиною 
еволюціонує весь соціокультурний, природний, антропологічний, 
космічний універсум [6]. 

 Оскільки трансляція застарілого знання в 
освітньому процесі не допоможе переходу до стабільного 
майбутнього, тому потрібно змінити сам процес, зробити його у 
все більшій мірі інноваційним, адаптуючи до майбутніх змін, 
порушуючи традиційну лінійність педагогічного мислення. Якщо 
для виживання людства, його переходу до сталого розвитку 
важливо включати випереджальні механізми передбачення і 
прогнозування., то так само важливо і в освітній процес включати 
всі існуючі і можливі форми і механізми, які здатні допомогти 
вирішити цю основну цивілізаційну проблему нашого часу. Для її 
вирішення необхідно звернутися до можливостей свідомості 
людини. Психологи вказують, що серед безлічі функцій свідомості 
людини основними є функції пізнання, засвоєння предметного 
світу, розкриття його сутності. Але вона також спрямована на 
усвідомлення індивідом самого себе, на осмислення своїх 
переживань, дій, вчинків, психічних станів – на життя в цілому. [3; 
8]. Свідомість людини відображає сучасне і забігає в далеке 
майбутнє, моделюючи основні напрями своєї життєдіяльності. 
Людське відображення дійсності у свідомості є переважно 
творчим: об’єкт, потрапивши в свідомість, „переробляється”, 
аналізується, переживається, забарвлюється особистими 
почуттями. У результаті такої суб’єктивної обробки існуючої або 
передбачуваної дійсності, змодельованої в думках людини, 
виникає творчий продукт – образ майбутнього, який прагне 
повернутися туди, звідки був відображений його зміст, в дійсність, 
щоб у ній знову пройти переробку у відповідності з творчим 
образом. Так образ майбутнього набуває характеру вірогідного 
прогнозу і вибору оптимальних шляхів розв’язання певних задач і 
досягнення мети [1]. 
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Отже, людська свідомість здатна до такої форми освоєння 
майбутнього, яка сьогодні найбільш активно розвивається, – це 
моделювання того, що може статися, тобто випереджальне 
моделювання в різних його формах, особливо за допомогою нових 
інформаційних технологій. Таким чином, в дослідженнях 
майбутнього, їх представленості в освітньому процесі необхідно 
реалізовувати можливості людської свідомості. Це той спосіб 
входження майбутнього в інноваційно-освітній процес, який 
поєднаний з інформатизацією. Саме на інформаційному рівні 
можна будувати і вивчати моделі майбутнього як нормативні, так і 
дослідницькі прогнози і передбачення. Тут можливі і лінійні 
виходи в майбутнє з минулого і теперішнього, і нелінійно-
інноваційні, коли можуть створюватися моделі, які не мають 
прототипів у минулому або аналогів у теперішньому. Однією з 
можливостей реального створення такої випереджальної освіти 
може бути використання ідей, закладених в системі „Учитель” 
М. М. Мойсеєва [5]. 

І якщо навчання минулому засноване на запам’ятовуванні, 
то включення в цей процес випереджального моделювання 
базується на принципах творчої, розвиваючої освіти. Серед 
чинників, які роблять освіту випереджальною, перш за все 
необхідно назвати включення в навчальний процес змісту, 
пов’язаного з освоєнням майбутнього в різних його формах, 
особливо випереджального моделювання за допомогою 
персональних комп’ютерів та інших сучасних інформаційних 
технологій. При цьому важливо розвивати інноваційно-
випереджальну освіту темпами, які випереджають розвиток інших 
сфер діяльності (виключивши тільки науку), оскільки від 
індивідів, які освоїли інноваційну форму освіти, спрямовану у 
майбутнє, буде залежати доля людства, його перехід до сталого 
розвитку. Отже, нова модель розвитку суспільства, яка забезпечує 
його виживання, у першу чергу залежить від становлення 
випереджальної освіти. 

Реалізація ідеї випереджальної освіти позначається на 
змістові освіти, на її цільовій орієнтації. Специфіка системи 
фундаментальної освіти виявляється у тому, що будь-яка освітня 
система повинна бути здатна не тільки озброїти знаннями, але і 
внаслідок постійного і швидкого оновлення знань формувати 
потребу у неперервному самостійному оволодінню ними. Уміння і 
навички самоосвіти, а також самостійний і творчий підхід до знань 
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будуть супроводжувати людину все активне життя.  
Так російський вчений-педагог О. М. Новіков, 

характеризуючи нову освіту, пише, що вона „повинна навчити 
людину класифікувати і перекласифіковувати інформацію, 
оцінювати її, змінювати категорії при необхідності руху від 
конкретного до абстрактного і навпаки, розглядати проблему з 
нової позиції: як навчити самого себе. Неграмотною людиною 
завтрашнього дня буде не той, хто не вміє читати, а той, хто „не 
навчився вчитися”. Індивідуум завтрашнього дня буде мати справу 
з іще більш жорсткими змінами, ніж ми сьогодні. Для освіти 
задача зрозуміла: її прямим обов’язком повинно стати підвищення 
спроможності справлятися з тією швидкістю, з якою вона може 
пристосуватися до реальних змін. І чим більша швидкість змін, 
тим більше уваги повинно бути присвячене розпізнаванню образів 
майбутніх подій” [6, с. 40]. 

Для практичної реалізації концепції випереджальної освіти 
особливу увагу необхідно приділити інформатизації суспільства. 
Сьогодні потрібно інтенсивно розвивати сферу нових 
інформаційних технологій – саме вони стануть платформою для 
реалізації ідеї випереджальної освіти. 

Випередження в освіті – це певна частина 
соціокультурного прогнозування, яке включає прогностичні 
концепції культурологічного, соціологічного, екологічного, 
правового, етичного, психологічного характеру. Випереджальна 
освіта комплексна і багатоаспектна і передбачає дослідження 
актуальних проблем за допомогою екстраполяції у майбутнє 
тенденцій, які спостерігаються, і закономірності розвитку яких у 
минулому і теперішньому досить добре відомі. 

Загальна мета випередження – підвищення ефективності і 
якості освітнього процесу у результаті попереднього виваження 
рішень, які намічаються і приймаються. Для випереджальної 
освіти надзвичайно важливі прогностичні висновки, підкріплені 
конкретними даними, – з метою обґрунтування необхідності змін у 
навчанні і вихованні молоді і дорослого населення, прийняття 
конкретних рішень у подальшому вдосконаленню освіти, 
визначення необхідних соціальних орієнтирів. 

Сучасна освіта – це сфера гуманітарної практики, в якій 
бере участь кожна людина з дитинства і все життя. Фактично це 
сфера життєдіяльності дорослого, яка включає контекст 
культурних досягнень і багатогранність видів соціально-
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професійної діяльності людей. Більше того, освітній простір 
сьогодні визначається як зосередження взаємодії всіх членів 
суспільства, як рух всесвітньо-історичного процесу, в якому 
формується особистість за допомогою власних емоційних та 
інтелектуально-вольових зусиль [9]. 

Сучасна уява про освіту дорослих як феномен вітчизняної і 
світової культури, як про силу, що переборює протиріччя 
цивілізації, як джерело неперервного розвитку людини у професії, 
вимагає всебічної міждисциплінарної розробки її онтологічних 
засад. Якісний розгляд цього феномену передбачає філософсько-
культурологічне і соціально-психологічне дослідження з 
урахуванням сучасної ситуації, інтеграції наявних можливих 
підходів до проектування освітніх процесів, систем, технологій [6]. 

Модернізація системи освіти дорослих торкається як 
наукоємної сфери знань, так і професійно орієнтованого простору 
культурних практик. Неперервність освіти в динаміці справжньої 
гуманізації забезпечує національну безпеку країни, сприяючи 
запобіганню різного роду руйнувань і катастроф (насилля, війни, 
тероризм, моральний розклад особистості тощо), а також 
інформаційну безпеку суспільства (позитивна спрямованість 
інформаційної продукції, критичний аналіз і цензура негативної 
продукції). 

Інноваційні процеси, які відбуваються в духовній, 
соціально-політичній і економічній сферах суспільства поставили 
систему освіти дорослих перед необхідністю переосмислення 
цінностей і соціально-культурної значущості освіти, основна місія 
якої в умовах сучасності полягає в тому, щоб допомогти людині 
вийти з оточення матеріального світу у світ людської духовності 
[5]. 

Провідна тенденція розвитку освіти на початку нового 
тисячоліття – інтеграція різних модернізаційних процесів, серед 
яких відновлення культурних традицій і подальший інноваційний 
розвиток освіти України актуалізує становлення нових ціннісно-
смислових орієнтирів духовно-морального розвитку людини. 
Відношення загальнолюдських цінностей до життєвої реальності 
людини є ключовою проблемою нашого часу і основним питанням 
освіти. 

Випереджальна задача сучасної освіти полягає в тому, щоб 
вирішувати проблему духовно-моральних цінностей і визначати 
необхідні умови для успішності її вирішення. Випереджальні 
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тенденції освіти і виховання сьогодні змушують усвідомлювати 
необхідність постійних роздумів про вічні цінності, які, 
вивищуючись над мінливими, тимчасовими інтересами людей, 
обґрунтовані вищою духовною дійсністю. Це необхідно ще й тому, 
що, на думку відомого філософа М. К. Мамардашвілі, виникає 
велика загроза втрати того вищого, що, власне, складає і складало 
в усі часи культуру і історію: а саме – життя особистості [4]. 

Випереджальна стратегія сучасних підходів полягає в 
усвідомленні нового предмета дослідження – неперервного 
розвитку в системі освіти і самоосвіти дорослої людини як творця 
культури, соціуму і, перш за все, самого себе як духовної істоти. 
Класичне розуміння останнього розповсюджується на початковий 
період життя людини і значно менше розглядається як необхідно 
домінуюче в наступні періоди життєдіяльності дорослої людини. 

Нерідко, чим старшою стає людина, тим з більшими 
протиріччями зі світом і внутрішнім „Я” перебігає її життя і 
діяльність. З одного боку, соціальна жорстокість вимог 
безперервних реформ і нововведень змушують її знаходитись в 
умовах напружено відкритої позиції, з іншого, – життєдіяльність 
дорослої людини, що об’єктивно ускладнюється, вимагає 
перегляду усталених консервативних поглядів і установок, 
посиленої рефлексії життєвого досвіду. 

Українські громадяни почали підтримувати незвичну для 
них раніше ідею, яка передбачає випереджаюче вкладання 
матеріальних коштів у власну неперервну освіту або в освіту своїх 
дітей. В цьому контексті також виявляється певний аспект 
випереджального розвитку, який передбачає вкладання коштів як у 
майбутнє людини, так і в майбутнє країни. Таким чином, 
стратегічна ідея випередження у розвитку освіти підростаючого 
покоління і дорослих виступає як своєрідна зростаюча цінність, у 
рівній мірі необхідна розвитку людини, суспільства і країни. 
Випереджальний характер неперервної освіти обов’язково стане 
одним з найважливіших чинників суспільного розвитку, 
критерієм, який буде визначати соціально-економічне і культурне 
положення особистості. 
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Розділ ІІІ 
 

АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ 
 
 

УДК 378     Валерій Аніщенко,  
      Олег Падалка, 
      м. Київ 
 

НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ  
НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ 

 
Пошук нової моделі педагогічної освіти тісно пов’язаний 

як із внутрішньосистемними, та і зовнішніми чинниками, зокрема 
тими, що визначають загальний напрям розвитку педагогічної 
освіти. На сучасному етапі розвитку України набуває актуальності 
педагогічна освіта як складова кадрового потенціалу країни, що 
може стати підґрунтям ефективної державної освітньої політики. 
Проектування й упровадження освітніх програм ХХІ ст. мають 
передбачати створення правових, економічних та організаційних 
умов для розвитку системи педагогічної освіти, спрямованої на 
задоволення освітніх потреб особистості й суспільства із 
урахуванням соціально-економічних, соціокультурних і 
політичних змін у державі. Водночас успішність розвитку 
неперервної освіти багато в чому визначається готовністю 
педагогічного персоналу до роботи у безперервному 
інноваційному режимі. Йдеться також про гнучке, оперативне, 
мобільне реагування педагогічних працівників на мінливі потреби 
суспільства, ринку праці, особистості, зрушення у технологіях, а 
також в інформаційному середовищі, що зазнає змін.  

Для нашого дослідження важливе значення мають наукові 
праці, в яких викладено:  

- ідеї неперервності освіти відповідно до потреб людини 
(С. Батишев, А. Бєляєва, Б. Гершунський, М. Громкова, 
Т. Десятов, С. Змєйов, Н. Кузьміна, В. Ледньов, Н. Ничкало, 
В. Онушкін та ін.);  

- положення психолого-педагогічної науки щодо 
теоретико-методологічних основ підготовки педагога у ВНЗ 
(А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Безпалько, В. Семиченко та ін.); 

- зарубіжний досвід підготовки педагогів (Н. Абашкіна, 
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Т. Кошманова, Н. Мукан, Л. Пуховська, Т. Чувакова та ін.);  
- ідеї педагогіки творчості (В. Кан-Калік, С. Сисоєва та ін.). 
Незважаючи на широкий тематичний спектр зазначених 

вище праць, проблема неперервної педагогічної освіти у контексті 
навчання впродовж життя не була предметом системних наукових 
досліджень, що й зумовило вибір теми статті. 

Зазначимо, що неперервність освіти багатьма вченими 
зокрема розглядається як принцип побудови навчання. Водночас 
неперервна професійна освіта, за С. Сисоєвою, І. Соколовою, 
являє собою багатовимірне поняття, в якому „відображено її 
значення як способу і стилю суспільно-індивідуального буття 
людини в глобалізованому світі і постіндустріальному суспільству 
(філософський вимір), зазначено право людини на різні форми 
формальної і неформальної освіти, траєкторії, освітньо-професійні 
програми для здобуття кваліфікації, забезпечення академічної і 
професійної мобільності впродовж життя (соціальний вимір), 
розвитку її як особистості через освітні інституції, безперервність 
саморозвитку і самовдосконалення (моральний вибір)” [5, с. 131]. 

Професійне становлення і розвиток педагогів у системах 
неперервної професійної педагогічної освіти можна розглядати як 
багатогранний феномен, основні характеристики якого 
відповідають цілісній, динамічній та відкритій системі, 
найважливішими атрибутами якої є належна структура, мета й 
завдання, зміст, методи і форми діяльності. Вони спрямовані на 
опанування професійних знань, необхідних учителю, розвиток 
професійної компетентності від початку педагогічної освіти та 
впродовж всієї діяльності педагога [3, с. 3]. 

У доповіді Всесвітнього банку „Неперервна освіта у 
рамках глобальної економіки знань: задачі для країн, що 
розвиваються” (2003 р.) наголошувалося на важливості 
забезпечення неперервності освіти „з раннього дитинства й до 
виходу на пенсію” у різних умовах навчання (офіційних, 
формальних і неофіційних, неформальних). У ній також 
акцентувалася увага на необхідності внесення змін у галузі 
педагогічної освіти, оскільки „вчитель має набувати нових 
навичок упродовж життя з метою долучення до новітніх знань, 
педагогічних ідей і технологій” [6, с. ХІІІ, ХХ-ХХІ]. Для цього є 
доцільним запровадження інформаційно-комунікативних 
технологій (ІКТ) навчання, які зокрема сприяють розширенню 
доступу до інформаційних ресурсів, забезпеченню продуктивної 
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творчої взаємодії, співпраці педагогів і тих, хто навчається із 
відповідним зворотним зв’язком. Слід додати, що у Рекомендаціях 
ІІ Міжнародного Конгресу з технічної і професійної освіти 
(м. Сеул, Республіка Корея, квітень 1999 р.) йдеться про те, що 
навчання, засноване на сучасних технологіях, покликано відіграти 
важливу роль у розвитку культури навчання упродовж життя із її 
здатністю надання учням нових можливостей задоволення їхніх 
освітніх потреб. 

В Україні реалізація вищезазначеного гальмується не лише 
через недооцінювання ІКТ, а насамперед через необхідність 
збільшення інвестицій у галузі підготовки педагогів, забезпечення 
інженерним персоналом, програмістами, а також технічного 
обслуговування, доступу до мережі Інтернет. 

Для підготовки конкурентоспроможних педагогів 
необхідна нова модель навчання – „пожиттєвого навчання”. 
Держава не має бути монополістом у наданні освітніх послуг. 
Йдеться про розвиток як формальної, так і неформальної, 
інформальної складових підготовки педагогічних кадрів. 

Формальна освіта передбачає наявність структурованих 
програм, які визнані формальною системою освіти, можливість 
одержання загальновизнаних посвідчень, сертифікатів. 
Неформальна освіта – програми і курси, опанування яких не 
супроводжується отриманням сертифікату, який дає право 
займатися професійною діяльністю за профілем, що відповідає 
їхньому змісту.  

Неформальна освіта зазвичай пов’язана із хоббі у будь-
якій галузі науки або мистецтва. Така освіта асоціюється із 
прагненнями розширити кругозір, набути знань і вмінь, 
необхідних у галузі як особистого, так і професійного життя. 
Водночас інформальна освіта – це індивідуальна пізнавальна 
діяльність (життєвий досвід), яка супроводжує повсякденне життя 
та необов’язково має цілеспрямований характер. Це процес 
формування й збагачення установок, здобуття нових знань, 
набуття вмінь, що відбувається поза системою освіти як 
специфічного соціального інституту, тобто у ході повсякденної 
життєдіяльності людини шляхом спілкування, читання, 
відвідування установ культури. Це навчання ґрунтується на 
власному досвіді й досвіді інших. Інформальна освіта позбавлена 
атрибутів педагогічної форми [4; 6, с. 3]. 

Вважаємо за доцільне навести характеристики традиційної 

Неформаль-

на 

педагогічна 

освіта 
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і неперервної освіти (таблиця 1). 
Таблиця 1 

 
Порівняльна характеристика традиційної і неперервної 

освіти [6, с. ХХ] 

 

Традиційна освіта Неперервна освіта 

- Педагог є джерелом знань.  

- Учні одержують знання від 

педагога.  

- Ті, хто навчається, працюють 

самі по собі. 

- Оцінювання здійснюється з 

метою з’ясування рівня 

навчальних досягнень, 

регулювання доступу до  

подальшого навчання. 

- Ті, хто навчаються, 

виконують ідентичні завдання. 

- Педагоги здобувають базову 

освіту із подальшим 

підвищенням кваліфікації. 

- Виокремлення „здібних” 

учнів з метою надання 

можливостей для подальшого 

навчання. 

- Педагог спрямовує до джерел 

знань.  

- Учні вчаться на власному 

досвіді.  

- Ті, хто навчається, 

співпрацюють один з одним у 

групах. 

- Оцінювання використовується 

для визначення стратегії 

навчання,  

шляхів майбутньої навчальної 

діяльності.  

- Педагоги розвивають здібності 

учнів на основі окремих 

індивідуальних планів. 

- Педагоги вчаться впродовж 

життя. Базова освіта й постійний 

професійний розвиток пов’язані 

між собою. 

- Людина має доступ до 

навчання впродовж життя. 

 

Підсумовуючи вищевикладене наголосимо, що неперервна 

педагогічна освіта насамперед означає: 

 саморозвиток педагога, здійснення індивідуального 

вибору в освіті;  

 успішність професійної самореалізації, адекватної 

потребам рівня життєзабезпечення, демократичності 

суспільства; 

 розширення можливостей доступу до вищої освіти для 
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тих громадян, які раніше або не мали їх узагалі, або були 

обмежені у доступі до неї; 

 розширення спектру участі у різноманітних навчальних 

програмах: 

- традиційних навчальних курсів (у межах навчальних 

закладів);  

- курсів з побудови перспектив розвитку особистої 

кар’єри; 

- курсів особистісного розвитку;  

- навчальних курсів за інтересами; 

 варіативність освіти (різноманітність форм і місць 

навчання) відповідно до потреб і можливостей тих, хто 

навчається;  

 гнучкість і доступність освіти у часі й просторі; 

  

 опанування суміжних професій і галузей педагогічної 

діяльності на основі здобутої базової педагогічної освіти, 

а також непедагогічних професій, необхідність 

опанування яких може бути зумовлена різними 

причинами та обставинами об’єктивного й суб’єктивного 

характеру. 

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” [2], в 

Україні діють вищі навчальні заклади різних форм власності: 

державної, комунальної, приватної. Рівні акредитації ВНЗ 

гарантують відповідні рівні кваліфікації фахівців – освітній та 

освітньо-кваліфікаційний. В Україні чотири освітньо-

кваліфікаційних рівні: молодший спеціаліст (фахівець, який 

здобув на основі повної загальної середньої освіти неповну вищу 

освіту (цикл навчання 2-3 роки) і підготовлений до професійної 

діяльності на операторському рівні); бакалавр (фахівець, який 

здобув на основі повної загальної середньої освіти базову вищу 

освіту (цикл навчання – 3-4 роки) і підготовлений до виконання 

професійних робіт на експлуатаційному рівні); спеціаліст 

(фахівець, який здобув повну вищу освіту на основі базової вищої 

освіти (цикл навчання – 1-1,5 роки) і підготовлений до виконання 

професійних робіт на технологічному рівні; магістр (фахівець, 

який здобув повну вищу освіту на основі базової вищої освіти 
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(цикл навчання – 1-2 роки) і підготовлений до виконання 

професійних робіт на дослідницькому рівні. 

Слід додати, що аспірантура, докторантура при ВНЗ, 

науково-дослідних інститутах функціонують як форми підготовки 

наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації 

осіб з метою підготовки на здобуття наукових ступенів кандидата і 

доктора наук. 

Для сучасної системи педагогічної освіти України 

характерні певні недоліки. Так, прагнення до „всебічної” 

підготовки вчителя призвело до різкого зростання кількості 

навчальних предметів і перевантаження навчальних планів [1, с. 

28]. Значно скоротилася педагогічна практика студентів. Також 

мають місце слабкість навчально-матеріальної і технічної бази 

закладів середньої і вищої педагогічної освіти, рівень яких у 

зв’язку зі значним скороченням бюджетного фінансування не 

відповідає сучасним вимогам. Слід згадати і про підготовку 

вчителів з подвійних (інтегрованих) спеціальностей, яка 

призводить до зниження рівня спеціальної підготовки випускників 

педагогічних ВНЗ порівняно із випускниками „класичних” 

університетів, хоча такі спеціальності мають сприяти формуванню 

професійної мобільності вчителя. Разом з тим, зрушення у 

педагогічній освіті супроводжуються певними позитивними 

тенденціями: перехід до університетської педагогічної освіти як 

основного шляху підготовки вчителів для всіх типів шкіл; 

модернізація й удосконалення її змісту й технологій; реалізація 

багатоступеневих освітніх програм та ін.  

