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Czesław Plewka 

 

EDUKACJA DLA POKOJU W KONTEKŚCIE ROZWOJU 

ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA 

 

Streszczenie. W artykule podjęto próbę ukazania związków jakich można się 

doszukać w trosce nauczyciela o swój własny rozwój zawodowy, a efektami jego pracy 

dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej na rzecz edukacji dla pokoju. Bardzo 
wyraźnie podkreślono, że we współczesnej cywilizacji pełnej agresji, napięć 

społecznych i zagrożeń militarnych, edukacja  na rzecz pokoju nabiera szczególnego 

znaczenia. Dlatego też przed nauczycielami realizującymi cele tej edukacji stają 

odpowiedzialne zadania, które mogą być dobrze realizowane tylko wówczas gdy 
nauczyciel ten będzie w sposób permanentny troszczył się o jakość swojego rozwój 

zawodowy i umiejętnie kierował jego przebiegiem, podejmując różnego rodzaju formy 

doskonalenia własnych kompetencji. 
Słowa kluczowe: edukacja, pokój, nauczyciel, rozwój zawodowy. 

 

 

Wprowadzenie. Edukacja dla pokoju, to jedna z wielu kategorii 

opisywania rzeczywistości edukacyjnej, która na nowo zaczęła nabierać 

szczególnego znaczenia z chwilą nasilania się procesów integracji Europy. Jej 

europejski wymiar sprawił, że zarówno w literaturze jak również w różnego 

rodzaju debatach naukowych i publicznych bardzo wyraźnie zaczęto odkrywać 

głębie i znaczenie edukacji dla wychowania do pokoju oraz potrzeby budowania 

cywilizacyjnej rzeczywistości, poprzez wspieranie zarówno pojedynczych osób, 

jak i instytucji działających na rzecz kształtowania uznanych wartości, w tym 

szczególnie wartości humanistycznych. Europejski wymiar edukacji zawierający 

się między innymi w takich kategoriach jak: humanizm, krytyczna ale 

obiektywna postawa wobec rzeczywistości, umiejętność dialogu i komunikacji, 

kształtowanie ponadnarodowej tożsamości kulturowej, budowanie 

autentycznych relacji wspólnotowych opartych na pokoju - to zdaniem wielu 

autorów – stanowi podstawę do przeżywania życia w kategoriach nowej 

jakościowo sytuacji poznawczej i egzystencjalnej1.  

Szczególną rolę sprawczą dla urzeczywistnienia owej jakościowo nowej 

sytuacji poznawczej i egzystencjonalnej przypisuje się szkole, a w niej jej 

nauczycielom i opiekunom, którzy powinni tak kierować swoim postępowaniem 

żeby realizując zadania przypisane edukacji na rzecz pokoju wyposażali swoich 

podopiecznych w wiedzę, umiejętności, postawy i wartości niezbędne do 

zaprzestania przemocy i niesprawiedliwości na rzecz promowania kultury  

i pokoju. Taka realizacja zadań przypisanych nauczycielom nakłada na nich 

obowiązek permanentnej  troski o ich własny rozwój zawodowy, który w 

                                                             
1 Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się szkole: funkcjonowanie i rozwój 

zawodowy, Rzeszów 2001. – S.19. 
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konsekwencji będzie sprawiał, że powierzone sobie zadania (w tym również w 

zakresie edukacji dla wychowania do pokoju) będą realizować na coraz to 

wyższym poziomie. Z tego właśnie względu w niniejszym tekście podjęto 

rozważania dotyczące edukacji dla pokoju postrzeganej przez pryzmat rozwoju 

zawodowego nauczyciela, który w toku swej pracy zawodowej zadania te 

będzie realizował, a przede wszystkim odkrywał, rozwijał i eksponował zarówno 

swoich podopiecznych, jak i swój kreatywny potencjał, bowiem jak twierdzi 

Charles Handy„ Odkrywanie siebie samego jest ważniejsze niż odkrywanie 

świata”2. 

 

Edukacja dla pokoju w teorii i praktyce 

 

Edukacja dla pokoju (w świetle definicji ONZ) to „ proces propagowania 

wiedzy, umiejętności, postaw i wartości, które prowadzą do przeciwdziałania 

powstawaniu konfliktów i przemocy (…), do pokojowego rozwiązywania 

konfliktów i do tworzenia warunków sprzyjających pokojowi zarówno w 

wymiarze intrapersonalnym, interpersonalnym, międzygrupowym, narodowym, 

jak i międzynarodowym” (zob.Fundacja Go’n’Act). Podstawowym zadaniem tak 

rozumianej edukacji (zarówno formalnej jak i nieformalnej) prowadzonej 

zarówno w odniesieniu do dzieci i młodzieży jak i dorosłych jest uświadomienie 

potrzeby podejmowania działań w skali całego globu na rzecz sprawiedliwości, 

równości i przestrzegania praw człowieka, zgodnie z zasadami Deklaracji ONZ 

o wychowaniu społeczeństwa w duchu pokoju, a także Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka3. 

Współcześnie edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych dla wychowania w 

pokoju i kształtowania umiejętności porozumiewania się bez przemocy zajmuje 

się wiele instytucji, organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych, m.in. takich 

jak: United Nations Educational, Scentific and Cultural Organization (UNESCO), 

Christian Peacemaker Teams (CPT), Center for Nonviolent Communication 

(CNVC), Henri Dunant Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre), 

Coexistence International (CI), Crossing Boreders, Conflict Resolution Network 

Canada, European Students Forum. AEGEE Europe i wiele innych4. UNESCO 

(ONZ) przyznaje nagrody za pracę na rzecz wychowania dla pokoju. Za 

działalność w szeroko rozumianej edukacji wychowania dla pokoju 

przyznawane są także nagrody, m.in. przez Fundację Evens udzielane dla szkół 

podstawowych, które w swojej działalności edukacyjnej przestrzegają ogólnie 

                                                             
2 Handy Ch., Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie. 

J. Pieńkiewicz, (tłum.) Wrocław 1999. – S.148. 
3 Deklaracja ONZ o wychowaniu społeczeństwa w duchu pokoju, Paryż 1948. 
4 Koba L., Edukacja w zakresie praw człowieka [w:] Organizacje międzynarodowe w 

działaniu, pod (red.) A. Florczek, A. Lisowskiej, Wrocław 2014. – S.202-226. 
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przyjętych zasad obowiązujących w edukacji dla pokoju, a zwłaszcza 

pozytywnego zarządzania konfliktem. 

 Także Fundacja El-Hibri Foundation nagradza osoby zaangażowane w 

różnego rodzaju działania, prowadzące do budowania aktywnych społeczności 

działających w warunkach różnorodności kulturowej z zachowaniem zasad 

równości praw obywatelskich i sprawiedliwości społecznej, poszanowania 

godności ludzkiej, interweniujących w sytuacjach konfliktowych. Fundacja ta 

opracowuje edukacyjne programy do wychowania dla pokoju, a także promuje 

różnego rodzaju działania na rzecz integracji i porozumiewania się w 

warunkach wolnych od przemocy. Organizowane są również różnego rodzaju 

konkursy dla dzieci i młodzieży poszczególnych typów szkół i placówek 

oświatowych, takich chociażby jak; Polska w NATO- Bezpieczna Polska, 

Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat. 

Należy wspomnieć, że problematyka edukacji dla pokoju -zarówno w 

przeszłości, jak również współcześnie - była i nadal jest podejmowana przez 

wielu uczonych z różnych zakątków świata. Do pionierów idei edukacji dla 

pokoju zalicza się Jana Amosa Komeńskiego (1592-1670), którego uważa się 

za twórcę życia kulturalnego i politycznego oraz zwolennika powszechnego 

nauczania, podejmującego również próbę pojednania pomiędzy katolikami a 

protestantami. Należy do nich również Immanuel Kant (1724-1804) - twórca 

filozofii krytycznej, oraz Mahatma Gandhi (1868-1948) – propagator pacyfizmu 

i nacisku politycznego pozbawionego przemocy; Maria Montessori – 

popularyzatorka filozofii dobra, opartej na uniwersalnych wartościach 

odnoszących się do godności człowieka; Paulo Freire (1921-1997) czy Martin 

Luther (1929-1968).  

Także w Polsce wśród osób zasłużonych dla edukacji na rzecz 

wychowania w pokoju wymienia się przede wszystkim Janusza Korczaka 

(1879-1942) – pedagoga, lekarza, pisarza, działacza społecznego 

skoncentrowanego na aksjologicznym i etycznym rozwoju dziecka oraz na 

uniwersalnych wartościach, takich jak sprawiedliwość i dążenie do pokoju, na 

rozwoju wytrwałości, siły woli, odwagi, altruizmu, miłości, poczucia obowiązku i 

odpowiedzialności (zob. A. Janiak, A. Rynio, 2014), oraz Eugenię Annę 

Wesołowską (1929-2016); Stanisława Kawula (1938-2014); Jerzego 

Nikitorowicza; Przemysława Pawła Grzybowskiego; Barbarę Surmę i wielu 

innych. 

Problemy edukacji dla pokoju są tematem wielu artykułów, 

publikowanych w różnych liczących się czasopismach o zasięgu narodowym i 

światowym, a także wielu programach i  poradnikach adresowanych dla 

nauczycieli, badaczy, uczniów, rodziców, działaczy społecznych i politycznych. 