Таким чином, неперервність освіти передбачає певний 

взаємозв’язок усіх етапів процесу її здійснення і взаємозв’язок усіх 

її проміжних результатів. Водночас система неперервної 

педагогічної освіти являє собою інтегроване поєднання освітніх 

інституцій, що мають забезпечувати: 

- допрофесійну підготовку, професійне навчання і 

підвищення кваліфікації педагогів і керівників, їх професійну 

захищеність, можливість удосконалення психолого-педагогічної, 

наукової, технологічної та інших видів компетентності й творчих 

ініціатив; 

- реалізацію найважливішої функції професійної освіти 
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вчителя – розвиток його спрямованості на неперервне професійно-

педагогічне самоудосконалення, „перетворення себе” для 

розв’язання задач педагогічної практики, що постійно 

ускладнюється; 

- багаторівневу систему педагогічної, економічної, 

психологічної, медичної, управлінської інформації, що створює 

методологічну, теоретичну, технологічну основу забезпечення 

освітнього процесу; 

- керовану взаємодію установ допрофесійної підготовки, 

професійної освіти і підвищення кваліфікації педагогів на основі 

загальної стратегії розвитку неперервної педагогічної освіти. 

Перспективними напрямами подальших наукових пошуків 

є дослідження поняттєво-термінологічного апарату неперервної 

освіти, узагальнення досвіду наукових шкіл з проблем неперервної 

педагогічної освіти. 
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АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДИЗАЙНЕРСЬКИХ 

ДИСЦИПЛІН 
 
У сучасному стрімко змінному світі дизайн-освіти, коли 

знання самі по собі старіють досить швидко і потребують 
оновлення в середньому кожні 5-6 років (а по деяких напрямах 3-5 
років), особливо актуальною постає проблема розвитку 
професійної майстерності викладача дизайнерських дисциплін у 
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вищому навчальному закладі. Готовність до постійного 
підвищення кваліфікації і рівня професійної компетентності в 
рамках  придбаної професії — необхідна якість сучасного 
викладача. Підготовка і перепідготовка, оновлення знань і умінь, 
самоосвіта — ключові питання його конкурентоспроможності на 
сучасному ринку праці. Готовність до роботи з дорослим 
населенням — актуальна вимога сьогодення. 

У вітчизняній професійній педагогіці накопичено 
значний пласт досліджень, в яких висвітлено проблеми 
професійної майстерності у закладах професійно-технічної, 
середньої спеціальної і вищої освіти (С. Я. Батишев, 
С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Н. В. Кузьміна, Н. Г. Ничкало, 
В. А. Поляков, В. А. Сластьонін та ін.). Професійна 
майстерність є об'єктом дослідження різних галузей педагогічної 
науки. Так, дидактика вивчає загальні закономірності навчання як 
складової професійної діяльності. Методика розробляє ефективні 
способи викладання конкретних дисциплін. Теорія виховання 
визначає принципи й закономірності виховного впливу викладача 
на студента. До цього процесу безпосереднє відношення має нова 
в нашій країні наука, яка розвивається, андрагогіка. Андрагогічні 
засади професійної майстерності фахівців українські науковці 
почали вивчати нещодавно. Аналіз сучасних психолого-
педагогічних досліджень свідчить про посилення уваги до цієї 
проблеми, а також про те, що вона ще не стала самостійним 
напрямом наукових пошуків.  

Мета даної статті – обґрунтувати андрагогічні засади 
професійної майстерності викладача дизайнерських дисциплін у 
вищому навчальному закладі. 

Спочатку проаналізуємо запити власне викладача 
дизайнерських дисциплін у системі професійного росту, 
пов’язані з бажанням підвищити рівень професійної компетенції, 
самовизначитися в професійній сфері, продовжити 
загальнокультурний розвиток.  

Як показують результати анкетування, на різних етапах 
професійної діяльності ці запити міняються. Наприклад, 
молодий фахівець зі стажем до 5 років, який почав читати одну 
із дизайнерських дисциплін, звичайно потребує додаткових 
особистих і професійних характеристик, що відповідають 
вимогам його конкретного робочого місця, тобто компенсації 
пропусків, що залишилися після базової підготовки. 
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Викладач, який читає дизайнерські дисципліни близько 
10 років, передусім очікує стимулювання розвитку творчого 
потенціалу. Крім того, в цей період у багатьох фахівців виникає 
неусвідомлена потреба до руйнування певних стереотипів 
професійної поведінки і потреба до інноваційних перетворень в 
професійній сфері. 

Викладач, який має за плечима значний досвід 
педагогічно-дизайнерської діяльності, відчуває потребу 
поділитися своїми знаннями, вміннями з колегами. Одним із 
варіантів професійного зростання може стати перехід фахівця на 
рівень наукової рефлексії, включення його в проектну, 
експериментальну, дослідницьку та інші види діяльності. В рамках 
навчання в аспірантурі (докторантурі) педагог має можливість 
підготувати і захистити дисертацію на здобуття вченого ступеня 
кандидата (доктора) наук.  

Вступаючи до аспірантури, докторантури або стаючи 
пошукувачем, викладач потрапляє в науково-освітню систему, 
яка вимагає від нього суб'єктної позиції. Статус дослідника, що 
відрізняє дану форму продовження освіти, припускає вміння 
самостійно знаходити проблему, визначати необхідний круг 
джерел літератури, працювати в сучасних інформаційних 
потоках, публічно висловлювати одержані результати і багато 
чого іншого. Уміння орієнтуватися в усьому цьому свідчить про 
достатній ступінь інтелектуальної і соціальної зрілості. Крім 
того, переважна більшість аспірантів і докторантів паралельно з 
написанням дисертаційної роботи займаються викладацькою 
діяльністю у ВНЗ, на курсах, в системі підвищення кваліфікації, 
очолюють стажування чи наукове керівництво, що вимагає від 
них андрагогічної підготовки. 

Як відомо, андрагогіка – новий напрям у науці, чітке 
визначення і самостійність якого викликає дискусію в наукових 
колах. Спостерігається широкий спектр інтерпретації цього 
терміну: від розділу педагогіки, протилежному дитячій педагогіці, 
до академічної дисципліни, предметом якої є теорія і практика 
освіти дорослих [5, с. 13]. 

В США андрагогікою називають специфічний теоретичний 
і практичний підхід, заснований на гуманістичній концепції 
автономних учасників процесу навчання: учнів і викладачів-
фасилітаторів [3, с. 53]. Саме такий підхід є актуальним для 
викладача дизайнерських дисциплін у ВНЗ в сьогоднішніх умовах. 
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Традиційно в освіті на перше місце висувалася навчальна 
(дидактична) функція викладача ВНЗ. Вважалося, що він, як носій 
знань, передає їх студентам, і чим більше володіє ними сам, тим 
краще засвоять науку студенти. Тепер, коли обсяг знань зріс до 
неможливості осягнути їх однією людиною, дидактична функція 
викладача почала формулюватися дещо по-іншому: не передавати 
знання, а вчити, як здобувати їх. Діяльність викладача полягає не 
стільки в тому, що він несе інформацію, скільки в умінні бути 
організатором її засвоєння. 

Специфіка навчання дорослого населення також вимагає 
від викладача дизайнерських дисциплін фасилітаторських умінь і 
навичок, але крім  того, має свої особливості. У всіх джерелах по 
освіті дорослих спостерігається спроба визначити поняття 
„дорослість” за біологічними, соціальними, психофізичними, 
економічними та іншими показниками [4, с. 134]. Нас цікавить 
андрагогічна точка зору: дорослий як співучасник навчального 
процесу (не учень, а повноправний автономний співучасник). 
Передусім це особистість, яка має життєвий і професійний досвід, 
освіту, сім’ю, здатна оцінювати ситуацію і приймати конкретні 
рішення, брати на себе відповідальність за слова і дії, 
обґрунтовувати власні думки і погляди, переконувати, ставити 
цілі, планувати, передбачати результати і т.д. В офіційних освітніх 
документах (наприклад „Проект Концепции развития образования 
взрослых в государствах – учасниках Содружества Независимых 
Государств”) зустрічається наступне визначення: „Взрослый 
учащийся – лицо дееспособного возраста, совмещающее учебную 
деятельность с занятостью в сфере оплачиваемого труда” [3, 
с. 196]. 

Таким чином, викладач ВНЗ, читаючи лекції на курсах 
підвищення кваліфікації, проводячи стажування чи практичні 
заняття на дизайнерських курсах, стикається з іншим 
контингентом – з „дорослими учнями” і, відповідно, мусить 
використовувати інші, відмінні від традиційних педагогічних, 
форми навчання. 

Особливого значення в освіті дорослих набувають освітні 
моделі, оскільки їх вплив на результат навчання, до якого 
дорослий ставиться свідомо, є вирішальним. Приступаючи до 
професійної діяльності з дорослими, викладач дизайнерських 
дисциплін здійснює перехід від  педагогічної моделі навчання до 
андрагогічної. Загальновідома особистісно-орієнтована модель 
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для навчання дорослих стає особливо актуальна. Дорослий, який 
прийшов вчитися, не просто учень, а замовник продукту 
навчання – кінцевого результату. Він дорожить своїм часом, не 
хоче слухати ту інформацію чи виконувати ті види  практичних 
робіт, які йому на даний час не актуальні. Він прийшов із рядом 
проблем, які розраховує вирішити протягом навчання  або 
намітити шляхи їх вирішення. Інтереси кожної конкретної 
особистості постають перед викладачем на перший план. Тому на 
самому початку чи ще на підготовчому  етапі викладачу доречно 
вияснити побажання, інтереси, очікування учасників навчального 
процесу. Якщо в когось вони недостатньо визначені, тоді 
викладач включає механізми мотивації, актуалізації, які 
працюють на самовизначення слухача, появу цілі і планування 
діяльності для досягнення відповідного результату. Інформаційне 
забезпечення змісту навчання, підготовлене викладачем, не може 
бути незмінним. Дорослий буде брати лише ту інформацію, яка 
йому потрібна не на перспективу, а на сьогоднішній день – для 
вирішення конкретних завдань, проблемних ситуацій, які перед 
ним постали. Тому зміст має бути актуальним, впорядкованим, 
системно структурованим, викладеним доступною для даної 
аудиторії мовою, орієнтованим на реальну практику. А викладач 
має бути готовим корегувати цей зміст в залежності від потреб 
аудиторії. 

Зазначимо, що методи навчання в освіті дорослих 
розглядаються як способи спільної діяльності, яка передбачає 
комунікацію (розуміння один одного), рефлексію (усвідомлення 
себе), мислення (власні думки). Тобто на зміну чисто 
інформаційному напрямку навчання приходить активне та 
інтерактивне навчання. При викладанні дизайнерських дисциплін 
для дорослих актуальними із ряду інтерактивних методів 
навчання можуть бути як імітаційні (аналіз конкретних ситуацій, 
ігрове проектування, тренінг, інсценування), так і не імітаційні 
(проблемні лекції, проблемні семінари, тематичні дискусії, 
дебати, стажування, майстерні, майстер-класи). 

Особистісно-орієнтована модель не може  повністю 

задовольнити навчання дорослих. Є ще одна модель, яка 

доповнює попередню – це суб’єктно-орієнована. Вона заперечує 

вироблену в педагогові в процесі  навчання в педагогічному 

закладі і закріплену на педагогічній практиці установку, що 

учень є об’єктом для діяльності вчителя. В навчанні дорослих 
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позиції змінюються. Дорослий, що прийшов вчитися – не об’єкт, 

а суб’єкт навчання. Основи суб’єктно-орієнтованої  моделі 

проявляються в організації взаємодії між викладачем і 

дорослими, які навчаються, та між самими „дорослими учнями”. 

В цих взаємовідносинах недопустимі менторський тон викладача, 

його байдужість та відчуженість, „шкільна” атмосфера 

безумовного послуху. 

У взаємовідносинах між дорослими завжди присутній 

обмін власними продуктами діяльності (матеріальними, 

інтелектуальними, емоційними). Для дорослого звичним є 

прагнення до самореалізації: проявити себе в реальних умовах, 

показати свою значимість, завоювати повагу аудиторії. Викладач 

має враховувати ці особливості і надавати „дорослим учням” такі 

можливості. 

Для викладача дизайнерських дисциплін пріоритетною 

стає цільова установка на формування особи креативного типу, для 

якої творчість, „вихід за свої межі”, стає способом професійного 

буття. Викладач дизайнерських дисциплін організовує навчання 

таким чином, щоб кожен потренувався в гуманізмі, інтелекті, 

духовності, здатності творити добро і красу, щоб через створення 

дизайн-продукту кожен відчув іскру осяння, творчий підйом – це 

відчуття маленького творця в кожному закладено природою. 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки і 

практики творчість переважною більшістю авторів розглядається 

не тільки як рівень діяльності, але і як ціннісне відношення, яке 

за певних умов утілюється в діяльність. Відношення це можна 

сформувати. Тоді згодом, у поєднанні з уміннями, воно здатне 

буде перетворити творчість у спосіб буття в дизайнерській сфері, 

і значно підвищити рівень професійної  діяльності.  

Акцентуємо увагу на тому, що при індивідуально-

креативному підході зміст професійної підготовки, її глибина та 

обсяг багато в чому визначається інформаційними потребами 

дорослих, які навчаються. Від індивідуальної потреби кожного 

залежатиме інформаційний зміст, вибір цілей, форм і методів 

роботи, орієнтованих на можливе переважання прикладної 

спрямованості, чи орієнтації на теоретико-методологічну 

діяльність, або поєднання того і іншого.  
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Підсумовуючи вищезазначене, сформулюємо загальні 

вимоги до змісту та організації навчання дорослих відповідно до 

андрагогічної моделі. Воно має бути відкритим, тобто здатним 

до розвитку за рахунок суб'єктного внеску учасників 

андрагогічного процесу. Воно персоналізоване (орієнтоване на 

інтереси і потреби конкретних людей, які прийшли вчитися); 

практикоорієнтоване (інтегроване з контекстом їх 

життєдіяльності); культуровідповідне (відповідає культурним 

моделям, що склалися); комплексне (дозволяє освоїти поле 

професійної активності у всьому його розмаїтті). 

Здійснення аналізу андрагогічних засад професійної 

майстерності викладача дизайнерських дисциплін уможливлює 

висновок про те, що його професійна діяльність буде ефективною, 

якщо він зможе вирішити основні андрагогічні задачі, серед яких: 

- виявлення індивідуальних проблем учасників навчання 

(склад слухачів, їх соціально-психологічні особливості, 

інформаційні запити, готовність навчатися в пропонованій 

формі, освітній і професійний досвід); 

- надання допомоги у виборі необхідного розвиваючого в 

професійно-особистісному відношенні індивідуального плану і 

режиму навчання; 

- надання допомоги в адаптації до умов навчання 

(мотивація, зміст, способи роботи з інформацією); 

- створення умов для позитивного настрою і розуміння 

перспектив професійного і особистісного зростання; 

- створення ситуації міжсуб'єктної взаємодії в ході 

навчання; 

- надання кожному слухачу можливості самовираження і 

самоутвердження в середовищі колег за рахунок презентації свого 

позитивного досвіду; 

- гарантування отримання кінцевого результату – 

конкретного дизайн-продукту, який можна „перенести” в ситуацію 

професійної діяльності (виріб, проект, технологія); 

- надання психологічної допомоги слухачам повернутися 

внутрішньо зміненими в робочий контекст, що не змінився за цей 

час; намітити перспективи подальшого просування в 

професійному полі. 
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Отже, системне обґрунтування андрагогічних засад 

розвитку професійної майстерності викладача дизайнерських 

дисциплін показує можливість побудови цього процесу від 

спочатку цілісного уявлення про професійну діяльність через 

конкретне знайомство з різноманіттям її форм і послідовне 

освоєння окремих структурних компонентів до принципів буття 

в професії і до конкретних дій, обумовлених цими принципами.  

У кінцевому результаті для викладача дизайнерських дисциплін на 

перше місце виходить андрагогічна функція, і дисципліна, яку він 

викладає, стає не метою його діяльності, а засобом розвитку його 

професійної майстерності. 

Серед подальших напрямів наукових пошуків порушеної 

проблеми виокремимо такі: оволодіння методиками освіти 

дорослих, застосування сучасних технологій в навчанні дорослих, 

розробка авторської технології викладання дизайнерських 

дисциплін для дорослого населення.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Особое значение в современных условиях имеет заочное 
обучение. Идея „образование через всю жизнь”, 
распространившаяся в настоящее время, приводит к 
необходимости поиска новых методов передачи знаний и 
технологии обучения. В этом контексте заочное обучение 
необходимо рассматривать как альтернативу очной форме 
получения образования и как ее дополнение, позволяющее 
осуществлять образовательный процесс. Полученное образование 
в вузе должно быть фундаментальным. Поскольку решение 
значительных современных вопросов организации заочного 
обучения можно найти в предшествующем развитии этой формы 
обучения, то в работе анализируется история возникновения, 
становления и развития высшей заочной школы как образования 
для работы с взрослыми. Представляет интерес историко-
педагогический анализ задач, методов обучения и особенно обмен 
информации между преподавателями и студентами на разных 
этапах его существования. Л. Вовк в работе [1] выделяет 
несколько периодов  развития заочной формы обучения ВУЗов. 

Рассматривая вопросы теории и практики заочного 
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обучения, многие авторы И. Балов, С. Бреев, О. Владимирская, К. 
Корсак, П. Лебедев, В. Олейник, И. Шамсутдинова и другие 
обратились к историческим аспектам развития этой формы 
обучения. Однако самостоятельных исследований, посвященных 
истории возникновения и развития заочного обучения нам выявить 
не удалось. 

Цель статьи – проанализировать психолого-педагогические 
основы организации заочного обучения на современном этапе для 
создания дидактически обоснованных условий рациональной 
работы студента.  

По результатам анализа научно-педагогических 
исследований перечисленных авторов можно выделить в истории 
высших учебных заведений несколько периодов, которым 
отвечают разные задачи, методы обучения, организационные 
формы и средства обмена информацией между преподавателем и 
студентом-заочником. 

На современном этапе законом Украины „О высшем 
образовании” заочная форма обучения рассматривается как форма 
получения высшего образования такое же, как дневной и вечерней. 
Заочное образование официально является адекватным по 
качеству дневному обучению, так как в дипломе о высшем 
образовании не указывают форму обучения. Развитие этого 
обучения всегда опиралось на потребность людей  активизировать 
его в ходе  социально экономических изменений. Однако всегда 
заочное обучение соотносили с самостоятельной работой студента 
и его самообразованием. Идея возникновения заочного 
образования появляется в 19 веке в одно время разных стран: 
СССР, Великобритании, Германии, США и др. [2, с. 15; 3, с. 165] и 
длится до октябрьских событий 1917 года. Этот период 
характеризует появление специальной программы, 
предусматривающей управление самообразованием и начало 
оформления заочной формы в институте. В начале 20 века в СССР 
были разработаны правовая, организационная и методические 
основы заочного обучения. Но, по мнению исследователей, они не 
имели завершенного оформления. Учебные заведения начали 
оказывать методическую помощь в работе с людьми, которые 
занимались самообразованием. Как указывали исследователи, в 20 
веке в республиках СССР созданная система заочного высшего 
образования по всему объему включала уже сотни учебных 
заведений, которые опирались на обмен информацией по почте. 
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В Украине в это время были созданы двухгодичные 
заочные курсы при Киевском и Харьковском университетах. При 
этом самостоятельное изучение материалов проходило под 
руководством профессоров университетов. Наряду с этим, важной 
формой обучения была лекция, а количество практических занятий 
было минимальным. Учебные программы были платными, 
руководители курсов находились под жестким административным 
контролем. Студенты изучали много ненужных дисциплин, 
существовал отрыв теории от практики. Одновременно с 
количественным развитием названных форм заочного обучения 
возникла проблема существенного развития в этой сфере: создание 
специальных учебных пособий и дидактических материалов, а 
также подготовки соответствующих педагогических кадров, 
активизации научных исследований с учетом того, что 
большинство контингента слушателей-заочников были взрослыми 
людьми, которые совмещали обучение с работой. 

В педагогике довольно долго считалось, что 
потенциальные возможности психологического и 
интеллектуального развития проявляются лишь в детском и 
юношеском возрасте. Относительно взрослого человека считалось, 
что в зрелости мало что изменяется в психологичной и 
интеллектуальной сфере человека. Успехи психологической науки 
относительно образования взрослых в начале 20-го века 
содействовали развитию теории заочного образования, они также 
стали основой для дальнейших педагогических исследований. 
Педагогические исследования того времени позволили установить, 
что любого человека можно обучать без ограничения возраста, а 
разум человека развивается до глубокой старости. Было доказано, 
что работающие взрослые люди имеют особенную мотивацию в 
обучении, которую необходимо обязательно учитывать и 
использовать в организации учебного процесса. Массовое 
развитие обучения взрослых в середине 19−20-х веках определило 
теоретические поиски в исследованиях ученых в этой сфере. 
Теоретические выводы научных исследований, которые следовали 
с результатами практической деятельности школ и курсов, не 
утратили своей актуальности до сих пор и могут быть 
использованы в современной работе с взрослыми студентами 
заочного образования. На первых этапах для решения этих задач 
использовали наработки ученых и практиков западноевропейских 
стран. Образование взрослых в настоящий момент выступает как 
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одна из наиболее актуальных теоретических и практических 
проблем. От ее решения во многом зависит уровень 
экономического и социального развития государства.  

Образование взрослых долгое время не получало 
масштабного развития из-за отсутствия общественной 
потребности и в развитии науки об обучении взрослых. В 19 веке 
люди осознали, что школьной подготовки небольшого количества 
населения в каждой стране недостаточно для решения новых 
проблем, вставших перед ними. Возникла необходимость не 
только совершенствования школьного дела, но и все более 
значительной массы взрослого населения. В разных странах 
Европы, в том числе и в Украине, стало появляться образование 
взрослых как самостоятельная отрасль-сфера образования. Но 
прошло еще целое столетие, прежде чем к середине 20 века стала 
ощущаться потребность в создании своей, специальной науки об 
обучении взрослых. Вот тогда и стала складываться новая научная 
дисциплина в сфере образования – андрагогика. Несмотря на свою 
древнюю предысторию, эта наука весьма молода и находится в 
периоде своего  формирования.  

Будущее образование, если рассматривать его в целом, и 
его способность к обновлению, зависят от развития образования 
взрослых. В это время на первый план выходит профессиональное 
образование взрослых. Это было связано в первую очередь с 
расширением масштабов научно-технической революции, с 
развитием экономики, возникновением новых технологий, а также 
с таким социальным явлением, как массовая безработица в 
западных странах. Именно в этот период в развитых странах 
США, Франция, Великобритания, ФРГ, Швеция, Япония, Испания, 
были предприняты энергичные, можно сказать, действительно 
чрезвычайные меры по развитию образования взрослых. Ученые 
этих стран осознали, что для эффективной производственной 
деятельности человек должен не только хорошо владеть 
профессиональными навыками, но и быть достаточно развитым в 
культурном, нравственном, психологическом отношениях, он 
должен в полной мере ощущать себя полноценной личностью, 
полноправным членом общества, общины, семьи. А достичь всего 
этого можно не только и даже не столько путем приобретения 
полного среднего образования, сколько путем постоянного или, по 
крайней мере, регулярного обучения в системе образования 
взрослых. Отличительной чертой образования взрослых в Украине 
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являются его преимущественно вечерняя и заочная формы 
обучения, которые позволяют получать образование 
определенного уровня и профиля без отрыва от производственной 
деятельности. Образование взрослых является ключевым звеном 
развития всего образования в Украине [2; 3]. 

В Украине в области педагогики также проводились 
постоянные исследования, связанные с образованием без 
ограничения возрастной категории человека. Свой вклад в 
развитие послевузовского образования взрослых внесли видные 
украинские ученые педагоги 19−20 века: С. Русова, Н. Корф, Х. 
Алчевская, Я. Чепига, украинские писатели Л. Глебов и другие. Их 
публикации утверждали идею необходимости обучения человека в 
течение всей жизни, раскрывали опыт и теоретические основы 
образования взрослых в западноевропейских странах, давали 
методические советы по использованию различных 
организационных форм на практике. Особенное внимание 
уделялось индивидуальному и массовому самообразованию 
взрослых [1, с. 165; 4, с. 206]. 

Необходимо заметить, что заочное образование 19-20 веков 
в общем ограничивалось изучением отдельных курсов, узких 
специальностей, не имелось общей научно разработанной системы 
и в большинстве случаев являлось личной инициативой передовых 
ученых, прогрессивных гражданских деятелей и организаций, 
Была выявлена потребность в массовой подготовке специалистов, 
одновременно продолжающих продуктивно работать на 
производстве. Заочное обучение предоставляло возможности 
многим взрослым, которые жили вдали от вуза или в сельской 
местности, получать высшее образование. В связи с этим система 
заочной формы обучения высшей школы стала быстро 
развиваться. Развитие заочного образования активизируется в 
периоды общественных изменений, имеет прогрессивное значение 
и позволяет взрослым людям повысить уровень образования без 
отрыва от производства. В развитии заочного образования в 
Украине как особой формы обучения студентов можно выделить 
несколько этапов. В основу этих этапов положены исторические 
события, достижения педагогической и психологической наук, 
которые оказали влияние на развитие заочной формы обучения в 
высших учебных заведениях. 

И так, первый этап в истории заочной формы обучения 
охватывает период с середины 19 века до 90-х годов 20 века. 
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Следующий этап работы с взрослыми предусматривал 
нетрадиционное в то время обучение – заочное и вечернее для 
работающих студентов. Им позволяли получать академические 
знания без требований обязательного посещения дневных занятий, 
устанавливать связь по почте. Так, одновременно с Украиной и 
Россией заочные институты и отделения были созданы в 
Великобритании, Германии, Канаде, Швеции, США и др. [2; 3].  

Период с середины 80-х до середины 90-х годов 20 века 
представляет  следующий этап развития заочного образования в 
Украине. Число студентов, обучающихся без отрыва от 
производства, было сокращено наполовину. На  заочное 
образование продолжали смотреть как на образование „второго 
сорта”. С повышением статуса высшего образования студенческий 
возраст „растянулся” до 50 лет. В основном это люди, которые не 
могли позволить себе уйти с работы, поэтому выбирали заочную 
форму обучения. 

Сегодня система заочного высшего образования как сложная 
социально-экономическая подсистема общества находится в активном 
поиске новых форм и механизмов своей организации. Их становление 
обусловлено не только развитием образовательных интересов общества, 
различных слоев и групп населения, но и тенденциями экономической 
организации хозяйственной жизни общества в целом. В дальнейшем 
развитие высшего образования заочного обучения стало 
приобретать большую актуальность. Так, в Украине в 2001 году 
число студентов-заочников, обучающихся без отрыва от 
производства, составило 40% от числа студентов дневной формы 
обучения. По заочной форме обучалась большая часть 
специалистов. Так, только в Республиканском высшем учебном 
заведении Крымского инженерно-педагогического университета, в 
2007 году из 6730 студентов 3894 обучалось на заочной форме, а 
2008 году из 6898 – 4010.  

Благодаря появлению новых информационных 
технологий, расширению компьютерной сети Интернет появилась 
новая форма заочного высшего образования – дистанционное 
обучение. Мы считаем, что оно наиболее эффективно тогда, когда 
его используют в качестве дополнения, обогащающего 
традиционный образовательный процесс и заменяющего не более 
50% дидактического материала, который, требует от студентов 
убедительно обосновывать информацию, которую можно 
получить на основе приобретенных (новых) знаний. Эта 
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деятельность позволяет получать новую информацию, цель 
которой − проверка и корректировка уже сформированных 
знаний, умений для получения новых. Без данного звена студент 
не научится самостоятельно управлять собственным 
познавательным процессом. Это звено обеспечивает обратную 
связь. При этом мы используем такие элементы: исходное 
тестирование, самоконтроль, индивидуальную тематическую 
консультацию модуля, обратную связь, комплексное тестирование 
дисциплины и всего цикла профессиональных дисциплин. Такой 
подход обеспечивает рациональное управление деятельностью 
заочника. Следует всегда помнить, что в самостоятельной работе 
заложен значительный резерв глубокого усвоения учебной 
дисциплины. В этой связи одним из актуальных направлений 
совершенствования самостоятельной деятельности заочника 
целесообразно признать научную организацию его 
самостоятельной работы. Это направление сложно, оно требует 
значительную подготовительную работу от преподавателя. 
Преподавателю отводится значительная роль, от него зависит 
правильная постановка проблемы, создание дидактически 
обоснованных условий в ходе изучения фундаментальной 
дисциплины. Модульная система обучения, в основе которой 
иное, чем сегодня построение содержания образования, требует 
изменения не только организации деятельности, но и форм 
контроля оценивания учебных достижений обучающихся. 
Основным средством контроля становится аттестация студентов 
по итогам освоения модуля. Оценка по своему характеру может 
быть накопительной, то есть суммой баллов за усвоение 
содержания курса через оценку модулей, его составляющих. Такая 
оценка называется рейтинговой. А система в целом становится 
модульно-рейтинговой. 

С 2004 года на базе Республиканского высшего учебного 
заведения Крымского инженерно-педагогического университета 
(РВУЗ КИПУ) мы поэтапно вводим в практику работы со 
студентами заочной формы профессионального обучения блочно-
модульную систему, апробированную во многих ВУЗах Украины 
[5, с. 76]. Основу системы составляет рейтинг студента по 
каждому модулю, любому блоку учебной дисциплины, всей 
дисциплины, циклу дисциплин профессиональной подготовки для 
всего периода обучения. Результаты научных исследований 
свидетельствуют, что предлагаемая система представляет собой 
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относительно устойчивую совокупность элементов, 
организованное соединение участников эксперимента, их 
действий, порядка выполнения функций, пространственно-
временных связей, отношений, способов взаимодействия и 
структур деятельности в интересах достижения определенных 
успехов.  

Важнейшей задачей предлагаемой системы является 
развитие личности. Мы разработали дидактическую систему для 
фундаментальной дисциплины, она позволяет создать 
необходимые условия, приемлемые для подготовки студентов к 
будущим дисциплинам. В этой связи мы рекомендуем 
дидактическую систему профессионально-предметной подготовки 
специалиста в высшем учебном заведении, которая 
предусматривает реализацию следующих функций: формирование 
направленности личности специалиста на творческое 
осуществление своей профессиональной деятельности; 
формирование знаний, умений, навыков для развития 
самоорганизации  и самообразования; формирование 
необходимого мировоззрения. 

Разработанная нами дидактическая система позволяет 
рационально использовать часы аудиторных занятий и 
организовать самостоятельную работу. При этом студент-заочник 
не остается „один на один” вдали от вуза с нерешенными 
вопросами. Следует отметить, что дидактическая система 
функционирует на основе четкой организации учебно-
воспитательного процесса изучения дисциплины. Для нас важным 
является эффективный подход к построению предметной 
подготовки, ориентированной на профессиональную деятельность. 
Под содержанием профессиональной подготовки мы понимаем 
множество научных фактов, понятий, определений, 
представленных в государственных стандартах, учебных и 
рабочих программах, пособиях и других дидактических 
материалах.  

Созданная дидактическая система представляет важный 
элемент в иерархии подсистем единой педагогической системы 
высшего учебного заведения, которая направлена на достижение 
заданного качества подготовки выпускника. Она включает: цели, 
задачи, этапы, формы, содержание, методы и средства подготовки, 
а также систему комплексной оценки ее качества, что позволяет 
оценить достигнутые результаты на всех этапах деятельности и 
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своевременно корректировать ход образовательного процесса, 
обеспечивая систематически обратную связь.  

Таким образом, созданная нами система позволяет 
добиваться запланированного качества подготовки заочника для 
восприятия последующих учебных дисциплин, хорошо 
адаптированного к выполнению своей профессиональной 
деятельности. По результатам проведенных исследований видим, 
что для рационального управления образованием необходимо 
иметь информацию о результатах обученности и факторах, 
влияющих на эти результаты. При этом обратная связь 
осведомляет о соответствии фактических результатов 
деятельности педагогической системы ее конечным целям и 
эффективности проведения мониторинга.  

Проведенный анализ соответствия между суммарным 
баллом комплексного итогового тестирования и оценкой на 
экзамене показал достаточно тесную корреляционную связь между 
ними, что позволяет с высокой достоверностью прогнозировать 
результаты экзамена, используя рейтинг студента при усвоении 
модулей. 

Мы создали дидактическое обеспечение для проведения 
мониторинга отдельного модуля, комплексного тестирования всех 
модулей и итоговой контрольной работы в соответствии с 
созданной моделью дисциплины на основе учебных графов. 
Суммарный рейтинг определяет уровень учебных достижений 
каждого студента, академической группы и потока в целом. В 
течение семестра поступает обратная связь, определяются те 
разделы темы, которые не усвоены студентами. Они выносятся на 
тематические консультации. Информацию усвоения модуля 
студентом преподаватель получает своевременно. Она позволяет 
реализовать не только индивидуализацию обучения, но и 
управлять самостоятельной работой заочника. Мы пытались 
оптимизировать самостоятельную работу студентов-заочников, 
взаимосвязанной с созданием дидактических условий их 
деятельности.  

Таким образом, созданное дидактическое обеспечение  
разработано на основе научно-обоснованных нормах объема 
самостоятельной работы студента; оно позволяет снизить процесс 
адаптации студента к изучаемой дисциплине, рационально управлять 
аудиторной и внеаудиторной работой, получать систематически 
обратную связь, получать объективные данные об усвоении дисциплины, 
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иметь информацию о тех знаниях и умениях, которые сформированы 
после окончания учебного семестра; созданы дидактически 
обоснованные условия рациональной работы студента заочной формы 
обучения, позволяющие реализовать психолого-педагогические основы 
организации заочного образования. 
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Психолого-педагогические основы организации заочного обучения 
 

Аннотация. В статье автор рассматривает психолого-педагогические 
основы организации заочного обучения, позволяющие снизить процесс 
адаптации студента к дисциплине, которая изучается, рационально управлять 
внеаудиторной роботой, систематически получать обратную связь, объективные 
даные об усвоении дисциплины, информацию об усвоении дисциплины по 
окончанию учебного семестра. 

Ключевые слова: заочное обучение, рациональное управление 
внеаудиторной самостоятельной работой. 
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Summary. In the article an author examines psychology-pedagogical bases 
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organizations of the extra-mural teaching, allowing to reduce the process of adaptation of 
student to the studied discipline, rationally to manage don’t room work, to get a feed-
back systematic, to get objective information about mastering of discipline, to have 
information about mastering of discipline after completion of educational semester. 

Keywords: extra-mural teaching, rational management of don’t room by 
independent work. 

 
 

УДК 374.4     Ніна Журавська, 
     м. Київ 
 

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ-АГРАРІЇВ У 
КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
 
Постановка проблеми. Адаптація підготовки викладачів в 

аграрних вищих навчальних закладах України до Європейських 
норм означає, насамперед, сприйняття законів із розвитку 
сільського господарства країн ЄС, за якими сталий розвиток 
означає об’єднання в єдине ціле економіки, навколишнього 
середовища, соціальної сфери (у Франції Закон із сільського 
господарства щодо ”сталого розвитку” був прийнятий вже у 1999 
р.) [5].  

Аналізуючи останні дослідження і публікації, в яких 
започатковано розв’язання порушеної проблеми, ми акцентуємо 
увагу на недосліджених позиціях. Зокрема, безперечний науковий 
інтерес має те, що у Франції Міністерством фінансів 
запропонована стратегія ініціативи, що передбачає фінансування і 
впровадження у вищих навчальних закладах полюсів 
компетентності. Група підприємців створює схему, за якою 
наукові ідеї впроваджуються безпосередньо у виробництво. 
Міністерство сільського господарства та рибальства, якому 
підпорядкована аграрна освіта у Франції, створило ряд локальних 
комплексів компетенції. Тобто, аграрні вищі навчальні заклади 
різних напрямів підготовки фахівців об’єднуються й утворюють 
повний ланцюг: від викладачів аграрних вищих навчальних 
закладів, фахівців із виробництва сільськогосподарської продукції 
до фахівців із її переробки. Отже, сталий розвиток сільського 
господарства для Європи означає: живемо і зберігаємо життя 
сьогодні.  

Постановка завдання статті. Загальновідомим є те, що в 
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Європі об’єднуються різні школи та напрями наукових досліджень 
в аграрній сфері для досягнення сталого розвитку сільського 
господарства. Європейське бачення сталого розвитку аграрної 
освіти передбачає інтегрований підхід: якість, безпека, контроль. 
Це стосується як продукції сільського господарства, так і 
навчально-виховного процесу у майбутніх викладачів вищих 
аграрних навчальних закладів та фахівців сільськогосподарського 
напряму. 

Так, поняття тривалого розвитку, наведене в 
сільськогосподарському законі Франції (липень 1999 р.) [5], що 
уособлює загальні принципи становлення і розвитку аграрної 
освіти, з'явилося в такій інтерпретації: ”Якщо ці теми введені 
нещодавно до програм MAP, вони мають бути дослідницьким 
предметом міжнародного рівня вже довгі роки. Науковий і 
педагогічний контекст представлених дослідницьких проектів 
розробляється як проблематика дослідження з дидактики: 
експериментальних, економічних і суспільних наук. Розгляд із 
наукової точки зору соціально гострих питань є частиною 
екологічного виховання, що й досі характеризуються відсутністю 
згоди між дослідниками, саме щодо прогнозів глобальних 
небезпек та екологічних результатів”. Крім того, заяви фахівців і 
результати їх досліджень часто презентуються або отримують 
негативні відгуки від журналістів (Kolstoe, 2000 р.) [1].  

Звідси випливає значущість заходів, де висвітлюються 
положення освіти, на яких із журналістами розглядаються й 
обговорюються заяви різних дослідників, установ. Йдеться про 
важливі висновки, оскільки пануюча тенденція полягає в тому, 
щоб розглядати науку не з позиції ”влади”. Крім того, це 
”об’єднання наук”, назване також ”Science-in-the-making”, свідчить  
про інтеграцію наук із суспільною та комерційною діяльністю [2]. 
Потреба у розвитку дидактики навчання була підкреслена в різних 
країнах (Royal Society, 1985 р.; American Association for the 
Advancement of Science, 1989 р.; European commission, 1995 р.) [6]. 
Рекомендовано, наприклад, (AAAS, 1993 р.) [2] здійснювати 
підготовку студентів, інформованих про наукові питання, до 
наукової роботи, виховуючи у них наукову культуру.  

У Франції науковість освіти має спрямовувати учнів на 
”участь у громадянських виборах, де проблеми країни ґрунтуються 
на науці” [1]. Різні автори довели доцільність введення випадку в 
дослідження перспектив методики громадянського виховання. 
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Деякі цей висновок виправдовують через терміни дії наукового 
виховання (Jenkins, 1994 р.; Osborne, 1997 р.; Zoller, 1982 р.; 
Désautels, 1995 р.), інші – через значення для освіти, вважають 
методику подібною до науки (Millar & Wynne, 1988 р.) [4]. 
Оскільки у цих двох напрямах є раціональне зерно, доцільно 
розширювати мотив науковості в експериментальних роботах з 
економічних і суспільних наук.  

Можна припустити, що вивчення гострих соціальних 
питань сприяє покращенню навчання студентів. У контексті 
французьких досліджень дидактики, нині працюють дві команди 
над дидактикою навчання соціально гострих питань. Одна – в 
ENFA, інша – в IUFM Aix-Marseille, якою управляє Ален Легарде, 
де теж цікавляться дидактикою навчання економічних і суспільних 
питань [5]. Асоціація цих двох команд підсилює зв’язок 
проблематики дидактики і „гострих” соціальних питань. Пункт, 
загальний для досліджень цих команд, ґрунтується на зборі 
матеріалу і на оцінці ризику. Для того, щоб вивчення потенційних 
екологічних небезпек змогло досягти результатів, часто потрібен 
взаємозв’язок наукової спільноти. Мета досліджень обох команд 
полягає в тому, щоб виховати людей, інформованих про 
дослідницькі методи, їх застосування і вірогідні наслідки, здатних 
ухвалювати аргументовані рішення та брати участь у дебатах. 

Нині багато послідовників цієї течії виховання фахівців, 
що вивчає взаємодію: ”Наука – Технологія – Суспільство”. 
Розкриття соціально значимих питань сприяє вихованню 
громадянства. За цією логікою Об’єднане Королівство Великої 
Британії вирішило запровадити до своєї національної термінології 
нове поняття –”громадянство”, що означає розвиток освіченості 
учнів на соціально гострих питаннях. Деякі питання ставляться на 
заходах, де учасники акцентують увагу на наукових, економічних і 
суспільних питаннях. Зазвичай пропонують такі запитання: Які 
довідкові уміння? Їх надійність? Суперечки в їх мотивах? Якими є 
”природні вміння” студентів, викладачів у галузі дидактики 
професійно орієнтованих дисциплін?  

Слід зазначити, що йдеться також про ”систему знань”, яка 
включає суспільні знання, взаємозв’язок наук, інформацію з 
популяризації науки, що походить із різних джерел (довідкові 
знання, дидактичні стратегії будівництва, їхні аналіз та оцінка). 
Ґрунтовне вивчення зазначених понять сприяє розробці 
проблематики дидактичної обробки понять і наявної практики. 
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Йдеться, з одного боку, про те, щоб аналізувати дійсну практику 
викладачів, відповідно до зміни цього контексту, а з другого боку, 
пропонувати, починаючи із досліджень, викладачам нові 
дидактичні стратегії, аналізувати їх і оцінювати за прикладом 
опублікованих праць Беднарза [3].  

Разом із видатними досягненнями в галузі нових 
технологій науково-технічна революція принесла в людське життя 
безліч негативних явищ – нещадну експлуатацію природних 
ресурсів, знищення копалин, лісів і придатних для господарського 
використання земель, забруднення навколишнього середовища, 
радіаційне та хімічне зараження тощо. Усього цього досить для 
припинення життя на Землі. Отже, на вищу аграрну освіту й, 
зокрема підготовку викладачів-аграріїв, покладається 
найголовніша функція – екологічне просвітництво й 
перевиховання свідомості майбутніх фахівців-аграріїв з метою 
привернення їхньої уваги до проблем природи й оточуючого 
середовища, до необхідності збереження життя на планеті, 
проблем розумного господарювання. Мета сільськогосподарської 
політики спільного ринку полягає в тому, щоб забезпечити 
фермерів пристойним рівнем життя, а споживачів – якісним 
продовольством за справедливими цінами [2]. Звідси випливає, що 
безпека продовольства, збереження сільського середовища – 
ключові поняття нової концепції європейської освіти.  

П’ята конференція міністрів ”Навколишнє середовище для 
Європи” (Київ, 21-23 травня 2003 р.) [2] прийняла документи 
”Теоретична основа” і ”Проект пропозиції щодо здійснення”, які 
заклали фундамент для забезпечення сталого розвитку в регіоні. 
Включення сталого розвитку до переліку основних цілей системи 
освіти сприяє підвищенню рівня знань і обізнаності в регіоні. 

Зазначимо, що екологічна освіта (УР) (Ecological education) 
в цілях стійкості ставить акцент головним чином на охороні 
навколишнього середовища і турботі про неї. Увага повинна бути 
зосереджена на всіх видах людської діяльності, що стосуються 
навколишнього середовища і пов'язані з використанням природних 
ресурсів. Освіта на користь стійкого розвитку (сталого) (ПУР) 
(Education on benefit of proof development) – це більш широке 
поняття, яке охоплює економічну, соціальну й природоохоронну 
галузі. Питання стійкості мають стати невід’ємною частиною 
життя кожної людини і, відповідно, складовою формальної освіти, 
особливо у підготовці викладачів сільськогосподарського 
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спрямування. 
У розділі ”Елементи програми спільних дій” розглядаються 

напрями, за якими повинні здійснюватися конкретні дії і на які 
зверталася увага на минулих Конференціях ООН: 

1. Стратегія сталого (або стійкого) розвитку – ”Порядок 
денний на XXI століття” – була прийнята на Конференції ООН із 
навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). 
У розділі 36 наголошується: ”Освіту, включаючи підвищення 
інформованості населення і професійну підготовку, слід визнати 
як процес, за допомогою якого людина і суспільство можуть 
повною мірою розкрити свій потенціал. Освіта має вирішальне 
значення для сприяння сталому розвитку і розширенню 
можливостей країн у вирішенні питань навколишнього 
середовища...” [2, с. 5]. На всіх подальших конференціях ООН, 
незалежно від тематики, сталий розвиток був невід’ємним 
елементом їхніх програм. Підкреслювалося, що освіта є рушійною 
силою для необхідних змін, що мир, розвиток, охорона здоров’я і 
демократія є взаємопосилюючими передумовами сталого (або 
стійкого) розвитку. 