Trzeba zauważyć, że często zwraca się w nich uwagę na to, iż obecne 

narodowe systemy edukacyjne nie są należycie przygotowane do realizacji 

zadań wynikających z przeobrażeń, którym podlegają różne sfery życia w 
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szybko zmieniającym się świecie (w tym w zakresie edukacji dla pokoju), w 

którym obok wielu cennych cywilizacyjnych zdobyczy nie brakuje różnego 

rodzaju konfliktów, przemocy, wrogości, których często konsekwencja są 

różnego rodzaju ludzkie dramaty. Tym czasem dalszy rozwój cywilizacji, w tym 

biologiczne przetrwanie człowieka, zależne jest od permanentnego umacniania 

pokoju na świecie. Na tym tle – jak trafnie zauważa J. Leek – „ szczególnego 

znaczenia nabiera edukacja na rzecz pokoju, wzajemnego porozumienia i 

zrozumienia (…) pozwala zrozumieć charakter i tendencje rozwojowe 

współczesnej cywilizacji oraz kierować jej rozwojem”5. W praktyce edukacja na 

rzecz utrzymania pokoju  musi być ważnym segmentem narodowych systemów 

edukacyjnych całego świata, w którym – jak pisze M. Szymańska – tworzona „ 

kultura pokoju we własnym domu, rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, 

społeczności lokalnej, narodzie oraz między narodami jest wartością 

uniwersalną i ponadczasową. Wartością bezcenną”6. Musi ona skutecznie 

wpływać na zmianę świadomości wszystkich ludzi, a w szczególności tych, 

którzy z racji sprawowanych przez siebie urzędów i pełnionych w nich funkcji w 

sposób szczególny odpowiadają za budowanie świata wolnego od wojen, 

ucisku, terroru, za budowanie świata pokoju. Zadania te jawią się jako 

wyzwania trudne zwłaszcza w czasach rodzących się światowych konfliktach 

etnicznych, politycznych, religijnych. Z tego też względu jest ona tak bardzo 

ważna i niezwykle potrzebna. 

 

Wybrane aspekty dotyczące rozwoju zawodowego nauczyciela 

postrzegane przez pryzmat jego udziału w edukacji na rzecz pokoju 

 

      Dopóki nie uczynisz nieświadomego 

świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, 

 a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. 

        Carl Gustav Jung 

       

Kiedy życie domaga się od Ciebie zmiany, zastanów 

      się, co dokładnie należy zrobić, i bez 

najmniejszej wątpliwości i bez żadnego  

oporu odważ się na nią, wiedząc, że każda zmiana zakłada rozwój. 

             Eileen Caddy 

 

Przywołane aforyzmy uczyniłem mottem rozważań podjętych w tej części 

niniejszego tekstu, który dotyczy rozwoju zawodowego nauczyciela 

postrzeganego przez pryzmat jego udziału w realizacji zadań na rzecz edukacji 

                                                             
5 Leek J., Pomiędzy porozumieniem a zrozumieniem. Wyznania edukacji na rzecz 

pokoju, Studia Dydaktyczne nr. 26/2014. – S.247. 
6 Szymańska M., Recenzja książki A. Kryński, Edukacja do pokoju w teorii i praktyce 

szkolnej,  Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej nr. 2/2014. – S.158. 
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dla wychowania w duchu pokoju. Uczyniłem to w przekonaniu, że nie tylko w 

przypadku rozwoju zawodowego nauczyciela, czy szerzej każdego człowieka, 

ale również każdego innego rozwoju zmiana jest z rozwojem tym immanentnie 

związana. „Jest zarówno jednym z czynników, które powodują, że rozwój jest 

niezbywalnym procesem wywołanym ową zmianą, jak również w pewnym 

sensie efektem tego rozwoju. Żeby jednak rozwój ten był procesem 

nakierowanym na osiąganie założonych celów, osoba mu podlegająca musi być 

świadoma zarówno jego istoty, jak również czynników warunkujących jego 

przebieg i osiągane efekty. Musi ona umieć diagnozować i oceniać swoje 

potrzeby i możliwości rozwojowe. Jest to niezbędny warunek do tego, żeby 

osoba ta potrafiła właściwie kierować własnym rozwojem zawodowym (a w 

przypadku nauczyciela również rozwojem swoich podopiecznych), 

dostosowując go zarówno do własnych preferencji zawodowych, jak również 

tych wszystkich potrzeb, które są funkcją dynamicznych przemian mających 

miejsce w otaczającej ją rzeczywistości. Umiejętność wglądu w siebie, w swój 

własny potencjał rozwojowy, w swoje kompetencje dotyczące kierowania 

rozwojem zawodowym postrzegane z perspektywy złożonego procesu rozwoju 

zawodowego człowieka stanowią dla tego rozwoju niezwykle istotną wartość”7. 

Znaczenie owych kompetencji znacząco wzrasta w okresie współczesnej 

cywilizacji, w której mamy do czynienia nie tylko z dużym dynamizmem  

zachodzących  zmian – często zaskakujących i trudnych do przewidzenia- ale 

również dużym zagrożeniem dla zapewnienia globalnego pokoju i bezpiecznej 

egzystencji wszystkich obywateli, bez względu na ich pochodzenie, kolor skóry, 

religijne wyznania czy miejsce zamieszkania. Owe warunki sprawiają, że żadna 

jednostka ludzka w toku całego okresu swojego życia nie jest zawsze taka 

sama. Zmienia się w sensie biologicznym, psychicznym i społecznym w sposób 

ciągły, a zmiany te są powodowane zarówno uwarunkowaniami wewnętrznymi 

jak i zewnętrznymi. Nie podlega żadnej  wątpliwości, że duży wpływ na owe 

zmiany, które zachodzą w każdej jednostce okresu edukacji szkolnej - a 

zwłaszcza zmiany oczekiwane - ma nauczyciel, który swą postawą, wiedzą, 

umiejętnościami i podejmowanymi działaniami w pewnym stopniu owe zmiany 

wywołuje lub odpowiednio kształtuje. Sam również w wyniku interakcji 

środowiska pracy i zawodowej aktywności zmianom tym podlega, a więc 

rozwija się zawodowo. 

Jeśli przyjmie się za K.M.Czarneckim, że rozwój zawodowy to „społecznie 

pożądany proces przemian ilościowych i jakościowych jednostki, które 

warunkują jej aktywny, świadomy i społecznie oczekiwany udział w 

przekształcaniu siebie samego oraz swojego środowiska materialnego, 

społecznego i kulturowego”8, to możemy uznać, że efektem tak rozumianego 

                                                             
7 Plewka Cz., Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym, Koszalin 2016. – S.11. 
8 Czarnecki K. M., Rozwój zawodowy człowieka, Warszawa 1985. – S.28. 
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rozwoju zawodowego jest zbliżanie się do osiągania pożądanych celów, co w 

odniesieniu do edukacji dla pokoju będzie oznaczać kształtowanie 

odpowiednich wartości i zachowań. Zatem  związek rozwoju zawodowego 

nauczyciela z jego udziałem w edukacji dla pokoju można rozumieć jako 

„uporządkowany, systematyczny proces zmian w obszarze jego postaw 

osobistych, koncepcji wychowawczo – dydaktycznych, wiedzy, umiejętności i 

praktycznego funkcjonowania, zmierzający do optymalizacji jego efektywności 

zawodowej i osobistej satysfakcji”9 w realizacji zadań na rzecz wychowania dla 

pokoju.  

W szerszej definicji dotyczącej rozwoju zawodowego nauczyciela 

eksponuje się to, że „Rozwój zawodowy składa się ze wszystkich doświadczeń, 

związanych z naturalnym uczeniem się oraz tych świadomych i planowych 

działań, których zamierzeniem było bezpośrednie lub pośrednie przyniesienie 

korzyści jednostce, grupie lub szkole, a przez nie podniesienie jakości 

nauczania w klasie. Jest to proces, w trakcie którego nauczyciele, sami lub z 

innymi, dokonują oceny, uaktualnienia i poszerzenia swojego zaangażowania, 

a który prowadzi do zmiany moralnych celów nauczania. Dzięki niemu też 

nabywają oni -i krytycznie rozwijają- wiedzę i umiejętności oraz emocjonalną 

inteligencję, niezbędne dla prawidłowych profesjonalnych przemyśleń, 

planowania i pracy z dziećmi i młodzieżą oraz współpracownikami na każdym 

etapie nauczycielskiego życia”10. Należy zatem uznać, że kluczowym pojęciem 

dla opisu rozwoju zawodowego człowieka, a w tym przepadku nauczyciela 

uczestniczącego w realizacji zadań z zakresu edukacji dla pokoju jest jego 

osobowość zawodowa, która świadczy między innymi o jego dojrzałości 

zawodowej, systematyczności, wytrwałości, zaufaniu zarówno do siebie jak i 

innych osób, obowiązkowości, odpowiedzialności, cierpliwości, poziomu 

uspołecznienia, odwagi i rozwagi w działaniu. 

Bardzo ważnym wskaźnikiem rozwoju zawodowego nauczyciela jest jego 

postawa wobec pracy, a więc zadań, które wykonuje zawodowo – w tym 

przypadku zadań dotyczących edukacji dla pokoju – za, które ponosi 

odpowiedzialność bezpośrednio wobec swoich podopiecznych, a także wobec 

ich rodziców, całej społeczności szkolnej, czy szerzej wobec narodu swojego 

kraju, a pośrednio społeczności całego świata. Między innymi bezpośrednio jest 

odpowiedzialny za jakość realizacji zadań z zakresu edukacji dla pokoju, a więc 

za sposób w jaki zadania te realizuje, za ich organizację i przebieg oraz efekty 

jakie osiąga w wyniku ich realizacji. Stąd osobowość nauczyciela będąca, 

zarazem częścią składową jego kompetencji zawodowych ma decydujący 

                                                             
9 Grondas M., M. Żmijewski, Dokumentowanie i planowanie rozwoju nauczyciela. 

Poradnik, Warszawa 2005. – S.37. 
10 Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk 2004. – 

S.21. 
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wpływ na to jakie wartości wobec zachowania pokoju wyznawać będą w 

bliższej i dalszej przyszłości jego podopieczni, bowiem kompetencje 

osobowościowe nauczyciela przekładają się w praktyce edukacyjnej na 

umiejętność skutecznego osiągania celów przypisanych edukacji dla 

wychowania w pokoju.  

Nauczyciel swoją postawą wywiera znaczący wpływ na kształtowanie się 

osobowości i moralności swoich podopiecznych, dlatego w pracy wychowawczej 

i edukacyjnej stawanie się osobą nie jest wyłącznie czymś na czym powinno 

zależeć głównie nauczycielowi, ale jest czymś, co stanowi powinność systemu 

kształcenia nauczycieli, systemu w którym kandydat na nauczyciela uzyskuje 

nie tylko kwalifikacje stricte zawodowe ale również kwalifikacje społeczno – 

moralne. Kwalifikacje społeczno – moralne nauczyciela to nie tylko to, co on 

wie i potrafi zrobić, ale także to, kim jest w życiu zawodowym i prywatnym. 

Jest to bardzo istotny składnik jego przygotowania zawodowego, bowiem 

kwalifikacje te są skierowane głównie na drugiego człowieka, czyli dotyczą 

przede wszystkim szacunku dla każdej osoby, wyrażanego między innymi 

przez sposób wyrażania krytycznych sądów w takiej formie, aby one nikogo nie 

raniły, a także umiejętność współżycia z innymi i gotowość postępowania 

zgodnie z ogólnie akceptowanymi zasadami nie tylko prawnymi ale również 

moralnymi11. 

Podsumowanie. Jeśli uznać, że jedną z ważnych powinności nauczyciela 

realizującego zadania edukacji dla pokoju ma być wdrażanie swoich 

podopiecznych do poszanowania wartości przypisanych egzystencji w 

warunkach pokojowych, to sami nauczyciele muszą być otwarci na to, co się 

dzieje w otaczającej ich globalnej rzeczywistości, wiedzieć i rozumieć jakie 

kompetencje są niezbędne do tego żeby skutecznie realizować owe zadania i 

tak kierować swoim rozwojem zawodowym żeby w swoim postępowaniu 

dydaktyczno – wychowawczym nieustannie zmierzać do profesjonalizmu. 

Współczesny nauczyciel nie może poddać się rutynie, musi być otwarty na 

wszelkie zmiany w sytuacji krajowej i międzynarodowej oby nieustannie 

wykraczać poza to, co wie i umie. Musi rozumieć istotę swojego rozwoju 

zawodowego i osobowego oraz wiedzieć jak ważne w jego rozwoju jest jego 

uczestnictwo w edukacji przez całe życie.  

Musi wiedzieć, że wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji na 

różnych polach obecnej sytuacji jego kwalifikacje uzyskane na studiach 

stanowią dopiero – jak słusznie twierdzi B. Jakimiuk - „początek drogi 

                                                             
11 Kaczor St., Kwalifikacje społeczno – moralne i ich rosnące znaczenie w życiu,[w:] 

Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, (red.) S. M. Kwiatkowski, Warszawa 

2015. 
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prowadzącej do poprawy jakości działań dydaktyczno – wychowawczych i 

rozwoju osobowości zawodowej”12.  

Godzi się w tym miejscu podkreślić, że rzeczywistość, która otacza 

współczesnego człowieka (w tym każdego nauczyciela) niesie ze sobą – jak to 

określił N.G.Pikuła – „zarówno nieograniczone możliwości i szanse rozwojowe, 

jak i zagrożenia istotnych sfer życia jednostki oraz grup społecznych”13. 

Możliwości te mogą być właściwie przez nauczyciela wykorzystane tylko wtedy, 

gdy będą one możliwościami uświadomionymi, a nauczyciel w ramach 

własnego potencjału rozwojowego zdolny będzie do przewidywania 

ewentualnych zagrożeń i podejmowania różnego rodzaju działań zaradczych. 

Zdolności te nie są jednak „dziełem” chwilowych zdarzeń, lecz efektem 

dotychczasowego rozwoju zawodowego jednostki, który zaczyna się już w 

okresie dzieciństwa i trwa przez kolejne okresy biegu jej życia, aczkolwiek te 

niespodziewane i nieplanowane  zdarzenia – jak dowodzą wyniki badań14 – 

mogą w rozwoju tym (a tym samym w procesie kształtowania zdolności 

zarządzania tym rozwojem) odgrywać zasadniczą rolę. Jednak świadomość 

przypadkowości nie powinna pomniejszać aktywności własnej jednostki czy 

wręcz zwalniać ją z potrzeby troski o własny rozwój zawodowy. 
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Чеслав Плєвка 

 

ОСВІТА ДЛЯ МИРУ В КОНТЕКСТІ  

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ 

 

Анотація. Схарактеризовано взаємозв'язки між спрямованістю вчителя на 
особистий професійний розвиток і результатами його дидактичної та виховної 

діяльності, що сприяє впровадженню ідей освіти для миру. Акцентовано, що в 

сучасній цивілізації, наповненій агресією, суспільною напруженістю та мілітарними 

загрозами, освіта для миру має особливе значення. Тому перед учителями, які 
реалізують цілі такої освіти, постають відповідальні завданнями, що можуть 

реалізовуватися лише тоді, коли вчитель постійно піклуватиметься про якість 

свого професійного розвитку і вміло керуватиме ним, беручи участь у різних 
формах удосконалення фахових компетентностей. 

Ключові слова: освіта, мир, учитель, професійний розвиток. 

 

Cheslav Plievka 

 

EDUCATION FOR PEACE IN THE CONTEXT  

OF TEACHER'S PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

Summary. The article attempts to show relationships that can be found in the 

teacher's care for his own professional development, and the effects of his didactic 
and educational work carried out for education for peace. It’s very clearly emphasized 

that in modern civilization full of aggression, social tensions and military threats, 

education for peace is particulary important. Therefore, before teachers implementing 
the goals of this education become responsible tasks that can be well implemented 

only when the teacher will permanently care for the quality of his professional 

development and skillfully guided course taking various forms of improving their own 

competences. 
Key words: education, peace, teacher, professional development. 
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Олександра Дубасенюк  

  

МИРОТВОРЧА РОЛЬ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНОМУ  

ТА ОСОБИСТІСНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 

Анотація. Розглянуто роль освіти у сучасному світі як «цілісного 

феномену», що ґрунтується на вищому синтезі наукового гуманізму, 

інтелектуальному та всебічному розвитку особистості. Останнє має безпосереднє 
відношення до педагогічної освіти, підготовки нової генерації учителів в умовах 

нестабільної ситуації в Україні. У такому розумінні освіта сприяє миротворчому та 

особистісному розвитку людини, формуванню її світоглядної культури, 

перетворюючись у глобальний фактор розвитку людства. Модернізація системи 
педагогічної освіти передбачає забезпечення умов для становлення і розвитку 

альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного розвитку 

майбутніх педагогів у контексті освіти миру, культуротворчих засад, що 
ґрунтується на принципах пріоритету загальнолюдських цінностей. Саме тому 

освіту можна розглядати як сукупність інтелектуальної, мотиваційної, вольової, 

саморегуляції, предметно-практичної, екзістенціональної сфер та відповідних 

методів впливу на учнівську та студентську молодь. Зазначено, що в Україні 
поширюється миротворчий рух як комплекс заходів різноманітного характеру – 

патріотичного, освітнього, екологічного, спортивного, благодійного, спрямованого 

на всебічний розвиток учнівської та студентської молоді. Зокрема, активно 
реалізується Всеукраїнські проекти «Школа миру», «Юні миротворці», які 

проводиться під егідою Асоціації ветеранів миротворчих місій ООН в Україні. Місія 

закладу освіти – виховання молоді України згідно з принципами культури миру, 
активізація миротворчого та волонтерського руху серед дітей та молоді, розвиток 

глобальної миротворчості, толерантності та громадської свідомості, налагодження 

зв’язків між юними миротворцями з різних регіонів країни. Відтак, професійний та 

особистісний розвиток майбутніх педагогів має ґрунтуватися на ключових 
культуротворчих засадах, а саме: повага до життя, до людей та до їх прав, 

відмова від будь-яких форм насилля, вирішення проблем виключно через діалог 

та переговори, визнання права кожного на свободу висловлення власних думок, 
відданість принципам демократії, свободи, справедливості, терпимості, 

солідарності, співробітництва, плюралізму. 

Ключові слова: освіта, освіта для миру, культура миру, педагогічна освіта, 
професійний розвиток, особистісний розвиток, миротворчий рух.  

 

  

Вступ. У Декларації прав людини визначено концептуальні засади 

нової парадигми освіти, де наголошено, що вона повинна спрямовуватися 

на всебічний розвиток людини, що зумовлено змінами у сфері педагогічної 

освіти, насамперед підготовки нової генерації учителів з урахуванням 

нестабільної сучасної ситуації, пов’язаної з бойовими діями на сході 

України. Вітчизняними та зарубіжними вченими (В. Андрущенко, 

М. Капітоненко, В. Кремень, І. Зязюн, С. Мішальський, Н. Ничкало, 

Т. Левовицький, Ф. Шльосек, Л. Хомич) виокремлено пріоритетні 

положення у цьому напрямі, передусім стосовно альтернативних ціннісних 

уявлень про призначення освіти: освіта – для миру, розвитку духовності, 
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здібностей, умінь, які дають змогу долати життєві та соціальні труднощі; 

освіта для характеру – формування морально відповідальних і соціально 

пристосованих індивідів; освіта для особистого зростання; освіта для 

особистого задоволення; освіта – для міжособистісної комунікації1. 