2. Відповідно до рекомендацій, передбачених ”Порядком 
денним на XXI століття”, ООН для забезпечення ефективного 
здійснення цієї Повістки створила в 1993 р. Комісію зі сталого 
розвитку (The commission on proof development). Комісія регулярно 
розглядає окремі питання ”Порядку денного на XXI століття” на 
щорічних конференціях. На своїй шостій сесії в 1998 р. Комісія 
прийняла комплексні резолюції із освіти і комунікацій. Окрім того, 
вона затвердила масштабну програму роботи, в якій урядам 
пропонується включати цілі сталого розвитку в освітні програми 
всіх рівнів, і заохочується їх рішучість із цього напряму. 

3. На Всесвітній конференції ”Освіта для всіх” (Джомтьєн, 
Таїланд, 1990 р.) було дане таке визначення базових освітніх 
потреб: ”Ці потреби охоплюють як необхідний обсяг навичок 
(уміння читати, писати, володіння усною мовою, уміння 
формулювати і розв’язувати завдання), так і основний зміст 
навчання (знання, професійні навички, ціннісні установки і 
переконання), які необхідні людям для виживання, розвитку всіх 
своїх здібностей, самореалізації в умовах дотримання людської 
гідності, підвищення якості життя, ухвалення зважених рішень і 
продовження освіти” (Всесвітня декларація про освіту для всіх, ст. 
1,  п. 1). Це повною мірою відображено в Дакарських рамках дій 
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(Всесвітній форум з питань освіти, Дакар, Сенегал, квітень 2000 
р.): ”Освіта є основоположним правом людини. Вона має ключове 
значення для сталого розвитку і миру, і є незамінним засобом 
ефективної участі в житті суспільних і економічних структур XXI 
століття, яке випробовує на собі дію швидкої глобалізації” [2]. 

4. На Міжнародній конференції з освіти в галузі 
оточуючого середовища і розвитку та проблем комунікації 
”ЕКОЕД-1992” (Торонто) розвиток розглядався як перспектива 
зростання, при якій важливо, щоб природоохоронна діяльність 
велася, зокрема, шляхом скорочення дії антропогенної діяльності 
на навколишнє середовище. В цьому контексті сталий розвиток 
розглядається як компроміс, при якому можна уникнути надмірної 
дії на стан речей, що склався. Освіта повинна задовольняти 
потреби сталого розвитку шляхом підготовки людських ресурсів у 
галузі підвищення продуктивності через активізацію технічного 
прогресу і заохочення культурного середовища, сприятливого для 
соціально-економічних перетворень. Мета полягає в тому, щоб 
використовувати всі форми капіталу (у т. ч. людський капітал) для 
забезпечення швидкого і найбільш справедливого економічного 
зростання, разом із зменшенням негативного впливу на 
навколишнє середовище [2]. 

5. У доповіді ”Освіта: прихований скарб” (Міжнародна 
комісія з освіти для XXI століття, 1996 р.), підкреслюється, що 
освіта необхідна для демократичного і стабільного майбутнього. 
Основою для освіти там визначені чотири чинники: навчання жити 
разом, навчання знанням, навчання навичкам і навчання життю. 
Тобто, йдеться про складові сталого розвитку. 

6. На міжнародній конференції ЮНЕСКО ”Освіта в 
інтересах стійкого майбутнього” (Салоніки, Греція, 1997 р.) 
зазначалося, що в орієнтованій на стабільність програмі однією з 
першочергових цілей стане поняття громадянськості. Традиційний 
пріоритет вивчення природи повинен врівноважуватися вивченням 
суспільних і гуманітарних наук. Потім вивчення взаємодії 
екологічних процесів буде об’єднане з ринковими чинниками, 
культурними цінностями, справедливим ухваленням рішень, 
державною політикою й екологічними наслідками антропогенної 
діяльності у всеосяжному взаємозалежному ключі. Студенти-
викладачі мають аналізувати питання про те, як критично 
відображати своє місце в світі і який вид сталого розвитку їм 
підходить. На практиці  ім необхідно розглядати альтернативні 
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шляхи розвитку життєвого процесу, оцінювати альтернативні 
концепції, вчитися обговорювати і обґрунтовувати вибір між 
концепціями і складати плани їх реалізації, а також брати участь у 
житті общини для практичного перетворення цих концепцій в 
практику. Такі навички і здібності, що покладено в основу високої 
громадянськості, роблять освіту на користь стабільності частиною 
процесу виховання інформованого, зацікавленого й активного 
населення. Таким  чином, конференція дійшла висновку, що освіта 
в інтересах стабільності сприяє освіті у галузі демократії і миру. 

7. На другій нараді міністрів освіти країн регіону 
Балтійського моря (Стокгольм, січень 2002 р.) представники 
Німеччини, Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Росії, 
Фінляндії, Швеції та Естонії розглядали результати роботи 
системи освітнього сектора ”Балтія-21” – її трьох робочих груп 
відповідно до завдання, поставленого на першій нараді міністрів 
(Стокгольм, січень 2000 р.). Міністри прийняли ”Порядок денний 
на ХXI століття” в галузі освіти на користь сталого розвитку в 
регіоні Балтійського моря, ”Балтія-21Е” і програму дій, яка нині 
втілюється в життя. 

8. Міждержавна екологічна рада країн ЄС (The European 
ecological advice) через свою Робочу групу із екологічної освіти 
також додає внесок в освіту у галузі охорони навколишнього 
середовища, тобто у розвиток принципів сталого розвитку. 

9. Основні уроки за минуле десятиліття (”Освіта на користь 
стабільності” від Ріо-де-Жанейро до Йоханнесбурга ”Уроки 
десятиліття активних дій” (ЮНЕСКО, 1991 р.) винесені на користь 
сталого розвитку в процесі освіти: освіта на користь сталого 
розвитку є тією, що зароджується; мета динамічної концепції із 
новим баченням освіти – дати особам будь-якого віку можливість 
нести відповідальність за побудову стабільного майбутнього. 
Актуалізувалася потреба переорієнтовувати багато із наявних 
освітніх напрямів, програм і видів практики, із тим щоб вони 
забезпечували концепції, навики, зацікавленість і активність, 
необхідні для сталого розвитку (Proof development). Освіта є 
ключем до перетворення в сільських районах і має основне 
значення для забезпечення економічної, культурної і екологічної 
життєздатності сільських територій і общин; безперервне 
навчання, включаючи освіту для дорослих і для общини, 
відповідне технічне і професійне навчання, вищу освіту і 
підготовку викладачів, є життєво важливими доданками для 
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нарощування потенціалу в інтересах стабільного майбутнього” [2, 
с. 7]. 

10. Орхуська конвенція відкриває для екологічної освіти 
нові перспективи. Населенню слід перейматися проблемами 
навколишнього середовища, соціальної сфери, економіки, безпеки 
та особистої недоторканості. Люди повинні засвоїти, яким чином 
потрібно враховувати екологічні проблеми у повсякденному житті. 

11. Регіональна нарада міністрів на Всесвітній зустрічі на 
вищому рівні із сталого розвитку (Женева, 24-25 вересня 2001 р.) 
також розглянула зазначене питання. Міністри, зокрема, 
”вирішили удосконалювати систему освіти і  розробку програм 
навчання із сталого розвитку в цілях поглиблення загального 
розуміння того, як здійснювати і заохочувати до сталого розвитку 
на практиці”[2, с. 8] 

12. Результати відповідної діяльності Програми Організації 
Об’єднаних націй із охорони довкілля (ЮНЕП), ООН із питань 
освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Європейського союзу, 
професійних і природоохоронних організацій (НВО) є значним 
внеском у подальше обговорення екологічної освіти й освіти на 
користь сталого розвитку. Важливого значення набуває й робота в 
рамках природоохоронних конвенцій (конвенцій з біологічної 
різноманітності, про зміни клімату та ін.). 

13. У матеріалах роботи Всесвітньої зустрічі на вищому 
рівні із стійкого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.) підкреслено 
необхідність інтеграції сталого розвитку (УР) до систем освіти на 
всіх рівнях із тим, щоб розбудовувати освіту як ключовий елемент 
перетворень. Саміт також рекомендував Генеральній Асамблеї 
ООН оголосити 2005-2015 десятиліттям сталого розвитку. 

15. Освіта, професійна підготовка і дослідницька робота 
визнані важливими інструментами для досягнення стійкого 
розвитку та інтеграції всіх галузей життя. Йдеться про 
реформування систем директивних та адміністративних органів 
освіти на основі довіри, активності [2]. 

Висновки. Враховуючи умови сьогодення, ця стратегія 
сталого розвитку повинна підтримуватися на загальнодержавному 
рівні. При підготовці відповідного законодавства і рішень Усім 
державам пропонується використовувати елементи загального 
управління. Для національного / державного використання цих 
елементів потрібна їх подальша розробка і трансформація на 
національному / державному рівні [2, с. 3]. Стратегія також 
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ґрунтується на засадах регіональної і субрегіональної співпраці, 
взаємодії різних суб’єктів, навчальних закладів та інших установ 
на національному / державному рівні.  

Перспективи подальших досліджень проблеми. Поняття 
сталого розвитку має цілий ряд значень часто відповідають 
різним ідеологіям. Його цінність залежить від способу ставлення 
людей до нього і від того простору, який вони можуть виділити 
йому для наповнення цього поняття реальним значенням у їх 
власному контексті. Освіта допомагає людям у процесі 
самовизначення і нарощування потенціалу. Прагнення забезпечити 
стабільність є засобом для досягнення мети при розвитку 
екологічної думки і освіти і підвищити якість навчання. 

 
Література 

1. Констан К. Сталий розвиток та агрономічна освіта у Вищій 
національній школі м. Діжон, Франція / К. Констан, Ж. Труш 
// Науковий колоквіум. – Біла Церква: БДАУ, 2006. – С. 1-2. 

2. Навколишнє середовище для Європи: матеріали п’ятої 
конференції (Київ, Україна, 21-23 травня 2003 р.). – К., 2003. – С. 
1-23. 

3. Педагогическая мысль в странах Запада на современном этапе: 
Сб. научн. тр. / В.Я. Пилиповский и др.; отв. ред. В.Я. 
Пилиповский. – М.: АПН СССР, 1991. – 95 с. 

4. Albe V. Conception collaborative d’un CD-ROM pour 
l’enseignement des moteurs électriques, Communication orale à la 
6ème Biennale de l’Education et de la Formation, Paris, 3-6 juillet 
2002 / V. Albe & C. Ducamp. – 78 р. 

5.  Le concept de développement durable: la loi d'orientation agricole 
// Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. – Paris, juillet 1999. – Р. 
17. 

6. Simonneaux L. La conduite du changement dans la mise en place de 
formations à des métiers émergents, in La recherche en éducation et 
le développement de la pratique professionnelle en enseignement / L. 
Simonneaux, Ch. Beslay, J. Castellan & M. Fenech. –  Sherbrooke: 
Editions du CRP, 2001. – P. 48-63. 
 

Нина Журавская 
Подготовка преподавателей-аграриев в контексте 

устойчивого развития сельского хозяйства: европейский опыт 
 
Аннотация. Рассмотрены проблемы профессиональной 

подготовки преподавателей-аграриев. Осуществлен анализ опыта 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 251 

исследований в странах Европейского Союза. 
Ключевые слова: преподаватели-аграрии, сельское 

хозяйство, стабильное развитие, профессиональная подготовка, 
Европейский Союз. 

 
Nina Zhuravska 

Preparation of teachers-agrarians in the context of steady 
development of agriculture: European experience 

 
Summary. The problems of professional preparation of 

teachers-agrarians are considered. The analysis of experience of 
researches in the countries of European Union is carried out. 

Key words: teachers-agrarians, agriculture, stable 
development, professional preparation, European Union. 

 
 

УДК 374.7 “71”    Ірина Носаченко, 
     м. Київ 
 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: 
ПРІОРИТЕТИ ТА ПРОБЛЕМИ 

 
В умовах незалежності та розбудови ринкової економіки в 

Україні, надзвичайно велике значення має розвиток суспільного 
виробництва, ефективність якого знаходиться у прямій залежності 
від знань і умінь людей, що створюють матеріальні і духовні 
блага. Сьогодні, коли відбувається постійне ускладнення 
технічного оснащення виробництва, суспільство стає перед 
необхідністю вдосконалювати освіту і неперервно підвищувати 
кваліфікацію працівників різних галузей виробництва. 
Підвищення кваліфікації здійснюється у процесі навчання і 
самоосвіти дорослого населення, а також його до навчання та 
перенавчання у зв’язку з потребами науково-технічного прогресу, 
а також підходами до розуміння навколишнього світу. В умовах 
сьогодення надто гостро стоїть проблема перепідготовки і 
перекваліфікації кадрів. 

Останнім часом у психолого-педагогічній літературі 
широкого обговорення набула проблема неперервної освіти, яка в 
свою чергу є одним з важливих компонентів освіти дорослих. В 
літературі зустрічаються й інші, близькі за значенням терміни, 
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такі, як „перманентна освіта”, „освіта упродовж всього життя”, 
„підвищення кваліфікації і перекваліфікація”, „корпоративне 
навчання” та ін. 

У працях Б. Андріївського, Г. Алікбекова, В. Бондаря, 
Л. Даниленка, С. Вершловського, В. Воронцової, В. Горохова, 
М. Гниліші, С. Гончаренка, А. Дарійського, І. Зязюна, Г. Зінченко, 
Ю. Кулюткіна, Н. Ничкало, В. Олійника, В. Онушкіна, В. Пуцова, 
В. Семиченко. М. Скрипник, П. Худоминського безперервна освіта 
розглядається як багатопланове поняття і за своїми цільовими 
функціями визначається як умова і процес всебічного розвитку 
особистості, поступового збагачення її творчого потенціалу. 
Система спрямована не лише на підготовку, а й на постійний 
розвиток особистості як активного суб’єкта праці, пізнання, 
спілкування. 

Безперервна освіта розуміється як життєвий процес, що 
забезпечує поступовий розвиток творчого потенціалу особистості, 
всебічне збагачення її духовного світу, як освіта дорослих. У 
Національній доктрині розвитку освіти серед принципів її 
реалізації зазначено, що безперервна освіта відкриває можливість 
для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової 
підготовки, досягнення цілісності і наступності у навчанні та 
вихованні, перетворення набуття освіти на процес, що триває 
упродовж всього життя людини. 

Проблема неперервної освіти особливо актуальна в умовах 
сьогодення, бо як організаційний принцип побудови народної 
освіти в Україні, вона забезпечує можливість використання 
кожною людиною на протязі усього її життя різноманітних 
освітніх закладів і дозволяє їй раціонально поєднувати освіту з 
самоосвітою. Результати проведених досліджень з вікової 
психології дорослих свідчать, що людина в усі періоди її життя 
здатна набувати нові знання і розширювати розумовий кругозір, а 
у процесі трудової діяльності оволодівати новими і суміжними 
професіями при певних потребах. І чим швидше відбувається 
соціально-економічний розвиток, тим скоріше іде девальвація 
набутих раніше знань. Ось чому для забезпечення таких 
можливостей необхідна єдина система освіти. Особливої уваги у 
цій системі заслуговує післядипломна освіта, що характерна для 
усіх етапів життя дорослої людини.  

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення 
освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, 
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розширення та оновлення її професійних знань, умінь і навичок 
або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше 
освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. 
Післядипломна освіта створює умови для безперервності та 
наступності освіти і включає: 

- перепідготовку – отримання іншої спеціальності на 
основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та 
практичного досвіду; 

- спеціалізацію – набуття особою здатностей 
виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості в 
межах спеціальності; 

- розширення профілю (підвищення кваліфікації) – 
набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та 
обов’язки в межах спеціальності; 

- стажування – набуття особою досвіду, насамперед, 
передового виконання завдань та обов’язків певної спеціальності. 

Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію, 
чи розширила профіль (підвищила кваліфікацію) отримує 
відповідний документ про післядипломну освіту. Зразки 
документів про післядипломну освіту затверджуються спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі 
освіти і науки. 

Система безперервної післядипломної освіти, на думку 
В. Олійника, має відповідати таким вимогам: 

 сучасному рівню розвитку навчальних закладів, 
запитам персоналу на підставі гнучкої взаємодії основних ланок – 
базової і післядипломної освіти, курсового і міжкурсового 
періодів; 

 враховуванню зв’язку базової освіти працівників з 
їхньою професійною діяльністю; 

 взаємозв’язку результативності курсової підготовки і 
підсумків атестації кадрів; 

 застосуванню важелів матеріального і морального 
стимулювання процесу і результату перепідготовки, підвищення 
кваліфікації кадрів; 

 здійсненню гнучкого процесу навчання в системі 
перепідготовки та курсового підвищення кваліфікації, який 
відповідав би інтересам кожного слухача; 

 забезпеченню неформального характеру методичного 
навчання кадрів в міжкурсовий період; 
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 формуванню демократичного стилю керівництва в 
управлінні креативного впливу. Ґрунтуючись на цій позиції, слід 
визначити основні положення методології післядипломної освіти, 
виділивши її основні складові: 

а) загально-концептуальний стан сучасної післядипломної 
освіти; 

б) її основні змістовні характеристики; 
в) її управлінсько-організаційний аспект [4, с. 32]. 
Традиційний підхід до післядипломної освіти, коли вона 

розглядається лише як продовження вищої освіти, не відповідає 
сучасним потребам суспільства в цілому і, зокрема, особистості. В 
нинішніх умовах післядипломна освіта є способом освітньої 
діяльності, що забезпечує розвиток творчого потенціалу 
особистості, зростання професійної компетентності, підвищення 
соціальної адаптації в нових соціально-економічних умовах. 

Це положення актуалізується ще й такими факторами, як 
недостатній рівень фахової компетентності педагогів, рівня їх 
психолого-педагогічних знань, особливо щодо інноваційних 
технологій навчання; відсутністю можливості отримати необхідну 
консультаційну допомогу, літературу за місцем роботи; 
недостатнім фінансуванням освіти взагалі і вчителів, зокрема. У 
багатьох вчителів внаслідок вищезазначених факторів 
спостерігається так зване „емоційне вигорання”, негативне 
ставлення до своєї роботи і учнів, недооцінка свого статусу. 

В основу організації процесу післядипломної освіти, його 
змісту і методики покладено андрагогічний підхід до навчання і, 
насамперед, врахування психофізіологічних, соціально-
психологічних особливостей дорослих. Це, в свою чергу, 
актуалізується в післядипломній освіті в таких принципах, як: 
необхідність спиратися на прагнення особистості до саморозвитку 
і самовдосконалення; отримання власної корисності від набутих 
знань; врахування індивідуальних потреб і особливостей фахівця, 
його життєвого досвіду, віку; перетворення слухачів з об’єктів 
навчання в його активних суб’єктів, залучення їх до активної 
співпраці. Функції післядипломної освіти виконуються в повній 
мірі за умови її інноваційного характеру, апробації та 
впровадження сучасних технологій навчання, а подалі 
забезпечення їх науково-методичного супроводу. 

Західна преса все частіше обговорює ідею про те, що в 
системі післядипломної освіти необхідно інтенсифікувати процес 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 255 

підвищення кваліфікації на основі інтеграції професійної і 
навчальної діяльності слухачів. В. Холлі і Л. Валлі виявили дві 
закономірності практичної організації підвищення кваліфікації. 
Перша закономірність полягає в тому, що знання, які здобуває 
доросла людина, оцінюються нею як спосіб вирішення проблем у 
професійній діяльності. Це пояснюється статусом дорослої 
людини в суспільстві. Тому чим більше навчальна діяльність 
пов’язана з професійною, тим ефективніше відбувається процес 
особистісного і професійного розвитку. Друга закономірність 
ґрунтується на висновках психологів щодо взаємозв’язку 
свідомості й активності слухачів з ефективністю розвитку 
професіоналізму. [4, с. 50]  

Характерною рисою післядипломної освіти є її 
прогностичний характер. Вона повинна не тільки базуватись на 
прогресивних технологіях, а й орієнтуватися на майбутні запити 
суспільства у підготовці фахівців різного профілю, задоволення 
соціально-економічних потреб того чи іншого регіону. 

Відповідно до цього визначаються основні напрями роботи 
закладів післядипломної освіти, а саме: 

 навчальна і навчально-методична діяльність; 
 інноваційна діяльність; 
 проектування регіональних науково-освітніх процесів; 
 організація прогностичних досліджень; 
 розробка науково-методичного забезпечення 

навчального процесу та атестація кадрів; 
 науково-методичний консалтинг та експертиза освітніх 

проектів. 
Як бачимо, організація прогностичних досліджень є одним 

з важливих напрямів роботи закладів післядипломної освіти. Слід 
відзначити, що в цих закладах поняття „педагогічне 
прогнозування” включає такі прогностичні уміння: прогнозування 
розвитку педагогічного колективу та його структури; розвиток 
взаємовідносин викладачів і тих, хто навчається; уміння 
прогнозувати хід педагогічного процесу, моделювання його в 
близькій і далекій перспективі. 

Крім того, педагогічне прогнозування передбачає, що 
викладач володіє такими методами інтелектуальної діяльності як 
аналіз, висування гіпотези, розробка проекту, моделювання, 
проведення експерименту, екстраполювання тощо. Вищевикладене 
актуалізує проблему професіоналізму, компетентності викладача, 
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від яких в значній мірі залежить якість освіти. 
Останнім часом проблема визначення поняття „професійна 

компетентність”, його сутності стала об’єктом дослідження 
педагогів-науковців, спеціалістів, практиків, психологів, 
філософів. У педагогіці дана категорія розглядається як: похідний 
компонент „загальнокультурної компетентності” (Н. Розов, 
Є. В. Бондаревська); „рівень освіченості фахівця” 
(Б. Гершунський, А. Щекатунова); „системне явище, що включає 
знання, уміння, навички, професійно значущі якості особи фахівця 
забезпечуючи виконання ним власних професійних обов’язків” 
(Т. Браже, Н. І. Запрудський).  

Проблема формування професійної компетентності 
висвітлювалась в працях (Ю. Варданян, М. Дяченко, П. Зєєра, 
І. Зимньої, В. Наперова, В. Сластеніна, А. Смирнова, 
В. Спиридона, Н. Чекальової, С. Шишова та ін.) зміст і структура 
професійної компетентності з урахуванням основних положень 
рівневого підходу (Г. Абрамова, Б. Братусь, Є. Іванова, Є. Климов 
та ін.), професійно-графічного (Г. Білокрилова, А. Донцов, 
І. Дубровіна, Л. Мітіна, Р. Нємов, В. Пахальян та ін.), модельного 
(Ю. Азаров, Т. Казанцева, Г. Матушанський, О. Мельнічук, 
В. Піщулін, Г. Суходольський та ін.), розвиваючого, особистісно-
орієнтованого підходів (Л. Виготський, П. Каптєрєв, В. Мясіщев, 
С. Рубінштейн та ін.). Особистісно орієнтований і діяльнісний 
підходи дозволяють розглядати формування професійної 
компетентності як процес діалогічної взаємодії, розгортання 
механізмів особистісного становлення і професійного 
самовизначення (Л. Божович, Е. Бондаревська, І. Зарецька, 
М. Савіна, І. Якіманська та ін.), як прояв суб’єктивності студента 
(А. Бодальов, А. Вербицький. В. Петровський і ін.), як формування 
особистісно значущих і професійно важливих якостей фахівців 
(Г. Безульова, Г. Шеламова та ін.). 