Першочерговими завданнями сьогодні постають: побудова мирного 

суспільства, підтримання миру, миробудівництво, створення позитивного 

миру, що означає відсутність усіх форм насильства. Науковці і практики 

активно обговорюють питання налагодження діалогу в суспільстві, 

важливість цінностей різноманіття, толерантності та громадянського миру. 

Особлива роль у цьому процесі належить учителю. 

Як зазначає В. Кремень, провідним принципом має стати принцип 

дитиноцентризму. «Це набагато складніше для вчителя, але це єдиний шлях 

формування людиноцентристського, гуманного, демократичного й 

ефективного сучасного суспільства, не кажучи про те, що це єдиний шлях до 

щастя кожної людини. Власне, вчитель разом з батьками має допомогти дитині 

самопізнати і саморозвинути себе і тоді, ставши дорослою, людина найбільш 

повно себе самореалізує, забезпечивши і власний успіх, бо займатиметься 

улюбленою справою і робитиме це фахово, забезпечуючи несуперечливий і 

динамічний розвиток суспільства» 2.  

Найбільш універсальним визначенням освіти, що відображає зміну її 

функцій у сучасному світі, є її тлумачення освіти як «цілісного феномену». 

Саме такою має бути освіта ХХІ ст.: вона повинна базуватися на «новому 

холізмі», тобто цілісності, вищому синтезі наукового гуманізму, 

інтелектуальному розвитку особистості, творчих здібностей, соціальної 

відповідальності, поєднанні інтелектуальних і фізіологічних компонентів 

індивіда3. Таке розуміння освіти актуалізує нові завдання: освіта має 

сприяти миротворчому та особистісному розвитку людини, формуванню її 

світоглядної культури, що призвело до більш тісного зв’язку освіти з 

культурою, утвердженням культурних цінностей. 

У січні 2017 р. Генеральний секретар ООН А. Гутерреш зазначив, що 

інвестування в підтримку миру означає інвестування в основні послуги, 

координацію агентств з питань гуманітарної допомоги та розвитку, 

створення ефективніших та відповідальніших інституцій, захист прав 

людини, сприяння соціальній єдності та різноманіттю, забезпечення 

                                                             
1 Архипова С.П. Основи андрагогіки: навч. посібник / С.П. Архипова. – Черкаси, 

2002. – С. 5. 
2 Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, 

Г.О. Балл [та ін.]; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 
2010. – 342 с. – С. 22. 

3 Вклад образования в развитие культуры. ЮНЕСКО. Международная конференция 
по образованию. 43 сессия. – Женева, 1992.  
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активної участі жінок і дівчат у всіх суспільних сферах, а також перехід до 

сталих джерел енергетики. 

Мета статті полягає у виявленні сутності феномену «освіта для 

миру» у контексті реалізації її культуротворчої та миротворчої місії у 

процесі професійного й особистісного розвитку майбутніх педагогів.  

Виклад основного матеріалу. У Концепції розвитку педагогічної 

освіти визначено її мету – вдосконалення системи педагогічної освіти – для 

створення підґрунтя підготовки сучасних педагогічних працівників, 

забезпечення умов для становлення і розвитку інноваційних 

альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного 

розвитку педагогів. Серед актуальних напрямів реформування педагогічної 

освіти передбачено розроблення сучасної моделі педагогічної професії в 

контексті освіти миру, культуротворчих засад педагогічної освіти, що 

ґрунтується на принципах пріоритету загальнолюдських цінностей.  

В умовах суспільних змін метою патріотичного виховання має бути 

становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано 

розбудовувати її як суверену, незалежну, демократичну, правову, соціальну 

державу і сприяти її національній безпеці, знати свої права і обов'язки, 

цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, 

підтриманню громадянського миру і злагоди у суспільстві4. 

Освіта як процес становлення особистості в її тісному поєднанні з 

культурними цінностями надає людському існуванню особливої вагомості. 

Саме тому освіта, зокрема педагогічна освіта постає фактором, що сприяє 

розвитку культури, наповнює суспільний прогрес культурними цінностями. 

У цьому контексті освіту розглядають як діалог культур, що дає змогу по-

новому переосмислити зміст навчання, освітній процес, роль суб’єктів 

освіти. Відтак, у діалозі культур проявляється нова сутність освіти – 

по’єднання реалій сучасного світу та єднання культур. Відповідно до 

соціокультурних контекстів змінюються і завдання освіти. Проте у різних 

історичних та соціально-культурних умовах освіта вирішує найголовніше 

завдання – формування нових світоглядних та ціннісних орієнтацій 

особистості5. Зазначимо, що у світовій педагогічній практиці змінюються не 

лише функції освіти, її стратегічні завдання, але й система цінностей, які 

вона покликана сформувати, до яких належать духовність, миротворчість, 

солідарність і консолідація людей, єднання їх з природою, розуміння роботи 

як процесу, що приносить насолоду. Зростання ролі освіти в суспільній 

життєдіяльності, переосмислення її місця і функції дає змогу передовим 

                                                             
4 Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, 

Г.О. Балл [та ін.]; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 
2010. – 342 с. – С. 40.  

5 Архипова С.П. Основи андрагогіки: навч. посібник / С.П. Архипова. – Черкаси, 

2002. – С. 6. 
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державам західного світу перейти до вирішення таких проблем, як: 

створення «освітнього простору», запровадження його у всій галузі 

суспільного життя, організації так званого «освітнього континууму», що 

дозволяє зробити висновок про перетворення цих країн в «освітні 

суспільства». Створення «освітнього суспільства» можна віднести до 

найбільш реформаторських здобутків ХХ ст., які в Україні суголосні 

світовим тенденціям розвитку. Проте зауважимо, що у суспільній свідомості 

існують протилежні позиції: від твердження про «кризу в освіті» до заклику 

«зберегти вагомі здобутки у цій галузі». Така ситуація свідчить лише про 

неготовність суспільства до сприйняття реформаторських ідей6.  

Реформування освіти в Україні – нагальна потреба у виході молодої 

держави на магістральний шлях загальноцивілізаційного поступу. Реформа 

освіти в Україні спрямована на вирішення провідних завдань: побудови 

нової моделі освіти, яка б відповідала реаліям посттоталітарного 

суспільства, була національно зорієнтованою за сутністю і змістом, 

інтегрована з глобальними реформаційними процесами, що відбуваються у 

світі. При всій різноманітності концептуальних поглядів можна виокремити 

чотири основних аспекти в осмисленні освіти: освіта як суспільна й 

особистісна цінність; освіта як система різних освітніх закладів; освіта як 

процес; освіта як результат7. 

 

Особистісне і професійне становлення  

педагогів в умовах освітніх змін 

 

Майбутні педагоги мають осягнути роль освіти як каталізатора 

соціальної мобільності особистості, що змінила свій статус у житті 

суспільства й окремої особистості не стільки здійснюючи багатогранну 

підготовку до життя, скільки на основі осмислення свого досвіду, своєї Я-

концепції, забезпечуючи можливість особистого становлення, гармонізації 

своєї антропосфери. Водночас освіта постає як процес педагогічно 

організованої соціалізації, що здійснюється в інтересах особистості і 

суспільства. Особистісний та професійний розвиток педагогів передбачає 

поєднанні в освіті навчання і виховання, що уможливлює культурну 

спадкоємність поколінь і готовність людини до виконання соціальних та 

професійних ролей. В освіті майбутні вчителі оволодівають 

систематизованою сукупністю моральних і культурних миротворчих 

цінностей, що відповідають їх інтересам і суспільним очікуванням. Освіта 
                                                             

6 Вклад образования в развитие культуры. – ЮНЕСКО. Международная 
конференция по образованию. 43 сессия. Международный центр конференций – Женева, 
1992.  

7 Архипова С.П. Основи андрагогіки: навч. посібник / С.П. Архипова. – Черкаси, 
2002. – С.7. 
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відповідно до інтересів і здібностей особистості – одне з фундаментальних 

прав людини. Загальна роль культури і моральних орієнтирів діяльності та 

поведінки людини визначають освіту не лише предметом інтересу індивіда, 

але також суспільства і держави, які активно впливають на освіту, 

підтримуючи ті чи інші освітні інститути, освітні моделі. Майбутні педагоги 

усвідомлюють особливість культурної спадкоємності – соціально цінні якості 

особистості не формуються стихійно, але цілеспрямовано виховуються і 

розвиваються. Різноманіття галузей і напрямів діяльності людини в 

суспільстві, інтелектуальна насиченість сучасної кваліфікованої праці і 

складність освоюваних пластів культури вимагають відповідної організації 

освіти. В ній безпосереднє буття людини поєднується з культурою, 

осмислюється і впорядковується в системі художніх образів, моральних 

категорій і наукових понять, соціально схвалюваних зразків поведінки 

тощо.  

У цьому контексті майбутні вчителі мають співвідносити педагогічне 

керівництво зростаючою особистістю з її активністю і самостійністю в 

подоланні труднощів, які виникають у процесі навчання і виховання. У 

перспективі розвитку людини зміст освіти покликаний забезпечити 

повноцінне «проживання» окремих вікових етапів (дитинства, юності та 

ін.), психологічно обґрунтовану послідовність засвоєння компонентів 

культури миру і відповідних видів діяльності для розвитку різних здібностей 

з метою самовизначення індивідів у світі праці, міжособистісних і 

суспільних відносин. Нині утверджується особистісно-орієнтована модель 

освіти, яка заперечує маніпулятивний підхід до учнів. Освіта орієнтується 

на демократизацію своїх інститутів, на гуманізацію освітнього процесу, 

повернення до національних та світових культурно-історичних традицій. 

У XXI ст. безперервність і полікультурність освіти стають основними 

принципами освітньої політики. Освіта не обмежується стінами навчальних 

закладів, припускаючи злиття навчання з працею і дозвіллям людей. 

Навчання дітей раннього віку організовується на гнучкій основі, для того, 

щоб сім'я і громадськість спільно брали участь у цьому і спільно несли 

необхідні витрати. Навчання в початковій середній школі набуває 

комплексного характеру, все більше спрямовується на забезпечення молоді 

та дорослих широкою загальною підготовкою, що дає можливість 

опановувати різні спеціальності8. 

Освіта гуманістична – це миротворча освіта, що ґрунтується на 

принципах пріоритету загальнолюдських цінностей, життя і здоров’я 

людини, вільного розвитку особистості. Майбутні вчителі розглядають 

освіту як системне утворення, що включає процеси виховання, навчання і 

                                                             
8 Наука. Искусство. Величие. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogical-encyclopedia/articles/204/obrazovanie.htm. 

http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogical-encyclopedia/articles/204/obrazovanie.htm


VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 24 ~ 

розвиток особистості на демократичних, культуротворчих та миротворчих 

засадах. В широкому значенні освіта передбачає розгляд інтелектуальної, 

мотиваційної, вольової, саморегуляції, предметно-практичної, 

екзістенціональної сфер.  

Інтелектуальна сфера особистості – це ціннісно-смислові утворення, 

що формуються у процесі навчання та виховання, акцентують увагу на 

моральному значенні суспільних явищ та орієнтирів поведінки, які постають 

підґрунтям моральних оцінок, уявлень молоді про моральні цінності, 

моральні ідеали, принципи і норми поведінки у сім’ї та суспільстві 

(гуманність, солідарність, любов, уявлення про обов’язок, справедливість, 

скромність, самокритичність, чесність, відповідальність за себе) завдяки 

яким регулюється й організується поведінка і діяльності особистості. 

Характеризується обсягом, глибиною і дієвістю знань про моральні цінності, 

моральні ідеали, принципи, норми поведінки9. 

Вольова сфера особистості визначає прагнення особистості, способи 

досягнення поставленої мети у реалізації моральних учинків: мужність 

сміливість, принциповість у відстоюванні моральних ідеалів. Тому у 

досягненні мети важливо не тільки те, що особистість ставить цілі, скільки 

те, як і яким чином вона їх реалізує. Проява активності у необхідній формі, 

ініціатива, вимогливість до себе – особливі якості особистості, які 

виникають на вольовій основі.  

Сфера саморегуляції особистості – система внутрішнього 

забезпечення та спрямованості дій при наявності множини зовнішніх умов, 

можливостей, задач. Включає моральну обґрунтованість вибору, 

совістливість, самооцінку, самокритичність, уміння співвідносити свою 

поведінку з іншими, добропорядність, самоконтроль, рефлексія та ін. 

Саморегуляція здійснюється, за С. Рубінштейном шляхом переломлення 

зовнішнього через внутрішнє. У процесі саморегуляції розкривається 

організація активності суб’єкта, її системний характер. Це передбачає 

необхідність для суб’єкта діяльності цілісно співвідносити свої дії з діями 

інших, з поставленими завданнями і подіями. У такому випадку 

відбувається взаємозв’язок умов діяльності (спілкування) і можливостей 

самого суб’єкта, встановлюється єдність пізнавальних, чуттєвих, 

смислових, мотиваційних і вольових моментів.  

Предметно-практична сфера розвитку особистості – домінантна 

компонента сфери освіти і виховання особистості, що вимагає розвиток 

здібностей здійснювати через моральні вчинки, проявляти чесне і 

відповідальне ставлення до дійсності, уміння оцінити моральність вчинків, 

поведінки сучасників з точки зору моральних норм. Особистість обирає той 

                                                             
9 Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – М.: 

Высш. шк., 2004. – С. 93.  
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спосіб застосування власних здібностей, який демонструє її готовність до 

оволодіння екзистенційною сферою10.  

Екзистенційна сфера особистості – здатність особистості вступати в 

певні відносини з іншими людьми, уміння людини управляти своїми 

відносинами, позиціями й орієнтаціями, за допомогою яких вона взаємодіє 

зі світом. Включає свідоме ставлення до своїх дій, прагнення до морального 

самовдосконалення, гуманне ставлення до себе та інших, турботу про 

красу тіла, мовлення, душі; розуміння моралі. Ця сфера виконує функцію 

відбору ідей, позицій і ціннісних орієнтацій. Серед цілей розвитку цієї 

сфери важливими є: забезпечення розвитку позитивної Я-концепції і 

самоповаги; розвиток здатності поважати людей; формування навички 

соціальної взаємодії; формування ознак продуктивної орієнтації  

 

Методи впливу на формування особистості 

 

Майбутні педагоги у процесі навчання поступово оволодівають 

методами впливу на формування особистості11. Методи впливу на 

інтелектуальну сферу особистості – це прийоми і способи переконання, 

доказу, які використовує вчитель для формування поглядів, понять, 

установок вихованців. Методи впливу на мотиваційну сферу передбачають 

формування у школярів усвідомлених спонукань їх життєдіяльності. Методи 

стимулювання допомагають вихованцям формувати вміння правильно 

оцінювати свою поведінку, що сприяє усвідомленню ними своїх потреб – 

розуміння сенсу своєї життєдіяльності, вибору відповідних мотивів і 

відповідних цілей, що становить сутність мотивації. Тому метод 

самовиховання відповідає методу стимулювання і може бути визначений як 

метод мотивації. Методи впливу на вольову сферу – розвиток у дітей та 

молоді ініціативи, упевненості у своїх силах; наполегливості, уміння долати 

труднощі для досягнення поставленої мети; формувати вміння володіти 

собою (витримка, самовладання); удосконалення навичок самостійної 

поведінки. Методи впливу на предметно-практичну сферу – це методи 

організації діяльності і поведінки вихованців у спеціально створених 

умовах, спрямованих на розвиток якостей, що допомагають людині 

реалізувати себе як суспільної істоти і як неповторної індивідуальності.  

Доцільно виокремити методи виховуючих ситуацій, які опановують 

майбутні педагоги, що передбачає організацію діяльності і поведінки 

вихованців, в яких учні ставляться перед необхідністю вирішити будь-яку 

проблему, пов’язану з моральним вибором і створенням можливості 

соціального випробування. Це сприяє формуванню в учнів певної 

                                                             
10 Там само. – С. 94.  
11 Там само, с. 95-97. 
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соціальної позиції і соціальної відповідальності, які слугують підґрунтям для 

їх подальшого входження у соціальне середовище12. Методи впливу 

педагога на екзистенціальну сферу передбачають включення учнів у 

систему нових для них відносин, накопичення досвіду соціально корисної 

поведінки, досвід життя в умовах, що формує елементи плідної орієнтації, 

високоморальної установки, які пізніше не дозволять йому вести себе 

непорядно, безчесно. Серед цих методів найважливіший метод моральної 

дилеми як засіб розвитку екзістенціальної сфери, метод самовиховання, що 

відображає ціннісні орієнтації людини, рефлексію індивіда про те, що 

відбувається у світі, у певній ситуації або змінах, що можуть відбутися з 

ним у майбутньому, включаючи оцінку своїх дій і ставлення до себе з боку 

оточуючих. Реалізація метода передбачає створення учителем ще 

невирішеної проблемної ситуації, яка стосується реального життя і яка дає 

можливість зробити у подальшому правильний вибір у життєвих ситуаціях, 

які у майбутньому можуть виникнути. 

 

Формування культури миру 

 

Майбутні педагоги мають усвідомити важливість проблеми 

формування культури миру за допомогою різних форм та засобів. В Україні 

поширюється миротворчий рух – комплекс заходів різноманітного 

характеру – патріотичного, освітнього, екологічного, спортивного, 

благодійного, спрямований на всебічний розвиток шкільної молоді. 

Зокрема, активно реалізується Всеукраїнські проекти «Школа миру», «Юні 

миротворці», які проводиться під егідою Асоціації ветеранів миротворчих 

місій ООН в Україні (м. Київ) та Харківської обласної громадської організації 

миротворців ООН та завдяки співпраці з Департаментом освіти Харківської 

міської ради та школами міста, учасників міжнародних операцій та інвалідів 

війни при підтримці Інформаційного центру ООН у місті Києві для освіти 

дітей та молоді на засадах культури миру. Місія школи миру – виховання 

молоді України згідно з принципами культури миру. Мета – створення 

мережі шкіл миру, активізація миротворчого та волонтерського руху серед 

дітей та молоді України і сприяння поширенню волонтерської діяльності 

щодо популяризації ідей глобальної миротворчості, толерантності та 

громадської свідомості, налагодження зв’язків між юними миротворцями з 

різних регіонів країни. На Житомирщині розповсюджується волонтерський 

рух. Так, у 2018 р. волонтерами Корпусу Миру США в Україні, які 

працювали в закладах загальної середньої освіти: загальноосвітніх школах 

№ 5, № 6, № 36 м. Житомира було проведено майстер-класи для вчителів 

                                                             
12 Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – М.: 

Высш. шк., 2004. – С. 98.  
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англійської мови. У Житомирському державному університеті імені Івана 

Франка також постійно працюють волонтери Корпусу Миру. Основна мета 

волонтерів сформувати в учнів/студентів соціокультурні компетенції на 

основі парадигми сучасних методів викладання, познайомити з 

різноманітними сучасними та інтерактивними формами роботи, Student-

Centered Approach тощо.  