Л. Лук’янова та О. Гуренкова також підкреслюють, що 
компетентність розглядається вченими достатньо неоднозначно, а 
саме як: 

 ступінь сформованості суспільно-практичного 
досвіду (Ю. Ємельянов); 

 адекватність реалізації посадових вимог 
(Л. Анциферова); 

 рівень спроможності навчитися спеціальним 
методикам й індивідуальним формам активності (Л. Урванцев); 
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 поєднання психічних якостей, психічного стану, які 
дають можливість діяти самостійно й відповідально; оволодіння 
людиною навичками й уміннями виконання трудових операцій 
(А. Маркова); 

 рівень умінь особистості, який визначає ступінь 
відповідності певній компетенції, що дозволяє конструктивно 
діяти у які соціальних умовах, які швидко змінюються (В. Дьомін); 

 готовність на професійному рівні виконувати свої 
посадові й спеціальні обов’язки (В. Маслов); 

 вищий рівень майстерності (І. Кандаков); 
 здатність й готовність особистості до дій, 

заснованих на знаннях і досвіді, набутих у процесі навчання і 
соціалізації (Г. Селевко); 

 знання, уміння й досвід, а також здатність 
мобілізувати ці знання й досвід в конкретній соціально-практичній 
ситуації (Е. Зеєр) [3, с.25]. 

Услід за В. Козаковим ми розуміємо професійну 
компетентність як активну спроможність фахівця реалізувати всі 
компоненти діяльності, що обумовлюється його знаннями, 
навичками, уміннями, а також здібностями і психічними 
властивостями. [2, с. 90]. 

Водночас за результатами аналізу наукових досліджень 
можна зробити висновок про розмаїття співвідношень між такими 
поняттями як „компетентність” і „компетенції”. Обидва вони 
використовуються для характеристики якості підготовки фахівців, 
однак все ж не є тотожними. Ми поділяємо думку Є. Іванченко [1, 
с. 108-109], яка дає цим поняттям такі визначення: „Компетенція – 
(від лат. competo – добиваюсь, відповідаю) інтерактивна цілісність 
знань, умінь і навичок, набутих у процесі навчання, які 
забезпечують готовність фахівця до професійної діяльності” (на 
основі Е. Зеєра, Е. Симанюка та О. Петрова). 

Компетентність – комплекс професійних знань, умінь, 
відносин, ставлень, професійних якостей особистості, які набуті у 
процесі навчання і соціалізації, продукують активну пізнавальну 
діяльність і дозволяють діяти в ситуації невизначеності (на основі 
визначень Е. Зеєра, Є. Симанюка, Г. Селевко). 

Щодо педагогічної компетентності, що ми поділяємо 
думку Н. Кузьміної, що основними її елементами є: 

 спеціальна компетентність в галузі дисципліни, що 
викладається; 
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 методична компетентність в галузі засобів формування 
знань, умінь і навичок в учнів; 

 психолого-педагогічна компетентність в сфері 
навчання; 

 диференційно-психологічна компетентність в галузі 
мотивів, здібностей, спрямованості школярів; 

 рефлексія педагогічної діяльності, або 
аутопсихологічна компетентність. 

Спеціальна компетентність включає глибокі знання, 
кваліфікацію і досвід практичної діяльності в галузі свого 
предмета, спеціальності, з якої ведеться навчання; знання засобів 
розв’язання технічних, творчих завдань, пов’язаних з конкретним 
виробництвом. 

Науковий підхід до методичної компетентності 
спирається на надбання педагогіки та психології і, передусім, 
практичні рекомендації щодо забезпечення всебічного розвитку 
особистості. Неможливо на професійному рівні забезпечити 
високу якість навчально-виховного процесу не розібравшись в 
теоретичній і практичній цінності дидактичних систем 
Д. Ельконіна, М. Скаткіна, І. Лернера, Л. Занкова. Спеціальної 
підготовки потребує впровадження методичних рекомендацій 
педагогічної спадщини слов’янських народів і кращого світового 
досвіду. 

Психолого-педагогічна компетентність припускає 
володіння педагогічною діагностикою, вміння будувати 
педагогічно доцільні взаємини з тими, хто навчається, здійснювати 
індивідуальну роботу на основі результатів педагогічної 
діагностики; знання вікової психології, психології 
міжособистісного і педагогічного спілкування; вміння 
пробуджувати й розвивати в тих, хто навчається, стійкий інтерес 
до обраного фаху, предмету, що викладається. 

Основна відмінність психологічної грамотності від 
компетентності полягає, на наш погляд, у тому, що грамотна 
людина знає, розуміє як, наприклад, поводитись, спілкуватись в 
тій чи іншій ситуації, а компетентна – реально й ефективно може 
використовувати знання в розв’язанні тих або інших проблем. 
Завдання розвитку компетентності – не просто більше і краще 
знати людину, а залучати ці знання у „психологічну практику” 
життя. О. Савченко підкреслює значення фундаментальності 
психолого-педагогічної підготовки педагога, перехід його від 
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нормативно-навчальної до діагностичної, соціальної та інших 
функцій. 

Диференційно-психологічна компетентність полягає в 
умінні виявляти особистісні особливості, настанови та 
спрямованість людей, визначати і враховувати їх емоційний стан; 
уміння грамотно будувати взаємовідносини з керівниками, 
колегами, учнями, студентами. 

Рефлексія педагогічної діяльності, або аутопсихологічна 
компетентність – це вміння усвідомлювати рівень власної 
діяльності, своїх спроможностей; знання про засоби професійного 
самовдосконалення; уміння бачити причини недоліків у своїй 
роботі, в собі; бажання самовдосконалення. 

Перспективи розвитку післядипломної освіти 
конкретизуються і вдосконалюються з урахуванням вітчизняних і 
світових тенденцій неперервної професійної освіти. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ПОЗАШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ХУДОЖНЬО- 
ЕСТЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
Оцінювання ефективності професійної діяльності педагога 

позашкільного навчального закладу має спиратися на певні 
педагогічні та психологічні критерії. Уперше поняття критеріїв 
професійної діяльності педагога було висвітлено в роботах 
В. Беспалько, Н. Кузьміної, І.  Огороднікова в контексті загальної 
теорії систем та програмованого навчання [1; 4].  

Як зазначають С. Сисоєва та Т. Кристопчук, загалом  
критерії – це „ознаки, на основі яких здійснюється оцінювання 
досліджуваного об’єкта, явища, що визначають реальний стан, 
рівень сформованості об’єкта” [10]. Під критеріями якості 
педагогічної діяльності розуміють „ознаки, за якими визначається 
ступінь відповідності педагогічної діяльності встановленим цілям, 
стандартам, нормам. Критерії якості педагогічної діяльності 
призначені для якісної характеристики педагогічної діяльності 
через кількісну міру досягнення проектованої мети” [3, с. 435]. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць, 
присвячених визначенню критеріїв педагогічної діяльності, досі 
недостатньо вивченими залишаються основоположні підходи та 
критерії оцінювання ефективності діяльності педагога в системі 
позашкільної освіти. 

Мета даної статті – висвітлити основні критерії оцінювання 
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професійної діяльності педагога позашкільного навчального 
закладу художньо-естетичного профілю. 

Чимало наукових праць присвячено критеріям 
ефективності навчання. Зокрема, І. Огородніков пропонував 
розподіляти означені критерії на дві групи: 

 критерії якості засвоєння навчального матеріалу (обсяг, 
систематичність, міцність, дієвість знань); 

 критерій розвитку самостійності і творчої активності 
(допитливість, здатність узагальнювати та аналізувати вивчений 
матеріал, самостійність мислення, вміння застосовувати вивчений 
матеріал у майбутній діяльності) [5]. 

Зрозуміло, освітній процес не зводиться до процесу 
навчання та розвитку творчої активності й мислення учнів. Тому в 
сучасній педагогічній науці тривають пошуки критеріїв 
професійної діяльності педагога. 

Погляди сучасних вчених на проблему встановлення 
критеріїв оцінювання ефективності професійної діяльності 
педагога різняться. На думку Н. В. Кузьміної, до основних 
критеріїв педагогічної діяльності слід віднести проектувальний, 
конструктивний, організаційний, комунікативний та гностичний 
[4]. 

Наведені критерії більшою мірою придатні до застосування 
в системі шкільної освіти і навряд чи можуть бути використані 
нами в повному обсязі в умовах закладу позашкільної освіти. 

Значний внесок у розробку ідей стратегічного 
менеджменту і, зокрема, проблеми визначення критеріїв 
оцінювання ефективності професійної діяльності педагога зробили 
В. Олійник, Г. Дмитренко та О. Ануфрієва. На думку науковців, 
„ідея наскрізних цілей, що визначає цілісність системи освіти, як 
єдиного соціального організму, може по-справжньому втілитись, 
якщо зуміти оцінювати внесок кожного навчально-виховного та 
виховально-навчального закладу в досягнення мети освіти” [2, 
с. 10]. 

Означена мета піддається декомпозиції за такими 
показниками як: 

 рівень знань, навиків та умінь особистості;  

 рівень творчого розвитку; 

 рівень морального розвитку; 

 рівень фізичного розвитку. 
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Наведені показники виступають наразі критеріями 
успішної навчальної діяльності. 

Як правило, для з’ясування ступеня прояву окремого 
критерію педагогічної діяльності, виділеного на основі певного 
підходу, застосовується оцінювальна шкала, яка визначається 
колегіально й унормовується управлінською структурою 
відповідного закладу, установи. Подібний принцип, на нашу 
думку, доцільно застосовувати і при оцінюванні ефективності 
професійної діяльності педагога позашкільного навчального 
закладу. 

Слід зазначити, що на практиці якісним показником 
результативності діяльності закладів позашкільної освіти 
найчастіше вважають результати участі у всеукраїнських та 
міжнародних заходах, зокрема, фестивалях, конкурсах, змаганнях, 
зльотах, експедиціях, що проводяться за підтримки органів 
управління освітою на місцях („Таланти ІІІ тисячоліття”, 
„Кришталеві джерела”, „Натхнення Хортиці” та ін.). Зазвичай, 
участь у масових заходах є важливим, але не єдиним результатом 
професійної діяльності педагога позашкільного закладу. 

Ознаки творчої педагогічної діяльності вчителя, її критерії 
та рівні детально проаналізовані С. Сисоєвою, яка вважає, що при 
дослідженні творчості вчителя визначається пріоритет 
діяльнісного підходу: творча професійна діяльність вчителя 
розглядається як провідний фактор, що впливає на розвиток 
творчих можливостей учня і забезпечує його ефективність. 
Водночас саме в процесі творчої професійної діяльності 
розкриваються творчі можливості педагога, відбувається їх 
реалізація та розвиток [6]. 

Серед основних критеріїв творчої педагогічної діяльності 
С. Сисоєва виділяє такі [11, с. 100-101]: 

– розробка принципово нових підходів до навчання, 
виховання і розвитку учнів; 

–  раціоналізація та модернізація змісту, форм, методів та 
засобів навчально-виховного процесу у світлі реформування 
освіти, зокрема з метою розвитку творчих можливостей учнів, 
їхніх талантів та обдарованості; 

– комплексне і варіантне використання в професійній 
діяльності всієї сукупності теоретичних знань і практичних 
навичок; 

– бачення нової проблеми у типовій ситуації, 



Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи          

 263 

знаходження варіантних шляхів її вирішення; 
– застосування науково-доказового вибору дій у 

конкретній педагогічній ситуації; 
– проведення систематичного самоаналізу професійної 

діяльності, науково-дослідницької роботи з творчого узагальнення 
власного досвіду та досвіду своїх колег. 

– оволодіння формами і методами управління творчою 
навчальною діяльністю учнів з метою розвитку їхніх творчих 
можливостей;  

– реалізація на практиці принципів педагогіки співпраці; 
– прояв гнучкості при виборі оптимального 

управлінського рішення у нестандартних (особливо конфліктних) 
ситуаціях; 

– оригінальне конструювання навчально-виховного 
процесу. 

Наведені критерії можуть використовуватися як допоміжні, 
але за своїм змістом вони в повному обсязі не відтворюють 
специфіку мистецько-естетичної спрямованості діяльності 
педагога позашкільного навчального закладу. 

У цьому сенсі С. Соломаха зазначає, що критерії 
практичної діяльності викладачів мистецьких дисциплін пов'язані 
з навчанням і вихованням учнів і молоді засобами мистецтва й 
визначаються здатністю фахівця сприймати, зберігати, створювати 
та використовувати художню інформацію, закарбовану в 
мистецьких творах, у навчанні та вихованні учнів і молоді. 
Здатність відчувати справжнє задоволення від діяльності, 
захоплюватися красотою, цінувати прекрасне особливо 
виявляється у мистецькій (художній) діяльності особистості, 
формуючи художню потребу як соціально-естетичний феномен 
[7]. 

Розглянутий нами матеріал свідчить про те, що увага 
дослідників спрямовувалася, переважно, на вивчення критеріїв 
ефективності навчання, критеріїв педагогічної діяльності, 
критеріїв оцінювання її результативності, критеріїв творчої 
педагогічної діяльності, оцінювання рівня педагогічної 
підготовленості викладачів та критеріїв практичної діяльності 
викладачів мистецьких дисциплін. 

Зокрема, у педагогічній літературі розроблено критерії 
сформованості індивідуальності майбутніх вчителів-словесників, 
сформованості інформаційної культури майбутніх вчителів 
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початкових класів, якості професійної підготовки вчителя-
філолога, професійних вмінь майбутнього вчителя фізичного 
виховання, критерії професійної готовності майбутнього 
директора до управлінської діяльності тощо [11]. 

Розроблені критерії мають незаперечну наукову цінність, 
однак не можуть повною мірою використовуватися в нашому 
випадку, зважаючи на специфіку діяльності педагога в закладі 
позашкільної освіти. Аналіз психолого-педагогічної літератури 
засвідчує, що діяльність доцільно розглядати як послідовну 
взаємодію компонентів єдиного процесу, що наділяє педагога 
ознаками суб’єкта діяльності, надає їй продуктивного, творчого 
характеру. Отже, процес діяльності доцільно розглядати в руслі 
особистісного виміру. 

Вагомий внесок в узагальнення існуючих підходів та 
розробку структури особистості і, зокрема, компонентів її 
діяльнісного виміру, здійснив В. Рибалка. На думку дослідника, 
доцільно розглядати такі компоненти діяльності як: 

 потребово-мотиваційний; 

 інформаційно-пізнавальний; 

 цілеутворюючий (прийняття рішення щодо мети 
педагогічної діяльності і, зокрема, оцінювання її результативності 
та відповідності задуму, ідеї, плану діяльності); 

 результативний (виконання рішення, досягнення 
результату діяльності); 

 емоційно-почуттєвий [9, с. 28]. 
Використання наведених компонентів в якості критеріїв 

оцінки ефективності професійної діяльності педагога 
позашкільного навчального закладу є найбільш доцільним, адже 
вони репрезентують процес діяльності в його цілісності та 
послідовності й спираються на особистісний підхід. 

Розглянемо зміст кожного компонента діяльності 
докладніше. Як зазначає В. Рибалка, по-перше, діяльність має 
починатися з усвідомлення певної потреби (матеріальної чи 
духовної, природної чи культурної), як стану нестачі чогось в 
особи, особистості, та предмету цієї потреби, тобто визначення 
мотиву діяльності. 

Поняття „мотив” у психологічному словнику визначається 
як спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням потреби 
суб'єкта, сукупність зовнішніх або внутрішніх умов, які 
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викликають активність суб'єкта і формують її спрямованість.  
По-друге, мотив визначає напрям орієнтації в дійсності, 

пошуку необхідної інформації, пізнання об'єктивних умов, 
дослідження ситуації; на цьому етапі в деяких випадках може бути 
знайдений вже готовий предмет задоволення потреби, а тому і 
зупинитись сама діяльність; проте, у більшості випадків такий 
предмет відсутній, що спонукає до подальшого розгортання 
діяльності. 

По-третє, якщо на попередньому етапі не буде знайдений 
предмет потреби, але визначиться шлях його отримання чи 
створення, то формується загальна мета, як уявлення про 
необхідний результат, та програма дій з її досягнення. 

По-четверте, відповідно до мети розробляються методи, 
засоби її досягнення, формується та реалізується система дій і 
операцій, що призводить до одержання чи продукування 
результату діяльності. 

По-п'яте, результат діяльності, що відповідає потребі, 
мотиву й меті діяльності, споживається, безпосередньо або 
опосередковано, через систему суспільно організованого 
розподілу праці, що викликає певну емоційно-почуттєву реакцію 
особистості, яка підкріплює діяльність з усіма її компонентами, 
або коригує чи відкидає її – якщо остання є незадовільною у 
певному сенсі. 

Унаслідок успішної реалізації усіх зазначених компонентів 
та емоційного закріплення усього послідовного їх ланцюга, 
діяльність фіксується, згортається у певних якостях особистості, 
щоб у відповідних умовах повторитися або виступити основою для 
розгортання нової діяльності [8]. 

Підкреслимо, що у нашому випадку розвиток як кожного 
окремого компонента, так і всіх у сукупності має забезпечувати 
процес удосконалення професійної діяльності педагога. Надалі 
нам слід наповнити наведені компоненти тим змістом, який 
відповідає специфіці професійної діяльності педагога 
позашкільного закладу художньо-естетичного профілю. 

За штатним розкладом позашкільного закладу передбачені 
такі посади як: художній керівник, балетмейстер, 
культорганізатор, завідувач ізостудією, завідувач кабінетом, 
викладач загальної музичної, художньої та хореографічної освіти. 
У відповідності до „Закону України про позашкільну освіту”, 
художньо-естетичний напрям забезпечує розвиток творчих 
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здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і 
слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері 
вітчизняної і світової культури та мистецтва. Отже,  важливим 
завданням педагога художньо-естетичного профілю є створення 
умов не тільки для засвоєння вихованцями основ естетичної 
культури, сприйняття прекрасного, але й для активізації творчої 
активності дітей і молоді. 

Розвиненість потребово-мотиваційного компонента 
професійної діяльності педагога закладу художньо-естетичного 
профілю характеризується стійкістю потреб та різноманіттям 
мотивів особистісно-професійного самовдосконалення, 
відповідальністю за власне життя і особистісно-професійний 
розвиток, стійкістю ціннісних орієнтацій. 

Розвиненість інформаційно-пізнавального компонента 
діяльності відображається у широті та цілісності знань з 
професійно-педагогічного самовдосконалення, основних ознак і 
способів досягнення високого рівня педагогічної діяльності. 
Важливим чинником тут є процес ознайомлення як з  ідеями 
класичної педагогіки, так і з новітніми педагогічними 
технологіями (зокрема, Ш. Амонашвілі, І. Іванова, Я. Каменського, 
А. Макаренка, М. Монтессорі, М. Поташника, Г. Сковороди, 
В. Сухомлинського та ін.). 

Про стан розвитку цілеутворюючого компонента 
професійної діяльності педагога позашкільного закладу художньо-
естетичного профілю свідчить наявність та усвідомленість 
професійних цілей, яких прагне досягти фахівець у процесі 
удосконалення власної професійної діяльності. Серед цих цілей 
зокрема можна виокремити такі: 

 створення власного творчого художнього колективу, 
студії, об’єднання; 

 підвищення рівня професіоналізму (створення 
авторської програми); 

 соціальне визнання власної педагогічної майстерності 
(звання „Відмінник освіти”, відзнаки „Софія Русова”, „Антон 
Макаренко” тощо); 

 здобуття кваліфікації „керівник гуртка-методист” та ін. 
Розвиненість результативного компонента діяльності 

відображається у ступені досягнення педагогом окреслених цілей, 
повнотою реалізації планів та задумів у процесі професійної 
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діяльності. Для педагога позашкільного закладу художньо-
естетичного профілю таким показником виступає, передусім, 
успішність творчого розвитку дітей, активна участь вихованців у 
масових заходах (творчих святах, концертах, оглядах творчої 
самодіяльності,  творчих злетах молоді,  виставках творчих 
доробок гуртківців тощо). 

Нарешті, розвиненість емоційно-почуттєвого компонента 
професійної діяльності педагога позашкільного закладу художньо-
естетичного профілю знаходить відображення в прояві емоцій, 
почуттів як у процесі самої діяльності, так і в процесі оцінки, 
аналізу її результатів. Таким чином, показником розвиненості 
емоційно-почуттєвого компонента педагога є відчуття емоційного 
задоволення у процесі  виховання та навчання молоді,  підготовки 
та проведення масових заходів, удосконалення власної 
професійної  діяльності тощо. 

Узагальнення викладеного матеріалу дає змогу зробити 
такі висновки: 

1. Взаємодія розвинених компонентів професійної 
діяльності педагога позашкільного закладу художньо-естетичного 
профілю зумовлює успішність його професійного зростання, 
підвищення професійної компетентності, розвиток педагогічної 
майстерності, творчий розвиток особистості педагога, що 
насамкінець призводить до високого рівня художньо-естетичного 
розвитку учнів. 

2. Наведені вище компоненти (потребово-мотиваційний; 
інформаційно-пізнавальний; цілеутворюючий; результативний та 
емоційно-почуттєвий) можуть виступати як критерії оцінки 
ефективності професійної діяльності педагога позашкільного 
закладу художньо-естетичного профілю. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку 
методики експериментального дослідження організаційно-
методичних умов професійної діяльності педагога навчального 
закладу художньо-естетичного профілю. 
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Оценка эффективности профессиональной 
деятельности педагога внешкольного учебного заведения 

художественно-эстетического профиля 
 
Аннотация. Рассматриваются основные критерии 

оценивания профессиональной деятельности педагога 
внешкольного учебного заведения художественно-эстетического 
профиля. Предлагается авторский вариант педагогической модели 
усовершенствования профессиональной деятельности 
преподавателя художественных дисциплин. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность 
педагога, критерии эффективности обучения, внешкольное 
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Evaluating the effectiveness of the activities of the teacher-
school educational institution aesthetic and artistic profile 

 
Summary. We consider the basic criteria for evaluating 

professional educator extracurricular school aesthetic and artistic 
profile. Criteria for learning, teaching activities, assess its impact, 
creative teaching activities, assess the level of educational preparedness 
and criteria for practical activities teachers of art subjects. Proposed to 
the author's version of the pedagogical model to improve teacher 
professional artistic and aesthetic profile. 