Ідея культури миру вперше була висунута на Міжнародному конгресі 

ЮНЕСКО з проблем миру, що відбувся у Кот-Д'Івуар в 1989 р. У прийнятій 

конгресом Декларації зазначалося, що «необхідно сприяти формуванню 

нового бачення світу, яке б розвивало культуру миру, засновану на повазі 

до людського життя, свободи, справедливості, солідарності, толерантності, 

прав людини, рівності між чоловіками й жінками». З того часу зміст поняття 

культури миру значно розширився, доповнився новими складовими. 

У сучасних умовах культура миру виходить далеко за рамки 

традиційного поняття міжнародного миру як відсутності війни і включає в 

себе наступні компоненти: повага до життя, до людей та до їх прав; 

відмова від будь-яких форм насилля і відданість справі запобігання 

конфліктам шляхом усунення причин їх виникнення, а також вирішення 

проблем виключно через діалог та переговори; визнання рівності прав і 

можливостей чоловіків і жінок; визнання права кожного на свободу 

висловлення власних думок та переконань і на отримання інформації; 

відданість принципам демократії, свободи, справедливості, солідарності, 

співробітництва, плюралізму, діалогу та взаєморозумінню між народами; 

відданість принципам соціально орієнтованого суспільства; готовність 

бережно ставитись до навколишнього середовища. Цими положеннями слід 

керуватися у професійно-педагогічній освіті. Зупинимось детальніше на 

кожному компоненті13. 

У майбутніх педагогів у процесі навчання необхідно сформувати нове 

бачення світу, яке б сприяло розвитку культури миру, що заснована на 

повазі до людського життя, свободи, справедливості, солідарності, 

толерантності, прав людини, рівності між чоловіками й жінками. Важливо 

осмислити новий зміст поняття «культури миру», що значно розширився, 

доповнювався новими складовими у ситуації освітніх змін. 

 

Підготовка майбутніх педагогів  

до виховання учнів у дусі миру 

 

Це означає навчити їх поважати життя кожної людини, усвідомлювати 

необхідність дотримуватись прав і свобод людини, забезпечити для 

                                                             
13 Компоненти культури миру. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19143/ 
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кожного громадянина їх реалізацію. Саме такий підхід допоможе створити 

суспільство загального добробуту та стабільного розвитку. Важлива роль 

при цьому належить освіті, оскільки вирішувати проблеми і втілювати в 

життя поставлені цілі або ідеї неможливо без розуміння їх сутності. 

Важливо залучити учнівську та студентську молодь до виконання 

Всесвітнього плану дій по вихованню їх у дусі прав людини і демократії, що 

був прийнятий у 1993 р. в Монреалі. Тоді було проголошено Десятиліття 

освіти у галузі прав людини, що мало призвести до економічного 

зростання, політичної стабільності. 

Майбутнім педагогам слід ураховувати, що  актуальним принципом 

культури миру залишається принцип відмови від насильницьких методів 

вирішення будь-яких конфліктів, неприпустимість людських жертв, 

уникнення насилля та конфліктів вже у їх зародку. На жаль, насильство 

було притаманне людству протягом його багатовікової історії. Воно майже 

утвердило себе як головну функцію держави та державності взагалі, 

увійшло в культуру, освіту, взаємовідносини у сім’ї, у суспільстві, 

колективі, на міждержавному рівні. Можна погодитися з видатними 

гуманістами, просвітителями, які стверджували, що подолати насильство 

можна лише протиставивши йому толерантність, повагу до позиції інших, 

до іншої культури та таких її складових як традиції, звичаї, релігійні та 

політичні переконання. Тривалий і стабільний мир – це не лише відсутність 

насильства, а й ефективний набір інструментів і каналів урегулювання або 

запобігання конфліктам у суспільстві. Такого стану постконфліктних 

суспільств чи регіонів значно складніше досягти, аніж просто припинити 

війни чи активне збройне протистояння. Сталий мир вимагає міцних 

інституцій, верховенства права, відсутності дискримінації та спеціальних 

методів вирішення історичних проблем або складних відносин між 

етнічними группами. Майбутні педагоги мають постійно звертатися до 

духовних вимірів поняття «культура миру». Важливо вміти пояснити учням 

положення «бути щедрим душею», що означає – здатність і прагнення жити 

одне з одним у гармонії, ділитися матеріальними і духовними благами, 

віддавати свій час, терпіння, сили для подолання та викорінення 

несправедливості, гніту, дискримінації за будь-якими ознаками. Щедрість 

душі – це один із ключових компонентів становлення «духу миру». 

Наступне положення «слухати, щоб чути». Майбутнім педагогам 

необхідно навчати учнів відстоювати свободу думки і враховувати 

культурне розмаїття, полікультурність, прагнути до діалогу та 

взаєморозуміння, уникати категоричності суджень й оцінок, не відкидати 

тих, хто мислить по-іншому, з повагою ставитись до думок інших людей. 

Свобода слова і поширення інформації – один із загальновизнаних і 

невід’ємних компонентів основних прав і свобод людини. Це є важливий 

чинник зміцнення миру і міжнародного взаєморозуміння. ЗМІ покликані 
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сприяти становленню культури миру на нашій планеті. Особливу увагу 

необхідно приділяти питанням, пов’язаним із інформаційним забезпеченням 

концепції культури миру, які розглядалися на 30-й сесії Генеральної 

Конференції ЮНЕСКО. 

Майбутні педагоги у процесі навчання мають глибоко усвідомлювати 

сутність положення – «збереження нашої планети». Важливо  передати  

учням заповіт, що процвітання, справедливість і здорове довкілля є 

уособлення мрії людства про краще майбутнє. Вже сьогодні необхідно 

потурбуватися про збереження й екологічну чистоту довкілля. Справедливо 

зазначається, що важко буде досягти високих темпів економічного 

зростання у ситуації, коли вже немає чого охороняти. Варто  переходити до 

практичної реалізації висловлених концептуальних положень. Потрібно у 

процесі навчання та виховання формувати свідомість нового типу, яка б 

стала надбанням кожного, тобто змінювати світ необхідно починати із себе. 

В останні десятиліття актуалізується проблема толерантності. 

Загальновідомо, що у 1995 р. Генеральною Конференцією ЮНЕСКО була 

прийнята «Декларація принципів терпимості». У Декларації зазначено: 

«Терпимість – це те, що робить можливим досягнення миру і веде від 

культури війни до культури миру». Поняття «толерантність» визначається 

таким чином – це повага, прийняття і правильне розуміння розмаїття 

культур нашого світу, форм самовираження і прояву людської 

індивідуальності, відмова від догматизму, абсолютизації істини та 

ствердження норм, встановлених у міжнародно-правових актах в області 

прав людини. Толерантність  – це не поступка, поблажка чи потворство, а 

перш за все активна позиція, що формується на основі визнання 

універсальних прав та основних свобод людини; це привілей сильних і 

розумних людей, які не сумніваються у своїх здібностях просуватися 

вперед до істини через діалог та різноманітність поглядів і позицій. 

Майбутні вчителі у процесі здобуття освіти мають осягнути принцип 

«рівноправності чоловіків та жінок», а також положення, що культура миру 

не може досягти своїх цілей без вирішення цієї проблеми, оскільки така 

нерівність відразу призводить до загострення інших видів притаманних 

сучасній людській цивілізації. Жінка у своїй біологічній основі уособлює 

мир, продовження роду. Саме їй належить основна роль у збереженні сім’ї, 

підтриманні позитивних вікових традицій, а в сучасній цивілізації вона все 

більше впливає на прогрес і розвиток суспільства. Зусилля ЮНЕСКО в 

рамках програми «Жінки та культура миру» дали змогу підготувати план 

дій на майбутнє. Він спрямований на запобігання новим формам 

дискримінації та насильства, на підвищення ролі жінок у мирному 

врегулюванні конфліктів на національному та місцевих рівнях. Державні 

інституції повинні спиратися на ідею рівності. Дуже важливо, щоб державні 

установи зосередили увагу на основних потребах і рівних можливостях 
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людей, а також намагалися підтримувати баланс між різними інтересами. 

Коли різні групи в суспільстві (етнічні, релігійні тощо) почуваються 

захищеними та не підлягають дискримінації, не виникатиме підстав для 

обурення стосовно інших соціальних груп14.  

Майбутні вчителі мають усвідомлювати демократичні засади культури 

миру і те, що демократія базується на принципах відкритого обговорення, 

переконання і компромісу. Демократія передбачає розмаїття поглядів і 

плюралізм усередині суспільства, а також рівноправність усіх його членів. 

Проте немає жодної моделі демократії «для всіх країн», оскільки сама її 

суть передбачає обов’язкове відображення особливостей кожного 

суспільства. Урахування цих принципових положень дає змогу майбутнім 

педагогам усвідомити культуру миру як універсальну світоглядну модель, 

яка увібрала найважливіші принципи демократії, прав людини, концепції 

толерантності, стабільного розвитку людської цивілізації. 

Висновки. Отже, сучасний професійний розвиток педагогів має 

ґрунтуватися на концептуальному положенні: сучасна освіта для миру 

являє вищий синтез наукового гуманізму, інтелектуальному розвитку 

особистості, її творчих здібностей, соціальної відповідальності. Сучасна 

освіта набуває нових функцій у суспільстві, перетворюючись у глобальний 

чинник сталого розвитку людства, один із найважливіших чинників 

розвитку цивілізації. Це зумовлює необхідність формування нового бачення 

світу, яке б розвивало культуру миру, засновану на повазі до людського 

життя, свободи, справедливості, солідарності, толерантності, прав людини. 
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Oleksandra Dubaseniuk  

 

PEACEKEEPING ROLE OF EDUCATION IN PROFESSIONAL AND 

PERSONALITY BECOMING OF THE FUTURE TEACHER 

 

Summary. The article examines the role of education in contemporary world as 

a «holistic phenomenon», based on the highest synthesis of scientific humanism, 

intellectual and comprehensive development of a personality. The latter has a direct 
relation to pedagogical education, to the training of a new generation of the teachers 

in an unstable situation of Ukraine. In this sense, education contributes to man’s 

peacemaking and personality development, to the formation of his/her worldview 
culture, becoming a global factor in the development of mankind. Modernization of the 

system of pedagogical education envisages the conditions for the formation and 

development of alternative models of continuous professional and personality 

development of the prospective teachers in the context of education of peace and 
cultural fundamentals, based on the principles of priority of universal values. That is 

why education can be considered as a set of intellectual, motivational, volitional, self-

regulative, subject-practical, existential spheres and appropriate methods of 
influencing the students. It is noted that peacemaking movement is spreading in 

Ukraine as a complex of measures of various nature: patriotic, educational, ecological, 

sporting, charitable, aimed at comprehensive development of the students. In 
particular, the All-Ukrainian projects «School of Peace», «Young Peacekeepers», which 

are held under the auspices of the Association of UN Peacekeeping Veterans 

Association in Ukraine, are actively being implemented. The mission of Ukrainian 

educational institutions is to educate young people in accordance with the principles of 
a culture of peace, to intensify the peacekeeping and volunteer movement among 

children and youth, to develop global peacekeeping, tolerance and public 

consciousness, to establish the relationships between young peacekeepers from 
different regions of the country. Therefore, the professional and personality 

development of the prospective teachers should be based on key cultural principles, 

specifically, the respect for life, for people and for their rights, the rejection of all 

forms of violence, solving problems solely through dialogue and negotiations, 
recognition of everybody right to freely expressing his/her own opinions, devotion to 

the principles of democracy, freedom, justice, tolerance, solidarity, cooperation, 

pluralism. 
Key words: education, education for peace, peace culture, pedagogical 

education, professional development, personality development, peacekeeping 

movement. 
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Ołeksandra Dubaseniuk 

 

POKOJOWA ROLA EDUKACJI W ZAWODOWEJ I OSOBISTEJ 

fORMACJI PRZYSZŁEGO PEDAGOGA 

 

Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę roli edukacji we 

współczesnym świecie jako «zjawiska całościowego» opartego na najwyższej syntezie 

humanizmu naukowego, intelektualnego oraz wszechstronnego rozwoju osobowości. 
Ten ostatni ma stosunek bezpośredni do edukacji pedagogicznej, kształcenia nowej 

generacji nauczycieli w warunkach niestabilnej sytuacji na Ukrainie. W takim 

rozumieniu edukacja przyczynia się do rozwoju ukierunkowanego na pokój oraz 

osobowość człowieka, kształtowania jego kultury światopoglądowej, stając się 
globalnym czynnikiem rozwoju ludzkości. Modernizacja systemu edukacji 

pedagogicznej przewiduje zapewnienie warunków do kształtowania i rozwoju 

alternatywnych modeli ciągłego rozwoju zawodowego oraz osobistego przyszłych 
pedagogów w kontekście edukacji dla pokoju, podstaw kulturowych opartych na 

zasadach pierwszeństwa wartości ogólnoludzkich. Właśnie dlatego edukacja może być 

rozpatrywana jako zbiór sfer intelektualnych, motywacyjnych, wolicjonalnych, 

samoregulacji, przedmiotowo-praktycznych, egzystencjalnych oraz odpowiednich 
metod wpływu na młodzież uczniowską i studencką. Należy nadmienić, że na Ukrainie 

szerzy się ruch pokojowy jako zespół środków o charakterze różnorodnym– 

patriotycznym, edukacyjnym, ekologicznym, sportowym, charytatywnym, mającym na 
celu wszechstronny rozwój młodzieży uczniowskiej oraz studenckiej. Mianowicie 

aktywnie wdrażane są Ogólnoukraińskie Projekty «Szkoła pokoju», «Młodzi żołnierze 

sił pokojowych», które odbywają się pod patronatem Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ na Ukrainie. Misja placówki edukacyjnej – kształcenie młodzieży 

Ukrainy zgodnie z zasadami kultury pokoju, aktywizacja ruchu pokojowego i 

wolontariackiego wśród dzieci oraz młodzieży, rozwój globalnych sił pokojowych, 

tolerancji oraz świadomości społecznej, ustanawianie więzi między młodymi 
uczestnikami misji pokojowych z różnych regionów państwa. Tak więc rozwój 

zawodowy i osobisty przyszłych pedagogów powinien opierać się na kluczowych 

zasadach kulturowych, mianowicie: szacunek do życia, do ludzi oraz do ich praw, 
odrzucenie wszelkich form przemocy, rozwiązywanie problemów wyłącznie poprzez 

dialog oraz negocjacje, uznanie prawa każdego do wolności wyrażania własnych opinii, 

ofiarność wobec zasad demokracji, wolności, sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, 
współpracy, pluralizmu. 

Słowa kluczowe: edukacja, edukacja dla pokoju, kultura pokoju, edukacja 

pedagogiczna, rozwój zawodowy, rozwój osobisty, ruch pokojowy. 
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Tetiana Walkowiak 

 

MODELE NAUCZANIA NAUCZYCIELI  

 

Streszczenie. W rozwijającym się społeczeństwie dzieci i młodzież stanowią 
ważny element zorganizowanego systemu edukacji i wychowania. Struktura i 

funkcjonowanie systemu szkolnego ulega ciągłym zmianom. W związku z tym, 

procesem rozwoju dzieci i młodzieży powinni kierować ludzie specjalnie do tego celu 
przygotowani, czyli nauczyciele. Edukacja jest ważną inwestycją społeczną, 

gospodarczą i polityczną. Wykształcenie i kompetencje ludzi stają się najważniejszą 

wartością współczesnej cywilizacji informacyjnej oraz społeczeństw opartych na 

wiedzy. Społeczność nauczycielska ma realizować dwie strategiczne idee współczesnej 
edukacji: „Rozumieć świat – kierować sobą” oraz przygotowywać ludzi do 

uczestnictwa w procesie edukacji ustawicznej – „uczenia się przez całe życie”. Aby 

móc to uczynić w sposób kompetentny i efektywny niezbędna jest świadomość swoich 
funkcji i zadań przez nauczyciela oraz nieustające podnoszenie kwalifikacji i 

umiejętności, a także motywacji do działań, ściśle związanych z wyzwaniami 

współczesnej cywilizacji informacyjnej i globalizacji świata. 

Słowa kluczowe: nauczyciel, kompetencje i kwalifikacje zawodowe 
nauczyciela, kształcenie nauczycieli, modele kształcenia nauczycieli 

 

 

Wprowadzenie. Edukacja jest ważną inwestycją społeczną, 

gospodarczą i polityczną. Wykształcenie i kompetencje ludzi stają się 

najważniejszą wartością współczesnej cywilizacji informacyjnej oraz 

społeczeństw opartych na wiedzy. Podstawą ocen i projekcji reformatorskich w 

systemie edukacji powinno być przyjęcie doktryny raportu UNESCO z roku 

19981, w którym sformułowano cztery filary – aspekty wiedzy i edukacji: 

„uczyć się, aby wiedzieć; tzn. aby zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, 

aby działać, […] uczyć się, aby żyć wspólnie, […]; wreszcie, uczyć się, aby 

być”. Zdywersyfikowany system studiów wyższych zawodowych, magisterskich  

i podyplomowych stał się dla Polski warunkiem budowania społeczeństwa i 

państwa przyszłości oraz procesów integracyjnych z Europą. Niestety – z 

różnych przyczyn – wolniej postępują w szkolnictwie wyższym zmiany 

jakościowe. Za rewolucją ilościową nie nastąpiła gruntowna i powszechna 

modernizacja systemu dydaktycznego. 

W dokumencie „Reforma systemu edukacji”2 (1998) ocenia się, że: 

„Kształcenie nauczycieli jest nastawione na zdobywanie wiedzy teoretycznej z 

określonej dyscypliny, a nie na przygotowanie do wykonywania zadań 

zawodowych. […] Szkoły wyższe najczęściej kształcą w zakresie jednej 

dyscypliny”. Społeczność nauczycielska ma realizować dwie strategiczne idee 

                                                             
1 Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO pod przewodnictwem J. 

Delorsa, tłum. W. Rabczuk, Warszawa 1998. 
2 Reforma systemu edukacji. Projekt MEN, Warszawa 1998. 
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współczesnej edukacji: „Rozumieć świat – kierować się sobą” oraz 

przygotowywać ludzi do uczestnictwa w procesie edukacji ustawicznej – 

„uczenia się przez całe życie”. 