Key words: professional activity of teacher, criteria of 
efficiency of teaching, out-of-school educational establishment. 
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ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

  

Постановка проблеми. В усьому світі існує потреба у 

фахівцях, які можуть успішно працювати з представниками 

іноземних країн. Важливою умовою розв'язання цього завдання  є 

необхідність озброєння  спеціалістів, яких готує вища школа, 

уміннями володіти іноземними мовами, здатних до вільного 

професійного спілкування із зарубіжними колегами. Особливого 

значення набуває вивчення іноземних мов у закладах вищої 

економічної освіти, оскільки їхні знання є суттєвим фактором 

високої фахової компетенції майбутніх спеціалістів. Але практика 

й результати досліджень переконують, що рівень знань, навичок та 

умінь з іноземної мови студентів та випускників вищих 

навчальних закладів недостатній для задоволення зростаючих 

потреб як професійного, так і особистого характеру. Протиріччя 

між вимогами українського суспільства до підготовки майбутніх 

фахівців та фактичним рівнем знань студентів і їхнім умінням 

повноцінно спілкуватися іноземною мовою у своїй професійній 
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діяльності вбачається можливим зменшити шляхом удосконалення 

педагогічної системи. 

Мета статті – розглянути теоретичні питання, пов’язані з 

моделюванням педагогічної системи формування професійної 

спрямованості вивчення іноземної мови у ВНЗ економічного 

профілю, проаналізувати її структуру та зв’язки між 

компонентами. 

Аналіз останніх досліджень. В умовах модернізації вищої 

освіти актуальними є педагогічні дослідження, пов’язані з 

пошуком ефективних засобів управління навчальною діяльністю 

студентів. Одним з них є метод моделювання, який застосовується 

в педагогіці понад 30 років. 

В. П. Беспалько вважає, що методи дослідження 

педагогічної науки  „ще сильно контрастують на фоні загальних 

успіхів природничих і точних наук” [1, с. 4]. Завдання вчених - 

педагогів вбачається в тому, щоб скоріше вивести педагогіку із 

стану традиційних описових рекомендацій і словесних побудов на 

шлях моделювання, сучасного експерименту і практичного 

застосування результатів [1, с. 4]. 

На сьогоднішній день не існує однозначного поняття 

„модель”. Це пов’язано з тим, що воно є багатовимірним, 

застосовується у кожному виді людської діяльності. Моделювання 

визначається вченими як: 

  метод дослідження реальних процесів або станів із 

застосуванням фізичних або ідеальних моделей [4, с. 212]; 

 абстрагування (мислене виокремлення суттєвих 

властивостей і зв’язків); 

 аналогізування ( від грецьк. analogia – подібність, 

відповідність) – перенесення знань на новий, менш 

досліджений об’єкт, результатом якого є створення наукової 

гіпотези. 

Серед робіт з проблем моделювання лише невелику 

кількість присвячено дослідженню питань моделювання 

педагогічних систем (В. П. Безпалько, В. С. Безрукова, 

Т. О. Дмитренко, Н. Ф. Тализіна, В. О. Якунін та інші). 

Побудова теоретичної моделі, тобто створення теорії будь 

– якої системи, включає такі завдання: 
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1) визначення її структури (компонентів і зв’язків) у 

системі вищого ієрархічного рівня; 

2) визначення функціональних властивостей 

компонентів, що забезпечують ефективне функціонування 

системи. 

Основний виклад матеріалу. Філософський 

енциклопедичний словник дає таке визначення терміну „система”: 

„Система (від грецького – поєднання, утворення) – сукупність 

певних елементів, між якими існує закономірний зв'язок або 

взаємодія. Якісні характеристики цих елементів складають зміст 

системи, сукупність закономірних зв’язків між елементами – 

внутрішню форму або структуру” [5, с. 815]. 

Професійно спрямоване вивчення іноземної мови буде 

результативним, якщо воно є системою, тобто включає цілісну 

сукупність мети, змісту, методів, засобів навчання, діяльності 

викладачів і студентів. 

Професійно спрямоване вивчення іноземної мови буде 

результативним, якщо воно є системою, тобто включає цілісну 

сукупність мети, змісту, методів, засобів навчання, діяльності 

викладачів і студентів. 

У нашому дослідженні професійно спрямоване навчання 

іноземної мови студентів вищого навчального закладу 

економічного профілю розглядається як процес у педагогічній 

системі зі всіма властивими їй особливостями. Компоненти 

системи: мета, зміст, засоби і форми навчання забезпечують 

процеси організації, управління, спілкування.  

Ученими визначено загальні характеристики (особливості) 

системи: 

 цілісність; 

 структурність; 

 взаємозв’язок системи і середовища (система функціонує 

і розвивається у взаємодії з середовищем); 

 багатосторонність опису (система – складний об’єкт і для 

повного вивчення треба розглянути всі її аспекти); 

 ієрархічність (кожен компонент системи може бути 

розглянутий як самостійна підсистема). 

Саме ці особливості треба враховувати при моделюванні 
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системи професійно спрямованого навчання іноземній мові 

студентів ВНЗ. 

Основними структурними компонентами системи 

професійно спрямованого навчання іноземної мови як і будь-якої 

іншої педагогічної системи є: педагогічні цілі, принципи, зміст, 

методи, прийоми та засоби навчання. Для того, щоб певна 

педагогічна теорія функціонувала, треба визначити, яким чином 

втілити її положення в практику. На думку В. І. Загвязинського, 

„містком, що з’єднує теоретичні уявлення з практикою” є 

принципи навчання [2, с. 35]. Сутність будь-якого принципу 

навчання розкривається в змісті тієї суперечності, на вирішення 

якої  він спрямований. Факторний підхід дозволяє виявити 

протиріччя, що виникають під впливом дії об’єктивного, 

суб’єктивного, особистісного і людського факторів та визначити 

принципи, які дозволяють вирішити протиріччя або зменшити 

рівень їх дії. Зменшенню дії суперечностей, що виникають при дії 

об’єктивного фактору допоможе взаємодія принципу професійної 

спрямованості з іншими педагогічними принципами, а саме: 

гуманізації навчання, наступності, науковості, мотивації навчання. 

Протиріччя між необхідним та існуючим станом розвитку 

педагогічної науки й організацією навчальної  діяльності студентів 

у ВНЗ спричинене дією суб’єктивного фактору. Суперечність між 

потребою у формуванні у студентів професійно спрямованого 

вивчення іноземної мови і недостатнім рівнем розробленості 

педагогічної системи формування професійно спрямованого 

навчання іноземної мови майбутніх економістів і необхідністю 

створення педагогічних умов формування. Завдяки моделюванню 

педагогічної системи в якій відбуватиметься педагогічний процес 

формування професійної спрямованості, розроблення технології, 

можна виявити педагогічні умови формування професійної 

спрямованості вивчення іноземної мови у вищому навчальному 

закладі економічного профілю. 

Нашому суспільству потрібен новий фахівець, людина, що 

має достатньо високий загальнокультурний і професійний рівень, 

інтелігентний, професійно і соціально мобільний працівник. На 

сьогоднішній день все більше підвищується роль науки в усіх 

сферах  діяльності людини і „усвідомлюється  дефіцит 
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загальнолюдських цінностей, гострота проблеми гуманізації нашої 

свідомості та діяльності” [6, с. 22]. Ця суперечність виникає під 

впливом людського фактора і зменшити її можливо за допомогою 

принципів толерантності, діалогічності. 

Метою педагогічного процесу формування професійної 

спрямованості вивчення іноземної мови у ВНЗ є навчити студентів 

спілкуватися іноземною мовою в професійній діяльності. 

Суперечність у важливості формування у студентів професійно 

спрямованого вивчення іноземної мови та недостатнім рівнем 

знань, умінь здійснювати професійне спілкування із закордонними 

фахівцями виникає під впливом особистісного фактора. Принципи, 

які сприяють зменшенню дії цих протиріч є принципи 

індивідуального підходу, свідомості, наочності. 

Отже, факторний аналіз дозволив виявити низку 

суперечностей, що виникають під впливом дії об’єктивного, 

суб’єктивного, людського і особистісного факторів і визначити 

педагогічні принципи, спрямовані на зняття або зменшення рівня 

дії суперечностей. 

Протиріччя між вимогами українського суспільства до 

підготовки конкурентоспроможного фахівця та фактичним рівнем 

його підготовки до професійно спрямованого спілкування на 

іноземній мові із закордонними партнерами можна зменшити 

шляхом удосконалення центрального компонента  системи – 

змісту. Одним із головних засобів реалізації змісту освіти є 

навчальний предмет. У нашому випадку це „Іноземна мова”. 

Важливим показником інтелектуального розвитку сучасного фахівця у 

галузі економіки є його володіння іноземною мовою і здатність 

застосовувати знання іноземної мови у своїй професійній діяльності 

в усній і письмовій формах. Одним з підходів, пов'язаних з відбором 

змісту навчання є визначення сфер спілкування, характерних для 

сучасного фахівця у галузі економіки. Основними сферами комунікації є: 

соціально-побутова, професійно-трудова, соціально-культурна, 

сімейна, релігійна, адміністративно-правова та інші. Але професійно-

трудова, соціально-побутова та соціально-культурна сфери для 

фахівців економічної галузі є найбільш характерними, відбір типових 

ситуацій професійного спілкування майбутніх економістів є 

необхідною передумовою визначення змісту навчання іноземної 
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мови студентів і складає один з основних компонентів моделювання 

комунікації в навчальному процесі.  

При визначенні змісту навчання іноземної мови необхідно 

враховувати взаємозв'язок змісту іноземної мови, що вивчається, із 

змістом дисциплін професійної підготовки. Сутність професійно-

орієнтованого навчання іноземної мови полягає в його інтеграції зі 

спеціальними дисциплінами для отримання додаткових 

професійних знань і формування професійно значущих якостей 

особистості [3, с. 6]. 

Важливим компонентом змісту навчання іноземної мови є також 

конкретний мовний і мовленнєвий матеріал. Мовні знання і навички 

фонетики, лексики, граматики входять до  змісту навчання іноземної мови у 

ВНЗ і є засобом, що забезпечує мовленнєві навички. 
Зміст професійно спрямованого навчання іноземної мови у 

ВНЗ економічного профілю має містити в собі такі компоненти: 
конкретні ситуації й теми спілкування, мовний, мовленнєвий, 
країнознавчий матеріал, іншомовні знання, навички й уміння 
мовленнєвого спілкування, комунікативні й інтелектуальні вміння. 

Висновки. Педагогічний процес формування професійної 
спрямованості вивчення іноземної мови забезпечує майбутнім 
фахівцям з економіки набуття знань, навичок та вмінь, необхідних їм 
для здійснення професійної діяльності, сприяє становленню 
комунікативної компетентності студентів та розвитку особистісних 
якостей, важливих для взаємодії із зарубіжними партнерами. 
Розроблена педагогічна система має забезпечити гармонійний 
розвиток особистості студента, а також гнучке управління цим 
процесом на гуманістичних засадах з боку викладача. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на розроблення 
технології формування професійної спрямованості вивчення 
іноземної мови у ВНЗ економічного профілю та визначенню 
дидактичних засобів управління навчальною діяльністю студентів на 
кожному з її етапів. 
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Педагогическая система формирования 

профессиональной направленности изучения иностранного 
языка в высших учебных заведениях экономического профиля 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные 

с моделированием педагогической системы формирования 
профессионального направления изучения иностранного языка в 
высшем учебном заведении экономического профиля. 
Формирование профессионального направления будущих 
экономистов рассматривается как педагогический процесс 
социального взаимодействия его учасников (преподаватель – 
студент), который происходит в специально созданной 
педагогической системе, компоненты которой отображают 
особенности деятельности специалиста по экономике в этой сфере. 

Ключевые слова: профессиональное направление 
будущих экономистов, педагогический процесс, педагогическая 
система. 
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Summary. The article deals with the problems of molding the 
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study by students of economics. The molding of the professional 
orientation is regarded as the pedagogical process of its participants’ 
(teacher – students) interactions taking place in the pedagogical system 
designed for this specific purpose. The components of the system 
mentioned involve peculiarities of the future economists’ professional 
activities. 

Key words: professional orientation, professional orientation 
of the future economists, pedagogical process, pedagogical system. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙСТРА 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 
 

Постанова проблеми. Структурно-функціональний аналіз 
педагогічної діяльності майстра виробничого навчання 
будівельного профілю є необхіднюю передумовою визначення 
цілей і змісту навчально-виробничої його діяльності; специфіки 
сучасних будівельних технологій, в регіонах, які впливають на 
підвищення професійно-педагогічного рівня майстра виробничого 
навчання та результатів навчання учнів професійно-технічних 
навчальних закладів, і водночас, є основою для визначення 
напрямів та етапів розвитку його компетентності в цілому. 

Актуальність дослідження. Теоретичною основою 
визначення вагомості професійної і психолого-педагогічної 
діяльності майстра виробничого навчання є висновки вчених 
С.Я.Батишева, А.П.Біляєвої, С.У.Гончаренко, Н.Г.Ничкало, 
В.О.Радкевич, В.О.Скакуна, О.І.Щербак, Л.І.Шевчук та ін. 

Мета статті полягає у визначенні підходів до 
моделювання розвитку професійно-педагогічної компетентності 
майстра виробничого навчання будівельного профілю. 

Визначаючи оновлений зміст та вимоги до розробки моделі 
розвитку професійно-педагогічної компетентності майстра 
виробничого навчання будівельного профілю ми зверталися до 
праць В.Т.Лозовецької, В.В.Олійника, О.М.Пєхоти, Л.І.Шевчук, 
С.О.Данченко, Л.А.Гончаренко, які досліджували професійну 
підготовку викладачів. 
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Так, В.Т. Лозовецька розглядає модель підготовки 
молодшого спеціаліста з врахуванням системи його умінь в тому 
числі з організації виробництва, прогнозування результатів 
виробничої діяльності та визначати якість продукції на основі 
дотримання технічних вимог і технологічних параметрів 
виробництва, ефективного використання матеріалів енергоресурсів 
[2, с. 119]. 

В.В. Олійник здійснив теоретичне обґрунтування моделі з 
управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
профтехосвіти. В даній моделі охаректеризовано соціально-
педагогічні умови становлення і розвитку системи управління 
підвищенням кваліфікації педагогічних працівників 
профтехосвіти, розкрито методологічні особливості та 
концептуальні і організаційно-методичні засади підвищення 
кваліфікації працівників профтехосвіти в тому числі і майстрів 
виробничого навчання у сучасних умовах [3]. 

О.М.Пехота розробила модель процесу неперервного 
навчання. Вона вважає, що в основу даної моделі має бути 
покладена теоретична модель індивідуальності вчителя для 
забезпечення свого особистісного професійного розвитку. [4,22] 

Заслуговують увагу підходи до моделювання професійної 
компетентності викладачів спеціальних дисциплін професійно-
технічних навчальних закладів які розробила Л.І.Шевчук. В 
основу моделювання їх діяльності було покладено взаємозв’язок 
самостійно існуючих структур діяльності педагога, які 
визначалися на основі підструктур „знати” та „володіти”. 

Таким чином, здійснюючи аналіз моделювання процесу 
підвищення кваліфікації педагогів в системі післядипломної 
освіти, ми визначили напрями, що складають фундамент для 
моделювання процесу розвитку професійно-педагогічної 
компетентності майстрів виробничого навчання будівельного 
профілю ПТНЗ, та розробили власну модель. 

При проектуванні моделі розвитку професійно-
педагогічної компетентності майстра виробничого навчання 
будівельного профілю ми враховували, що вона має ґрунтуватися 
на системі компонентів, які формуватимуть його професійно-
педагогічну компетентність; відповідних організаційно-
педагогічних умовах, що дозволить забезпечити якісну підготовку 
фахівця; визначенні рівнів компетентності майстрів виробничого 
навчання в залежності від їх педагогічного та практичного досвіду, 
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етапів підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності 
майстрів виробничого навчання будівельного профілю. 

Водночас, розробляючи зміст моделі розвитку професійно 
– педагогічної компетентності майстра виробничого навчання 
будівельного профілю ми враховували,  що вона має забезпечити 
розвиток всіх видів професійно-педагогічної діяльності майстра 
виробничого навчання професійно – технічного навчального 
закладу. Модель врахувала і тенденції оновлення змісту 
підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та їх 
стажування, та спрямована на розвиток професійно-педагогічної 
компетентності в процесі самореалізації та саморозвитку на всіх 
етапах вдосконалення свого професійного та педагогічного рівня. 

Враховуючи зміст моделей спрямованих на 
компетентностний розвиток фахівців ми прийшли до висновку, що 
модель розвитку професійно-педагогічної компетентності майстра 
виробничого навчання будівельного профілю має ґрунтуватися на 
наступних компетенціях: мотиваційній; психолого-педагогічній; 
інтелектуально-когнітивній; аутопсихологічній; технологічній; 
методичній; комунікативній. Дані компетенції в нашому 
дослідженні розглядаються як складові професійно-педагогічної 
компетентності майстра виробничого навчання будівельного 
профілю в цілому. 

До першої компетенції професійно-педагогічної 
компетентності майстра виробничого навчання будівельного 
профілю ми віднесли – мотиваційну основними складовими якої є 
інтереси, прагнення, цілі, мотиви та ідеали педагогічної діяльності 
майстра виробничого навчання.   

Психолого-педагогічна компетентнція передбачає: 
володіння педагогічною діагностикою; уміння будувати 
педагогічно доцільні взаємини з учнями й здійснювати 
індивідуальну роботу на основі результатів педагогічного 
діагностування; знання основ вікової психології, психології 
міжособистісного і педагогічного спілкування; основ виробничої 
психології уміння пробуджувати та розвивати в учнів стійкий 
інтерес до вибраної професії, постійному удосконаленню фахових 
знань і умінь. 

Інтелектуально-когнітивна компетенція забезпечує 
здатність людини до здійснення процесу пізнання і до ефективного 
рішення проблем, а саме інтелектуально-когнітивне компетенція, 
як складова професійно –педагогічної компетентності майстра 
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виробничого навчання будівельного профілю, є системою 
загальнонаукових, педагогічних і психологічних знань, системні 
фахові знання у будівельній галузі, які набуті, систематизовані та 
розвиваються за допомогою цих видів інтелекту та професійного 
мислення.  

До професійно – педагогічної компетентності майстра 
виробничого навчання ми відносимо і технологічну компетенцію 
яка має дві складові: педагогічну та виробничу.  

Зміст технологічної компетенції, що пов'язаний з 
педагогічною діяльністю майстра виробничого навчання, 
заключається в: проектуванні змісту професійно — практичної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельного 
профілю; плануванні навчально-виробничого процесу в 
навчальних майстернях і на будівельному об’єкті; створенні 
системи сучасних засобів виробничого навчання; розробки 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з виробничого 
навчання і виробничій практики; здійсненні аналізу якості 
підвищення ефективності навчального процесу досягненні якісних 
прогностичних результатів виробничого навчання; реалізації 
визначеної освітньої мети, що забезпечує якісну професійну 
підготовку майбутніх фахівців будівельного профілю. 

До технологічної компетенції майстра виробничого 
навчання необхідно включити наявність високого 
кваліфікаційного розряду з основної та суміжних професій, за 
якими ведеться професійно-технічне навчання у закріпленій за 
ним групі.  

Основу методичної компетенції складають педагогічна 
техніка, методики проведення виховних заходів, культура 
педагогічної діяльності, культура стимулювання та організація 
навчальної діяльності учнів, методика організація процесу 
виробничого навчання, розробка та запровадження часних методик 
виробничого навчання.  

До наступної складової професійно-педагогичної 
компетентності ми віднесли комунікативну компетенцію.  

Комунікативну компетентність розглядають ,  як 
орієнтованість у різних ситуаціях спілкування, що базується на 
знаннях і чуттєвому досвіді індивіда; здатність ефективно 
взаємодіяти з оточуючими, завдяки розумінню себе та інших при 
постійному видозміненню психічних станів, міжособистісних 
стосунків та умов соціального оточення ; орієнтація людини в 
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самій собі – власному психологічному потенціалі, потенціалі 
партнера, в ситуації та завданні; готовність та вміння 
налагоджувати контакт тощо. 

Винятково важливим для нашого дослідження є 
визначення організаційно-педагогічних умов забезпечення 
розвитку професійно-педагогічної компетентності майстра 
виробничого навчання будівельного профілю, а саме: оновлення 
змісту розвитку професійно-педагогічної компетентності, розвиток 
методичної компетентності у міжкурсовий період, оволодіння 
інформаційними і телекомунікаційними технологіями, участь в 
професійних тренінгах та иайстер-класах; залучення до участі 
майстрів виробничого инавчання в конкурсах професійної-
майстерності. 

Складовою моделі є визначення рівнів професійно-
педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання 
будівельного профілю з урахуванням їх професійного і 
педагогічного досвіду та стажу роботи в професійно-технічному 
навчальному закладі, наявності підвищеного і високого 
кваліфікаційного розряду, присвоєного педагогічного звання. 

До початкового професійно-педагогічного рівня ми 
віднесли майстрів виробничого навчання з недостатнім 
професійним і педагогічним досвідом: фахівці, які тільки що 
закінчили вищий навчальний заклад фахівці з вищою освітою, яка 
за своїм фахом була відмінною від відповідної професійної 
спрямованості; фахівців які прийшли з виробництва; випускників 
вищих професійних училищ, які набувають заочну освіту у вищих 
навчальних закладах, а також фахівців зі стажем роботи в 
професійно-технічному навчальному закладі 1 рік.  

До середнього професійно-педагогічного рівня віднесено 
фахівців з досвідом роботи понад 5 років, які мали достатній 
педагогічний досвід роботи в професійно-технічних навчальних 
закладах; наявність кваліфікаційного розряду з основної професії 
не нижче 4-го розряду та суміжних 3-4-го розрядів. 

До високого професійно-педагогічного рівня ми віднесли 
майстрів виробничого навчання будівельного профілю зі стажем 
роботи понад 10 років, які мали відповідну вищу освіту, великий 
педагогічний і методичний досвід роботи в професійно-технічному 
навчальному закладі, з присвоєнням педагогічного звання 
„Майстер першої категорії”, наявністю високої робітничої 
кваліфікації з основної професії (5-й та 6-й), та з суміжних 
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професій (4-й та 5-й) та свої творчі напрацювання з методики 
професійного навчання.  

Наступною складової моделі є етапи розвитку професійно-
педагогічної компетентності майстра виробничого навчання 
будівельного профілю. 

Першим етапом розвитку професійної компетентності 
майстра виробничого навчання ми визначили розвиток 
професійно-педагогічного рівня в системі внутрішньоучилищної 
методичної роботи. Ми врахували, що професійно-педагогічної 
компетентності майстра виробничого навчання будівельного 
профілю в системі внутрішньо училищної методичної роботи 
залежить від вироблення єдиного підходу до організації 
методичної діяльності їх як в колективних, масових так і в 
індивідуальних формах та тісної їх взаємодії; надання своєчасної 
консультативної допомоги майстрам виробничого навчання в 
міжкурсовий період з розробки дидактичних засобів навчання; 
запровадження сучасних форм і методів в навчально-виробничий 
процес; розробки критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
учнів за різними рівнями, розробки методичних рекомендацій, 
тощо. 

До другого етапу ми віднесли розвиток професійно-
педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання 
будівельного профілю у між курсовий період на базі регіонального 
науково – методичного кабінету (центру).  

Для здійснення розвитку професійно-педагогічної 
компетенції майстрів виробничого навчання будівельного профілю 
в міжкурсовий період методистами науково-методичних кабінетів 
(центрів): передбачається комплекс заходів, направлених на 
формування умінь з психолого-педагогічної, технологічної та 
методичної компетенцій. До таких заходів можна віднести 
наступні: діагностика рівнів професійно-педагогічної 
компетентності майстрів виробничого навчання на регіональному 
рівні; запровадження різноманітних форм і методів науково-
методичної роботи в регіоні; здійснення науково-дослідної роботи 
в напрямі професійної освіти; консультативна діяльність для 
надання своєчасної методичної допомоги. 

Підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної 
педагогічної освіти майстрами виробничого навчання 
будівельного профілю є наступним етапом розвитку їх 
професійно-педагогічної компетентності. 
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Відомо, що підвищення кваліфікації інженерно-
педагогічних працівників системи ПТО є складовою загальною 
системи безперервної освіти особистості. 

Прийнято вважати, що інститути післядипломної освіти є 
не лише центрами систематичного проведення курсів підвищення 
кваліфікації, але й центром організації самостійної роботи 
педагогів, а діяльність інституту мусить мати випереджувально-
моделюючий характер щодо діяльності освітніх установ регіону та 
враховувати: інтенсифікацію навчально-виховного процесу, новий 
зміст і форми його організації, соціокультурну і ціннісну 
переорієнтацію освітньої діяльності.  

До наступного етапу розвитку професійно-педагогічної 
компетентності майстра виробничого навчання будівельного 
профілю ми віднесли самоосвіту, яка забезпечує потребу в 
творчості реалізації власного професійного і особистісного 
потенціалу, прагнення до самовдосконалення. 

Відомо, що самостійне пізнавальна діяльність людини 
спрямовано на досягнення певних особистісно значущих освітніх 
цілей. Окрім того, самоосвіта є умовою розвитку, 
самоствердження та самореалізації особистості і складовою 
навчання її протягом життя. Л.І. Шевчук акцентує увагу на тому, 
що самоосвіті належить центральне місце у системі 
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, так як 
вона відіграє вирішальну роль у становленні особистості та її 
вдосконаленню.  

Ефективність самоосвіти залежить від таких психолого-
педагогічних умов:побудови процесу самоосвіти відповідно до 
логіки сучасного розвитку дидактики з врахування особливостей 
суб’єкта педагогічної підготовки; можливість вибору 
альтернативних варіантів програм самоосвіти у між курсовий 
період; сприяння розвитку творчої особистості педагога; 
індивідуалізація самоосвітньої педагогічної підготовки; 
випереджувальний характер системи педагогічної самоосвіти; 
розвиток творчої активності особистості.  

Підвищення професійної кваліфікації в процесі 
стажування майстрами  виробничого навчання будівельного 
профілю на будівельних об’єктах було наступним етапом їх 
розвитку.  

Згідно з вимогами до підвищення професійного рівня 
майстри виробничого навчання будівельного профілю проходять 
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стажування на передових будівельних об'єктах з метою 
удосконалення професійно-практичних умінь і навичок з 
будівельних професій, у нашому випадку з виконання 
опоряджувальних робіт. У зв’язку з динамічним запровадженням 
нових будівельних матеріалів для обштукатурювання поверхонь, 
влаштування стяжки пола, застосування гідроізоляційних 
матеріалів, клеїв для шпалерних робіт, різноманітних шпаклівок і 
фарб різних будівельних фірм,  вдосконалення кваліфікації 
повинно здійснюватися постійно.  

З цією метою, згідно з планом підвищення професійної 
кваліфікації майстрів будівельного профілю в професійно-
технічних навчальних закладах здійснюється і вдосконалення 
професійних умінь і навичок з опоряджувальних професій; 
підвищення кваліфікації з 4-го - 5-го кваліфікаційного розряду з 
професій штукатур; лицювальник – плиточник; мозаїчник; маляр; 
монтажник гіпсокартонних систем.  

У процесі дослідження було виявлено, що підвищення 
професійного рівня майстрами виробничого навчання 
опоряджувальних робіт з проміжком у три роки недостатньо для 
їхнього професійного зростання. Тому в систему роботи 
професійно-технічного навчального закладу було запроваджено 
додатковий курс з вдосконалення професійного рівня майстрів 
виробничого навчання на курсах цільового призначення, який  
передбачає формування професійних умінь і навичок з виконання 
окремого виду робіт.  

Отже, на основі визначеного можна зробити висновок, що 
модель розвитку професійно-педагогічної компетентності майстра 
виробничого навчання грунтується на основних компетенціях, які 
входить в структуру діяльності майстра виробничого навчаня, 
організаційно-педагогічних умовах, рівнях компетентності т 
етапах розвитку професійно-педагогічної компетентності майстра 
виробничого навчання будівельного профілю може стати основою 
для визначення цілей, змісту, форм та методів удосконалення як 
професійного так і педагогічного їх зростання. 
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Розділ IV 

 
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
 
 

УДК 371 (09)      Інна Киричок, 
     м. Ніжин 
 
АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 

СПАДЩИНІ С.Й. ГЕССЕНА 
 

Актуальність проблеми. Утвердження особистісно-

орієнтованої педагогічної системи, яка могла б реалізувати 

принцип дитиноцентризму в навчально-виховному процесі в 

розвитку сучасного світу визначається сьогодні одним з 

пріоритетних завдань для України, де впродовж багатьох років 

ігнорувалась проблема окремої людини, її права на неповторність. 

Необхідність реалізації антропологічного підходу в освіті 

посилюється завданнями гуманізації освіти, яка повинна 

спиратися на методологічні та аксіологічні онови антропологізму. 

З цих позицій аналіз спадщини видатних педагогів ХХ століття, 

які зробили значний внесок в розвиток світової філософсько-

педагогічної думки, зокрема антропологічного розуміння людини,  

в духовному та інтелектуальному набутку сучасників надзвичайно 

збагачує їхнє сприймання української науки й робить можливим 

прогнозування її подальшого розвитку. 

Актуальність дослідження педагогічних поглядів 

російського емігранта С. Й. Гессена (1887-1950 рр.) визначається 

тим, що вченим була розроблена оригінальна філософсько-

антропологічна концепція освіти, яка не втратила своєї значущості 

на сучасному етапі розвитку країни. Аналіз спадщини педагога 

сприятиме розумінню ролі освіти як засобу розвитку особистості й 

створенню духовної цивілізації.  

Постановка проблеми. В історико-філософській літературі  

аналіз спадщини С. Й. Гессена здійснили російські дослідники. 

Значної  уваги заслуговують кандидатські дисертації 
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Є. І. Пургіної, Є. Є. Сєдової, В. В. Кузнєцової. Окремі проблеми 

філософії вченого висвітлені в працях Г. А. Боголюбова, 

П. Г. Кабанова, В. В. Чистякова, В. Є. Дерюгі , І. А. Зеткіної, 

Е. М. Ямбурга [5; 9] та ін. Недостатньо вивченою залишається 

проблема особистості, творчості в персоналістській концепції 

С. Й. Гессена.  

Мета статті – проаналізувати філософсько-антропологічну 

концепцію С. Й. Гессена.  

Нині в українському обігу зустрічаються прізвища 

науковців, які зробити значний внесок в розвиток світової 

педагогічної думки, проте недостатньо відомі широкому загалу. 

До таких постатей відносимо філософа й педагога Сергіуша 

Йосиповича Гессена, представника гуманістичної педагогіки, який 

народився в м. Сиктивкарі. Вчений працював приват-доцентом 

Петроградського університету з курсу історії педагогіки, викладав 

логіку, психологію, педагогіку в гімназіях. У 1917-1921 р. – 

професор, завідувач кафедри філософії і логіки Томського 

університету. У 1921 р. С. Й. Гессен емігрував до Німеччини, де 

підготував до видання російською мовою „Основи педагогіки”. 

З 1923 року в Празі він займав посаду завідувача кафедрою 

педагогіки Вищого російського педагогічний інституту ім. 

Я. Коменського й одночасно професора Російського народного 

університету, викладав у вищих навчальних закладах Варшави, 

Берліну. У Вищому російському інституті він читав такі курси: 

„Сучасна школа в різних країнах”, „Проблеми організації народної 

освіти”, „Загальна педагогіка та сучасні педагогічні течії”, 

спираючись на викладені ним положення „Основ педагогіки”. 

С. Й. Гессен також брав участь у розробці та створенні нового 

статуту інституту, організовував екскурсії для студентів та 

викладачів у гімназії Чехії, заснував педагогічний гурток, 

проводив активну науково-видавничу діяльність закладу. 

Пропагуючи педагогічні знання, С. Й. Гессен виступав з 

публічними лекціями у Російському народному університеті, в 

Німецькому університеті, Російському філологічному товаристві, в 

Російському інституті соціальних знань у Парижі, Російському 

науковому інституті в Берліні, у навчальних закладах Кракова, 

Риги, Варшави.  
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У періодичній пресі вчений виступав зі статтями з проблем 

філософії, соціології, права, виховання, історії освіти. С. Й. Гессен 

був організатором суспільно-педагогічного руху російської 

еміграції, видавництва журналу „Російська школа за кордоном” 

(1923-1931), де він був редактором впродовж  всього існування 

журналу, і „Російська школа” (1934-1940). У журналі „Російська 

школа за кордоном” вчений опублікував 14 філософсько-

педагогічних статей, велику кількість рецензій та оглядів. Він був 

активним учасником міжнародних конгресів з питань філософії і 

виховання. 

У 1933 році С. Й. Гессен отримав запрошення читати курси 

в Товаристві вільного виховання і Вільному Польському 

університеті в Польщі, а в 1934 році він займав посаду завідувача 

кафедри філософії виховання на педагогічному факультеті. Саме в 

Варшаві відбулася інтеграція педагогічної концепції вченого з 

ідеями польських педагогів, що дозволило зробити висновок про 

заснування С. Й. Гессеном власної науково-педагогічної школи, до 

якої входили провідні вчені В. Оконь, А. Валицький, 

Т. Новацький. 

Наукова діяльність цього періоду представлена працями 

вченого, в яких порушено проблему виховання і структури школи 

в сучасному демократичному суспільстві: „Про суперечності й 

єдність виховання. Задачі педагогіки особистості” (1939), „Про 

поняття й цілі морального виховання” (1936), „Філософія 

виховання”, яку С. Й. Гессен завершив уже до 1937 року і яка 

загинула разом з архівом під час Варшавського повстання. У 1947 

р. педагог завершив одну з найбільш великих праць „Структура й 

зміст сучасної школи. Огляд загальної дидактики”.  

Погляди вченого на історико-педагогічний процес 

визначалися положеннями неокантичної школи, яка розглядала 

розвиток освіти й цивілізації як єдність, обумовлену 

саморозвитком розуму й інтегровану в поняття „культура”. 

Послідовник баденської (Г. Коген, П. Наторп,  Е. Кассирер) і 

марбургзької (Г. Ріккерт) шкіл, С. Й. Гессен продуктивно об’єднав 

їх ідеї у власні філософсько-педагогічні погляди. Велику увагу 

педагог зосереджував на вивченні світових систем освіти й 

ученнях різних епох, вишукуючи істотні взаємозв’язки між 
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теократією Середньовіччя, інтелектуалізмом Просвітництва, 

тоталітаризмом ХХ ст. Вивчаючи історико-педагогічну спадщину 

різних епох, педагог використовував аксіологічний підхід. 

Глибоко засвоївши принципи кантіанського 

трансценденталізму, С. Й. Гессен відносив  освіту до культурних 

цінностей, які вже є цінними самі по собі, тобто є абсолютними 

або безумовними цінностями, цілями-завданнями для одвічного 

розвитку людини. „Царство цінностей та смислів” мало у вченого 

трансцендентальний статус. У своїй педагогічній концепції 

центральним поняттям вчений визначав особистість, причому 

особистість, свобода, дух, творчість у С. Й. Гессена, як і у 

М. О. Бердяєва виступали як взаємопов’язані поняття. 

Своєрідність особистості, на думку педагога, полягала в її 

духовності, яка задавала людську індивідуальність. Як і 

М. О. Бердяєв, С. Й. Гессен розглядав суспільство частиною 

особистості, а особистість виступала не  частиною космосу, а, 

навпаки, космос – частиною людської особистості. Особистість 

завжди створювалась через прилучення до світу 

„надособистісних” цінностей, стверджував С. Й. Гессен у праці 

„Основи педагогіки”. Емпіричний суб’єкт, який залучений до 

вищих цінностей, „створював” себе як особистість. Одні цілі 

педагог називав умовними, а інші абсолютними. Абсолютні цілі – 

це цілі в „собі”, до яких вчений відносив науку, мистецтво, 

моральність, господарство. Учення філософа про безумовні цілі 

поєднувало дві протилежні філософські традиції: пошуки Вищої 

Правди та Вищого сенсу життя з прагненням до всеєдності, 

соборності та сотеріологічної ідеї про спасіння.  

Спираючись на теорію цінностей Г. Ріккерта, який вважав, 

що „будь-яка культура ґрунтується на творчості й означає 

творчість. Будь-яка творчість зводиться до заперечення і знищення 

позитивної єдності душі, в якій безпосередньо коріниться 

релігійність…” [7, с. 41], С. Й. Гессен розглядав філософію як 

науку про цінності. На думку вченого, в понятті цінності як 

об’єктивації культурних благ, полягала ідея трансцендентального 

суб’єкта як носія цих цінностей. Для С. Й. Гессена, як і для 

Г. Ріккерта, значущість цінностей, прилучення індивіда до 

цінностей – найвищий вияв свободи особистості.  
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„Створення” особистості передбачало свободу людини. 

„Начало свободи в людині” у С. Й. Гессена було 

трансцендентальним, ґрунтувалось на її силі духу. Вчений 

визнавав неповторність і максимальну цінність особистості як 

такої. Персоналістична парадигма тлумачення особистості у 

С. Й. Гессена ґрунтувалася на історико-філософських традиціях 

антифізікалистських і антинатуралістичних установках 

інтерпретації людини: теологічної етики Х. Талліке, 

антропологічних ідей Б. Олкотта, традицій екзистенціалізму 

М. О. Бердяєва. Відповідно до ідей ієрархічної побудови світу 

С. Й. Гессен розглядав проблему людини у її єдності зі світом. 

Обґрунтовуючи концепти І. Канта, вчений визначав внутрішню 

свободу людини як основу її поетапного розвитку (аномію, 

гетерономію, автономію). На відміну від І. Канта, який вважав, що 

людина від природи не може бути ні доброю ні злою, оскільки 

вона стає моральною лише шляхом виховання за законами 

обов’язку, С. Й. Гессен  вбачав основний парадокс морального 

виховання особистості в її самовихованні як власній свободі, 

свободі її власних дій. 

С. Й. Гессена можна назвати фундатором „педагогіки 

культури”. Однією зі складових педагогічної спадщини вченого є 

оригінальна дидактична концепція, визнана в європейській 

педагогіці, яка здійснила значний вплив на становлення теорії 

проблемно-розвивального навчання (В. Оконь). У дидактиці 

С. Й. Гессена органічно поєднані гуманістичні та особистісно-

орієнтовані концепції освітнього процесу.  

Використовуючи антропологічний підхід до „філософії 

культури”, С. Й. Гессен вбачав мету освіти в формуванні творчої 

особистості, яка здатна критично мислити, творити саму себе. 

Філософія культури у С. Й. Гессена трансформувалася в 

аксіологію освіти. Метою життя сучасного культурного 

суспільства, на його думку, була метою освіти.   

Структура освіти, за С. Й. Гессеном, ґрунтуючись на 

культурних цінностях, мала такі компоненти: моральний, 

художній, науковий, релігійний, правовий, господарський.  

Спираючись на неокантіанську аксіологію, С. Й. Гессен 

вважав цивілізацію підсистемою культури. Сучасна духовна криза 
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суспільства викликана втратою віри у вічні духовні цінності, в 

об’єктивність істини. Основний шлях, який пропонував вчений з 

метою подолання кризи – залучення особистості до вищих 

культурних цінностей. 

Оригінальність персоналістичної теорії С. Й. Гессена, на 

наш погляд, полягала в інтерпретації співвідношення внутрішньої 

свободи особистості й зовнішньої культури. Висловлюючи ідею 

творчості як релігійного надзавдання людини, вчений поділяв 

погляди М. О. Бердяєва, який зауважував: „Бог чекає від людини 

творчого акту як відповіді на творчий акт Бога. Стосовно творчості 

людини вірне те ж саме, що й стосовно свободи людини. Свобода 

людини є вимогою Бога до людини, обов’язком людини стосовно 

Бога” [1, с. 209]. Отже, тільки вільна людина здатна творити, на 

думку М. О. Бердяєва і С. Й. Гессена. При гармонійних стосунках 

особистості та зовнішньої культури людина розвивала певну силу 

свободи. Якщо інтенсивний розвиток зовнішньої культури 

здійснювався за невеликий проміжок часу, людина втрачала себе 

як особистість, починала мислити чужими думками з позиції 

конформізму. При цьому особистість втрачала здатність діяти 

морально в ситуаціях вибору, відбувалась криза культурної 

творчості. Вирішення проблеми відновлення рівноваги між силою 

особистості й силами зовнішньої культури вчений вбачав у 

поверненні до старої простої культури, коли особистість була 

вільною та цілісною. Аналізуючи декілька епох, в яких особистість 

перебувала в дисгармонійних стосунках з культурою, С. Й. Гессен 

запропонував спосіб розв’язання цієї проблеми в поступовому й 

послідовному підсиленню резервів особистості, зростанні її 

внутрішньої свободи. Розвиток свободи особистості можливий за 

умови моральної освіти, метою якої було відміна примусу, 

виховання внутрішньої сили свободи через поставлені людиною 

„надособистісні” завдання. Це шлях творчого саморозвитку 

людини, який, на думку вченого, може відбуватися в двох 

напрямках: „освітня подорож” або „духовна подорож”, яка 

розумілася як „подорож” в країну духу, і в світ людської культури, 

що передбачала активне залучення до культури інших країн, 

оскільки глибоке опанування рідної мови, рідної культури своєї 

професії можливе за умови ознайомлення з іноземними мовами й 
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культурами. Допомагатиме здійснити „освітню подорож” робота в 

бібліотеках, музеях, виставках, прослуховування та підготовка 

лекцій, доповідей в наукових товариствах. Творчий саморозвиток  

особистості передбачав за С. Й. Гессеном здобуття вищої 

університетської освіти. Запропонована концепція вищої освіти, в 

якій вчений велике місце відводив науковому дослідженню як 

основній формі діяльності при залученні студентів до самостійної 

науково-пошукової роботи, суголосна тим пріоритетним 

константам сучасної системи освіти, її особистісної, 

культурологічної й аксіологічної орієнтованості. 

Проблему свободи учня  вчений вирішував у взаємозв’язку 

з шкільною дисципліною. Розглядаючи розвиток людства з 

основними етапами: підкорення силі звичаїв, підкорення силі 

закону й добровільним виконанням обов’язку, які відповідали 

етапам розвитку дитини: підкоренню силі, підкоренню авторитету, 

вільному підкоренню обов’язку, свободу дитини С. Й. Гессен 

вбачав у добровільному обмеженні свого „Я” на користь 

„надособистісних” цілей. Вчений зауважував: „свобода не є 

довільним вибором між декількома даними в готовому вигляді, 

хоча й можливими шляхами, але створення нового особливого 

шляху, якого не існувало раніше навіть у вигляді можливого 

виходу”; „Вільна людина має стійку лінію поведінки, якій вона 

залишається вірною впродовж всього життя” [3, с. 29, 37]. Для 

С. Й. Гессена особистість – це вільна людина, дії якої 

визначаються не звичкою, інерцією, не зовнішніми обставинами, а 

прагненням залишатися собою в різних умовах, саме тому 

особистість індивідуальна. Тому свобода індивідуальності 

виявляється не в довільних вчинках людини, а у вільному 

подоланні перешкод у досягненні поставленої мети, вільному 

виборі обраного шляху.  

Розуміючи примушування в освіті як дисципліну, 

С. Й. Гессен протиставляв антиномію „дисципліна – свобода” 

двом крайнощам: дресируванню (як позбавленню свободи 

дисципліни) і свавіллю (як позбавленню дисципліни свободи). При 

цьому вчений зазначав: „Примусова за необхідністю освіта 

повинна  бути вільною за метою. Примушування і свобода не 

виключають, а взаємно доповнюють одне одного. Кожен освітній 
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акт, за необхідністю примусовий, оживляє його задачею, здійснює 

свободу, яка повинна бути притаманна йому” [2, с. 64]. 

Саме тому педагог вбачав завдання школи в розвитку 

моральної свідомості учнів, а не конформізму. Загальним 

принципом виховання за С. Й. Гессеном виступив такий: всі 

вимоги повинні бути виправданими умовами перебування в школі, 

а тому вони повинні сприйматися учнем як власні. У зв’язку з цим 

вчений актуалізував проблему покарання, складності його 

використання у педагогічному процесі відповідно до вікових 

особливостей учнів. Покарання, на думку вченого, - одна з форм  

примусу, тому воно повинно бути використано не як помста, не 

прагнення утвердження соціального статусу педагога, а правовий 

акт, як результат справедливості, а в ідеалі – вирішення проблеми 

шляхом товариського суду над розвитком самоуправління. 

С. Й. Гессен виступав проти фізичних покарань, які принижували  

гідність учня.  

Вчений співвідносив поняття свободи та обов’язкового 

навчання, яке обмежував школою, оскільки в дитячому садку 

головною є гра, а в вузах – творчість. Гра і творчість не можуть 

бути примусовими. Аналізуючи важливість гри в педагогічному 

процесі, С. Й. Гессен зазначав: „Вихователь дитини повинен 

поєднувати глибокі знання її (гри) [І. К.] психофізичного 

організму з філософською інтуіцією тієї мети, яку він повинен 

досягти своєю освітою” [4, с. 40]. Основною метою гри, яка за 

змістом повинна бути багатогранною, на думку педагога, мусить 

бути розвиток усіх здібностей дитини.  

Педагог поєднував аксіологічний та антропологічний 

підходи в філософії освіти. На думку Ф. Степуна, у пізніх працях 

С. Й. Гессен поступово подолав трансцендентальний формалізм, 

прихильником якого він був. Еволюцію поглядів вченого можна 

простежити, порівнюючи „Основи педагогіки” та гуманістичну 

педагогіку більш пізнього періоду творчості. Гуманістична 

педагогіка вченого трансформувалася в концепцію про 

надкультурний рівень буття людини [8, с. 217]. 

Висновки. Проведений аналіз аксіологічних основ 

персоналістичної теорії С. Й. Гессена дозволив зробити висновок, 

що вченим було створено оригінальну антропологічну концепцію 
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освіти, в якій центральне місце відводилось особистості. 

Вважаючи, що лише вільна особистість може максимально 

засвоїти духовні цінності, сприяючи тим самим подоланню 

негативних наслідків цивілізацій, С. Й. Гессен спирався на ідеї 

М. О. Бердяєва. Займаючись пошуком подолання духовної кризи, 

педагог створив теорію моральної освіти, метою якої був розвиток 

вільної особистості. 

Антропологічна спрямованість філософсько-педагогічної 

концепції С. Й. Гессена, підґрунтям якої була персоналістська 

теорія М. О. Бердяєва, аксіологія Г. Ріккерта, відрізняється 

наявністю позитивного досвіду розв’язання проблеми людини, 

визначення сутнісних характеристик і засобів духовно-морального  

вдосконалення особистості як чинника суспільного прогресу. 

Перспективи дослідження. Стаття не вичерпує всіх 

аспектів означеної проблеми, розкриваючи простір для подальших 

наукових пошуків аналізу педагогічної системи С. Й. Гессена 

(1930-1950 рр.), його дидактичної концепції, вплив ідей педагога 

на становлення науково-педагогічної школи Т. Новацького, 

В. Оконя.  

 

Література 
1. Бердяєв Н. Самопознание / Н. Бердяев. – М.: Книга, 1991. – 445 с. 

2. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную 

философию: Учебник для вузов / С.И. Гессен. – Школа-Пресс, 

1995. – 448 c. 
3. Гессен С.И. Философия наказания / С.И. Гессен // Логос. – М., 

1912-1913.– Кн. 1-2. – С. 83-232. 
4. Гессен С.И. Фребель и Монтессори (Очерк теории игры) 

/ С.И. Гессен // Русская школа за рубежом. – 1923-1924. – №1. – 
С. 8-42. 

5. Дерюга В.Е. Идеи критической дидактики в философско-
педагогическом наследии С.И. Гессена: автореф. дисс. … канд. 
пед. наук / В.Е. Дерюга. – Саранск, 1999.– 20 с.  

6. Зеньковский В.В. История русской философии: В 3-х т. 
/ В.В. Зеньковский – Париж, 1950. – Т. 3.– 255 с. 

7. Риккерт Г. Философия жизни: Пер. с нем. / Г. Риккерт. – Мн.: 
Харвест, 2000. – 240 с. 

8. Степун Ф.И. Памяти С.И. Гессена / Ф. Степун // Новый журнал. – 
Нью-Йорк, 1951. – № 25.– С. 215-218. 

9. Ямбург Е. Педагогические уроки ХХ века: как мы их усваиваем 



                                                    Випуск 2, 2010 

 294 

/ Е. Ямбург// Народное образование. – 2008. – №1.– С. 199-207. 

 
Инна Киричок 

Антропологические доминанты в педагогическом  
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Аннотация. Автор рассматривает проблемы личности, 

творчества, свободы в педагогическом наследии известного 
российского педагога-эмигранта ХХ в. С.И.Гессена. Большое 
внимание сосредоточено на аксиологической 
трансцендентальности персоналистической парадигмы личности 
ученого, которая основывалась на философских идеях 
М.А.Бердяева.  
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
ДОРОСЛИХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ СТ. 

 
Історія становлення і розвитку освіти дорослих – це одна з 

найважливіших складових вітчизняної історії, що пронизує 
практично всі сфери життя суспільства – від економіки до 
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духовного життя, включаючи повсякденний побут людей. Щоб 
зрозуміти сучасну ситуацію освіти дорослих в Україні і визначити 
тенденції її розвитку на межі століть, необхідний ретроспективний 
аналіз зародження і розвитку цього надзвичайно складного 
поліфункціонального соціального явища. 

Необхідність історичного підходу до освіти дорослих 
зумовлена ще тим, що по-перше, без знання минулого не можна 
зрозуміти сьогодення, по – друге, ретроспективний аналіз 
розвитку освіти дорослих в Україні необхідний на сучасному етапі 
й з іншої причини: для відновлення об'єктивного висвітлення 
історико-педагогічного процесу і соціокультурної наступності між 
минулими поколіннями діячів освіти дорослих і сучасними, між 
теорією освіти дорослих, що зароджувалася в дореволюційний 
період, і  подальшим її розвитком, щоб виявити тенденції, 
уникнути недоліків і спланувати майбутнє. Фронтальне вивчення 
проблеми протягом різних періодів історії суспільства, зазначає 
вітчизняна дослідниця Л. П. Вовк, створює умови для наукового 
збагачення парадигми розвитку педагогіки і освіти в Україні 
вцілому, важливе для наукової мотивації, орієнтації сучасного 
навчального закладу на соціальне – культурне середовище з його 
системою цінностей та їх критеріїв [2]. Оскільки Україна тривалий 
час входила до складу російської імперії, ми будемо розглядати 
розвиток освіти дорослих в Україні у цьому контексті. 

Передумови розвитку освіти дорослих в Україні беруть 
свій початок з епохи розвитку російського просвітництва 
ХVIII ст., коли в його надрах у процесі розвитку культурно-
освітніх структур, гуманістичної літератури зароджувалася 
філософська демократична суспільна думка щодо саморозвитку 
людини як суб’єкта пізнання, діяльності, соціальних відносин 
тощо. У XVIII ст. здійснюється перехід до загальнодержавної 
системи народної освіти Російської імперії, активна розбудова якої 
протягом XIX ст. відчутно позначилася і на розвитку освітньої 
справи в Україні [4, с. 189]. Як зазначає історик педагогіки 
О. В. Сухомлинська, перші світські школи виникли в Україні за 
часів входження її земель до Російської імперії, за Петра Першого 
(XVIII ст.) [13, с. 9].  

У XIX ст. в Україні виникає низка середніх навчальних 
закладів, університетів і спеціалізованих вищих навчальних 
закладів, формуються наукові школи. Проте забороняються 
закордонні відрядження, викладання українською мовою, 
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виписування з-за кордону навчальних посібників, наукової 
літератури, періодичної преси [4, с. 188-192]. У другій половині 
XIX ст., після відміни кріпацтва, промисловість, що розвивалася, 
вимагала грамотних робітників, і багато прогресивно мислячих 
людей з різних шарів суспільства усвідомлювали необхідність не 
тільки культурної освіти, а й освіти народу. У зв'язку з цим 
починається бурхливий розквіт різних форм освіти дорослих і як 
результат – зародження андрагогічних ідей і поява терміну 
„андрагогіка” (1833 р.), що позначає науку про закономірності 
освіти дорослих. Це відбувається на основі антропологічної 
філософії, яка висуває на перший план людину як суб'єкта 
пізнання і діяльності, що усвідомлює свої освітні і культурні 
потреби, прагне до саморозвитку і духовно-етичного 
вдосконалення. 

У першій чверті XIX ст. виникли привілейовані навчальні 
заклади, які поєднували курс середніх і вищих шкіл: 
Кременецький ліцей (1803 р.), Рішельєвський ліцей в Одесі 
(1817 р.), Гімназія вищих наук князя І. А. Безбородька в Ніжині 
(1820 р.) [9]. Після польського повстання 1830-1831 рр. 
Кременецький ліцей було закрито. Центрами наукової думки, 
підготовки вчених, учителів для середніх шкіл, лікарів, юристів та 
інших фахівців стали Харківський, Київський і Новоросійський (м. 
Одеса) університети, а також Ніжинський історико-філологічний 
інститут [4, с. 189]. 

У діяльності вітчизняних університетів починає набирати 
силу освітня тенденція, яка пріоритетним завданням вищої школи 
визначила підготовку висококваліфікованих кадрів для 
обслуговування державного апарату. Університети як центри 
навчальних округів сприяли швидкому поширенню мережі 
гімназій, ліцеїв, повітових і комерційних училищ, шкіл, а створені 
при університетах педагогічні інститути вперше порушили 
питання про спеціальну підготовку вчителів за денною формою та 
екстерном. Крім привілейованих чоловічих навчальних закладів, 
відкривалися станові жіночі навчальні заклади — інститути 
шляхетних дівчат у Харкові (1812 р.), Полтаві (1817 р.), Одесі 
(1828 р.), Керчі (1835 р.), Києві (1838 р.) [4, с. 191]. 

Розвиток різних форм позашкільної освіти дорослого 
населення, що стихійно виникав у XIX ст., потребував 
теоретичного осмислення. Основою для формування перших 
дидактичних ідей послужила діяльність недільних 
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загальноосвітніх шкіл для навчання дорослих, виникнення яких 
пов'язано з іменами таких відомих педагогів, як К. Д. Ушинський, 
В І. Водовозов, М. І. Пирогов, В. Я. Стоюнин, В. І. Чарнолусський 
та ін. [10]. Критикуючи станово-кріпосну систему освіти, що 
існувала в Росії, М. І. Пирогов розробляє принципи нової школи, в 
основу якої біли покладені: системність, послідовність у навчанні, 
наочність, спадкоємність між етапами навчання дитини в школі, 
завершеність освіти в умовах упровадження ступеневої освіти, а 
також визначає рівні освіти. Педагогічна справа, на думку 
М. І. Пирогова, – це той вид мистецтва, якого треба вчитися в 
інших, а не розраховувати лише на себе [12, с. 122-123]. 
Ознайомившись з західноєвропейським досвідом організації 
додаткових вищих народних шкіл для дорослих у Данії, 
Німеччині, відвідавши недільні школи м. Дерпта, М. І. Пирогов 11 
жовтня 1859 р. відкрив у м. Києві першу в Росії недільну 
безкоштовну школу для дітей, підлітків і неписьменних. 

Будучи попечителем Київського навчального округу, 
відомий учений сам викладав у цій школі. Що ж становила собою 
недільна школа як навчальний заклад, якими були форми та 
методи навчання в ній? Це був нетрадиційний навчальний заклад 
навчання в якому закладі відбувалося раз на тиждень – у неділю 
або у святкові дні. Контингент учнів за віком складав від 10 до 20 
років, а навчання тривало від 11-ої до 14-ої години. Теж самі 
безкоштовні недільні школи для дорослих виникають у Москві, 
Петербурзі й інших містах [10, с. 17]. На початку 60-х років 
XIX ст. такі школи діяли вже в 53 губерніях, їх налічується 316 у 
Київському, Одеському, Харківському округах, у Сибірі. 
Основною рисою цих шкіл була безкоштовна праця їхніх 
викладачів [11, с. 84]. 

Недільні школи не мали визначених засобів для свого 
існування, приміщень для занять, стабільного викладацького 
персоналу, навіть визначених учнів. Внутрішня організація цих 
шкіл будувалася на принципах гуманності; особлива увага 
приділялася стосункам між учителями й учнями. Характерними 
ознаками недільних шкіл були: вільність у викладанні, розробка 
авторських навчальних программ, самостійний вибір навчальних 
посібників [11]. Недільні школи з’явилися першим проявом 
суспільного руху, що мали на меті задовольнити освітні потреби 
населення в альтернативній формі, відмінний від державних шкіл, 
сприяли задоволенню суспільної потреби не тільки навчатися, а й 
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вчити; були першим виявом масової додаткової початкової освіти 
[1]. Педагогічна громада бачила в них можливість створення 
культурного середовища, необхідного для розвитку 
демократичного руху, що сприяв подальшому зростанню 
освітнього і культурного потенціалу дорослого населення. Значна 
увага приділялася тим, хто навчав дорослих – вчителям. Тому 
навчання в різних формах працюючих вчителів з повною основою 
можна включати в систему освіти дорослих. У діяльності шкіл 
вбачали зародження поширення теоретично обґрунтованих 
мотивів зростання національної самосвідомості шкіл [1, с. 19].  

В червні 1862 р. після численних доносів про те, що в 
позашкільних закладах ведеться антидержавна пропаганда, були 
закриті всі недільні школи, народні бібліотеки-читальні, 
заборонені народні читання та публічні лекції в різних містах і 
регіонах України. Низкою правил недільні школи офіційно було 
перетворено в елементарні школи грамоти. Це суперечило 
впровадженню першочергової ідеї громадськості – використання 
шкіл як інструменту розвитку особи і суспільства, адаптації 
простого народу до соціальних і економічних умов життя [1, с. 19-
23].  

З 1884 р. до організації недільних шкіл причетним стає 
духовенство, а з 1891р. всі недільні школи були підпорядковані 
цьому відомству за згодою Міністерства народної освіти, 
щоправда через декілька років цей циркуляр втратив чинності [10 , 
с. 20]. Пізніше, у 1896 р., був відкритий особливий відділ 
недільних шкіл, яким стала завідувати ветеран цієї справи 
Х. Д. Алчевська [12, с. 258].  

Постійно збагачуючи досвід і творчо вдосконалюючи 
систему роботи, харківська недільна школа, очолювана 
Х. Д. Алчевською (1841-1920 рр.), стала провідною у розробці 
основних проблем організації навчання дорослих. Ця школа була 
не лише навчальним закладом, а й своєрідною дослідницькою 
лабораторією, методичним центром з організації навчання 
дорослих. Створена під керівництвом Х. Д. Алчевської спільними 
зусиллями вчителів Харківської та інших недільних шкіл, учених і 
фахівців різних галузей знань „Книга дорослих” (у трьох 
випусках) була першим в історії народної освіти посібником, 
складеним з урахуванням специфіки навчання дорослих. Понад 
два десятиліття цей посібник майже щороку перевидавався, його 
використовували не тільки в недільних школах і недільно-вечірніх 
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класах робітників, а й у багатьох інших навчальних закладах Росії, 
а також у народних бібліотеках і читальнях, на різних курсах [12, 
с. 151-153]. 

З середини 80-х років XIX ст. починається нова хвиля 
щодо відкриття недільних шкіл. До цієї роботи залучаються 
педагоги-добровольці, які працюють безкоштовно поза своєї 
роботи. У 1898 р. урядова статистика зафіксувала 528 недільних 
шкіл, у т.ч.. 446 недільних та вечірніх класів для робочих [6, 
с. 258].  

Протягом багатьох десятиліть освіта дорослих у другій 
половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. в історико-педагогічній 
літературі не знайшла гідного відображення; праці видатних 
вітчизняних прогресивних мислителів і педагогів ігнорувалися, а 
їхні імена, соціальна і науково-педагогічне значення діяльності у 
сфері освіти дорослих не були надбанням широкої педагогічної 
громадськості і вітчизняної культури. Вважалося, що початок 
становлення освіти дорослих у Росії пов’язано з подіями 1917 
року. Це помилкове твердження привело до того, що з курсу 
історії педагогіки, досліджуваного в педагогічних інститутах, 
„випав” цілий пласт науково-педагогічних знань, пов'язаних із 
зародженням андрагогіки як науки про закономірності освіти 
дорослих [5].  

У XIX ст., у зв'язку з відкриттям разом з елітарними 
навчальними закладами (гімназіями і ліцеями) земських і 
приходських шкіл для навчання дітей простого люду, почала 
виявлятися потреба в постійному підвищенні рівня знань учителів. 
Однією із форм, що сприяли зростанню професійного рівня 
вчителів, стали педагогічні поради, які були запроваджені при 
кожній гімназії Статутом 1828 року. У центрі їх уваги була 
навчально-виховна робота, вдосконалення змісту і методів 
викладання, якість роботи, шляхи поліпшення стану освіти, що 
сприяло професійному зростанню вчителів. Але найбільш 
поширеною формою навчання дорослих залишалися різні курси [9, 
с. 39].  Демократична спрямованість освіти дорослих виявлялася і 
в поширенні літератури для народних шкіл і курсів, створенні 
безкоштовних бібліотек. Цю роботу очолили комітети 
письменності.   

Великою популярністю у 90-ті роки XIX ст. користувалася 
недільна школа в Петербурзі, у якій працювала Н. К. Крупська. 
Одночасно її відвідували біля 300 учнів. До революції 1905 року 
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було вже 500 недільних та вечірніх курсів для робітників. Така 
форма навчання називалася тоді позашкільною освітою. 

Упродовж XIX – початку ХХ ст. для характеристики 
проблеми освіти дорослих використовувався термін „позашкільна 
освіта”, який поступово трансформувався в „політосвіту” та 
„освіту дорослих”. Термін „позашкільна освіта” почав вживатися в 
90-х роках ХХ ст.; він підкреслював розвиток освіти на 
нетрадиційних і незалежних від офіційних освітніх структур 
принципах: організаційну самостійність, педагогічне новаторство, 
вікову і соціальну специфіку контингенту. Одним із організаторів 
освіти дорослих Г. А. Фальборком вперше в 1893-94 рр. було 
зроблено виступ на тему „Позашкільна освіта”. Тоді значення 
терміну „позашкільна освіта” розглядалося як поєднання всіх 
видів просвітницької діяльності [10, с. 32]. Позашкільна освіта 
мислилася як поширення знань серед дорослого населення, що 
сприятиме їх подальшому розумовому розвитку. Сучасний 
російський дослідник проблеми освіти дорослих П. В. Горностаєв 
відзначає, що перша велика робота, яку можна віднести до теорії 
позашкільної освіти, – це книга О. С. Пругавіна „Запити народу і 
обов'язок інтелігенції в області освіти і виховання” (м. Санкт-
Петербург, 1890 р.) [3, с. 13-15]. У 1896 р. у Москві вийшла книга 
В. П. Вахтєрова „Позашкільна освіта народу”. В ній 
В. П. Вахтєров виступив з обґрунтуванням необхідності 
органічного взаємозв'язку в діяльності недільних шкіл, 
повторювальних класів, народних бібліотек, наївно думаючи, що 
саме їхня взаємодія може сприяти якісній освіті дорослих, 
розвитку і вдосконаленню особистості [3]. Слушні міркування про 
позашкільну освіту висловлюв організатор і теоретик освіти 
дорослих Є. М. Мединський: „Освіту (байдуже, де її здобувають: у 
школі чи поза нею) не можна поділяти на шкільну і позашкільну. – 
зазначав учений. Освіта – це той психічний процес, що 
відбувається усередині особистості, а відкіля виходить матеріал 
для нього, це вирішального значення мати не може… Традиційний 
розподіл освіти на шкільну і позашкільну… неправильний” [8, 
с. 9-10].  

Педагогічна громадськість, як і при відкритті перших 
вищих народних шкіл у Європі, бачила в недільних школах 
можливість створення культурного середовища, необхідного для 
розвитку демократичного руху, що сприяв подальшому зростанню 
освітнього й культурного потенціалу дорослого населення, 
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домагалася посилення соціокультурних функцій освіти дорослих.   
Таким чином, теорія освіти дорослих в Україні у другій 

половині XIX – на початку ХХ ст. формувалася на основі перших 
вітчизняних здобутків шкільної педагогіки, досвіду європейських 
закладів позашкільної освіти, завдяки участі в теоретичних і 
практичних пошуках прогресивних представників суспільства і 
педагогічної думки – Т. Шевченка, К. Ушинського, М. Пирогова, 
М. Драгоманова, Х. Алчевської, Б. Грінченка, Т. Лубенця, 
С. Русової. Позашкільна освіта дорослих була визнана не тільки 
рівноправною із шкільною, а й також суспільно значущою, як і 
шкільна освіта [9, с. 50]. Основою для формування перших 
дидактичних ідей послужила діяльність недільних 
загальноосвітніх шкіл для навчання дорослих, виникнення яких 
пов'язано з іменами таких відомих педагогів, як К. Д. Ушинський, 
В І. Водовозов, М. І. Пирогов, В. Я. Стоюнін, В. І. Чарнолусський 
та ін.  

Недільні школи з’явилися першим проявом суспільного 
руху, що мали на меті задовольнити освітні потреби населення в 
альтернативній формі, відмінний від державних шкіл, сприяли 
задоволенню суспільної потреби не тільки навчатися, а й вчити; 
були першим виявом масової додаткової початкової освіти. На 
початку ХХ ст. у Росії оформилися 5 типів шкіл для дорослих [7].  

Освіту дорослих ми розглядаємо як соціальне явище, яке 
органічно та взаємозалежне пов’язане з історією суспільства і 
культури, розвитком добровільних суспільств, боротьбою 
соціально-політичних течій. 
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Лариса Сигаева 

Ретроспективный анализ развития образования 
взрослых во второй половине ХIХ века 

 
Аннотация. В статье анализируется развитие образования 

взрослых во второй половине Х1Х ст. Автор считает, что 
ретроспективный анализ развития образования взрослых на 
Украине необходим на современном этапе из ряда причин: для 
возобновления объективного освещения историко-
педагогического процесса и социокультурной 
последовательностью между прошлыми поколениями деятелей 
образования взрослых и современными, между теорией 
образования взрослых, что зарождалась в дореволюционный 
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период, и последующим ее развитием, чтобы выявить тенденции, 
избежать недостатков и спланировать будущее. 

Ключевые слова: образование, внешкольное образование, 
воскресные школы, образование взрослых, андрагогика. 

 
Larisa Sigaeva  

Retrospective analysis of adult education in the second half 
the nineteenth century 

 
Summary. The paper presents the analysis of the adults 

education development in the second half of the XIXth century on the 
base of historical, scientific and pedagogical literature. The author 
considers that the retrospective analysis of the adults education 
development in Ukraine is necessary at present stage due to some 
reasons: to restore the objective information on the historical and 
pedagogical process, social and culture continuity of past and present 
generations of adults educators, adults education theory born in the pre-
revolution period and its further development, to explore the 
tendencies, eliminate shortcomings and plan the future. 

Key words: education, out-of-school education, sabbath 
schools, adult education, andragogics. 
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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 

куті – ім’я, прізвище автора, назва населеного пункту (жирний 

шрифт, маленькі літери). Через рядок – назва статті заголовними 
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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). 

Лапки Однакові по тексту, а саме: „ ”. 

Малюнки Подаються в одному з форматів: jpeg, tiff. 
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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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