Aby to móc uczynić w sposób kompetentny i efektywny, niezbędna jest 

świadomość swoich funkcji i zadań przez nauczyciela oraz nieustające 

podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, a także motywacji do działań, ściśle 

związanych z wyzwaniami współczesnej cywilizacji informacyjnej i globalizacji 

świata. 

 

Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczyciela 

 

Nauczyciel jest to człowiek patrzący w przyszłość i do niej 

przygotowujący siebie i innych. Pracując w warunkach transformacji oraz 

rewolucji informacyjnej i humanizmu XXI stulecia spotyka się on z wieloma 

dylematami edukacyjnymi i egzystencjonalnymi, własnymi i swoich 

wychowanków. Z analizy literatury wynika, że u podstaw edukacji 

nauczycielskiej powinna występować świadomość siedmiu zasadniczych grup 

(rodzajów) funkcji i zadań wszystkich nauczycieli, takich jak: 

 nauczanie i organizowanie procesu uczenia się dzieci, młodzieży i 

dorosłych, uczenie ich realnego życia przez wielostronną aktywność poznawczą 

i praktyczną; 

 wychowanie, wpływanie na postawy wychowanków i wspieranie ich w 

rozwoju osobowościowym; 

 opieka nad młodzieżą, diagnozowanie, socjalizacja i resocjalizacja; 

 wspomaganie uczących się w kształtowaniu ich planów oraz programów 

edukacyjnych i życiowych; 

 współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym, rozwijanie dialogu na 

temat dziecka, jego praw i powinności oraz roli szkoły, uczelni i rodziny w 

wychowaniu; 

 sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych i uczelnianych młodzieży, 

analizowanie niepowodzeń oraz współdziałanie z wszystkimi podmiotami 

edukacji w ich przezwyciężaniu; 

 działalność nowatorska i badawcza, zmierzająca do efektywnego 

organizowania własnego „warsztatu pracy” oraz pracy z uczniami i studentami, 

doskonalenia metod i środków pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz 

kryteriów oceny. 

Kompetencje zawodowe nauczycieli wiążą się ściśle z filozofią 

wychowania, przyrostem wiedzy i środków informacji oraz celami edukacji. 

Stanowią je posiadanie i rozwijanie odpowiednich umiejętności, wiedzy oraz 

postaw i doświadczeń w celu efektywnego wypełniania różnych funkcji i zadań 

zawodowych wynikających z określonej koncepcji i programu rozwoju edukacji, 

a realizowanych na poziomie zgodnym ze standardami zawodowymi. 
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Pojęcie kompetencji jest definiowane różnorodnie. Przyjmuje się, że 

„kompetencje zawodowe to zdolność wykonywania czynności w zawodzie w 

sposób zgodny ze standardami wymaganymi dla danego zadania zawodowego. 

W pojęciu tym mieści się również zdolność do stosowania umiejętności i wiedzy 

do nowych sytuacji w ramach obszaru zawodowego i poza zasadniczymi 

zajęciami. Jest to zatem posiadanie i rozwijanie odpowiednich umiejętności, 

wiedzy, właściwych postaw i doświadczeń w celu pomyślnego wypełniania 

funkcji zawodowych”3. Natomiast Frank Masterpasqua (1990, nr 1-2) 

kompetencje określa jako adaptatywne, porównawcze i emocjonalne 

zachowanie oraz społeczne atrybuty zachowania dopełniane przez ujawnione 

przekonanie i oczekiwania człowieka dotyczące jego dostępu do owych 

atrybutów bądź możliwości ich stosowania w życiu. Zatem w tym rozumieniu 

kompetencja jest zdolnością do czegoś, zależną zarówno od znajomości 

wchodzących w nią umiejętności i sprawności, jak również i od przekonania o 

możliwości posługiwania się tą zdolnością. 

Kompetencje nauczycielskie stanowią umiejętności, wiedza, dyspozycje i 

postawy nauczycieli niezbędne dla skutecznej realizacji zadań, wynikających z 

określonej koncepcji edukacyjnej. Na podstawie analizy literatury i własnych 

obserwacji można wyodrębnić trzy grupy kompetencji zawodowych 

nauczyciela: 

 kompetencje specjalistyczne – wiedza i umiejętności w zakresie 

nauczanego przedmiotu (należy stale je doskonalić i dokształcać się); 

 kompetencje dydaktyczne – wiedza i umiejętności pedagogiczne 

nabywane podczas studiów pedagogicznych i różnych kursach; 

 kompetencje psychologiczne – umiejętność inspirowania, motywowania 

uczniów do nauki, integrowania ich w zespół klasowy i umiejętności 

menedżerskie. 

Dla potrzeb Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Kazimierz Denek4 

opracował standardy ogólnie rozumianych kompetencji zawodowych 

nauczyciela. Wyróżnił on następujące rodzaje kompetencji: 

 prakseologiczne, dotyczące skuteczności nauczyciela w planowaniu, 

organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych; 

 komunikacyjne, odnoszące się do skuteczności zachowań językowych w 

sytuacjach edukacyjnych, wiedzy o komunikowaniu się interpersonalnym, 

myślenia dialogicznego, wykorzystywania rozmaitych technik dyskursywnych; 

                                                             
3 Goźlińska E., Szlosek F., Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, 

Radom 1997. – S.52. 
4 Denek K., Kompetencje nauczyciela w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeby 

reformy systemu edukacji w Polsce, [w:] Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian 
edukacyjnych w Polsce, Materiały Konferencyjne nr 46, Szczecin 2000. – S.29-45. 
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 kreatywne, odznaczające się niestandardowymi i innowacyjnymi 

działaniami rozwijającymi zainteresowania i twórcze czynności ucznia, a także 

ich problemowe myślenie i tworzenie wiedzy podmiotowej; 

 moralne, czyli zdolność do pogłębionej refleksji moralnej; 

 współdziałania dotyczące skuteczności zachowań prospołecznych i 

sprawności działań integracyjnych nauczyciela; 

 informatyczno-medialne związane ze sprawnym i właściwym 

korzystaniem z nowoczesnych źródeł informacji w procesie nauczania-uczenia 

się, a także w różnych sytuacjach codziennego życia. 

Czesław Banach5 wyróżnia następujące kompetencje nauczycieli: 

 interpretacyjno-komunikacyjne, wyrażające się umiejętnością rozumienia  

i definiowania sytuacji edukacyjnych oraz skutecznością zachowań werbalnych  

i niewerbalnych; 

 kreatywne, wyrażające się innowacyjnością, niestandardowością i 

prorozwojową skutecznością działań nauczyciela; 

 współdziałania, skutecznych zachowań prospołecznych i integrujących 

zespoły uczniowskie oraz inne podmioty edukacyjne; 

 prakseologiczno-pragmatyczne, wyrażające się skutecznością nauczyciela  

w planowaniu, organizowaniu, realizacji i ocenianiu procesów edukacyjnych; 

 informatyczno-medialne, wyrażające się umiejętnością wykorzystania 

technologii informatycznej i komunikacyjnej w doskonaleniu procesów 

dydaktyczno-wychowawczych; 

 moralne, przewijające się zdolnością do refleksji moralnej przy ocenie 

czynów etycznych i działalnością wspomagającą moralny rozwój uczniów i 

studentów. 

Talent pedagogiczny jest wybitnym uzdolnieniem w dziedzinie tak 

praktycznej, jak wychowanie, dzięki któremu można stosunkowo łatwo 

zdobywać szczytowe osiągnięcia6.  

Bogdan Nawroczyński7 pisze o talencie jako o „chronicznej dyspozycji do 

sprawnego i skutecznego spełniania czynności dydaktycznych i 

wychowawczych”. Dyspozycja ta jest niejednolita, bo złożona z: 

 warunków cielesnych i psychofizycznych; 

 dyspozycji emocjonalnych; 

 dyspozycji manualnych, intelektualnych i technicznych; 

 dyspozycji społecznych; 

 dyspozycji organizacyjnych i administracyjnych. 

                                                             
5 Banach Cz., Edukacja nauczycielska dla reformy i rozwoju edukacji w Polsce, [w:] 

Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy edukacji, red. E. Sałata, Radom 2001. – S. 13. 
6 Bandura L., Talent pedagogiczny nauczyciela, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. 

W. Pomykało, Warszawa 1997. – S.823-825. 
7 Nawroczyński B., Talent pedagogiczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. 

Pomykało, Warszawa 1993. – S.822-823. 
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Składniki tej dyspozycji występują u różnych nauczycieli w różnym 

nasileniu, przez co istnieją różne typy talentów pedagogicznych. Nawroczyński 

akcentuje ponadto zdolność dzielenia się nauczyciela „cząstką duszy” z 

wychowankami: „Dobra personalne są dostępniejsze dzieciom i młodzieży od 

dóbr rzeczowych. Kochająca i kulturalna matka najłatwiej też wprowadza w 

świat kultury dzieci w wieku przedszkolnym. Młodzież w wieku szkolnym – 

utalentowany nauczyciel”. 

Problem kompetencji nauczyciela może być rozpatrywany w kategoriach 

miejsca, czasu i przestrzeni, a także celów i potrzeb programu nauczania 

danego przedmiotu na określonym etapie kształcenia. Można pokusić się o 

wysunięcie tezy, że jakość uzyskanych kompetencji do nauczania danego 

przedmiotu zależy od tego: 

 w jakich szkołach i uczelniach (gdzie i przez kogo) były kształtowane; 

 w jakich warunkach lokalowo-przestrzennych i z pomocą jakich środków 

dydaktycznych przebiegał proces kształcenia w uczelni i samokształcenia 

studentów; 

 ile czasu przeznaczono na kształcenie pedagogiczne; 

 jakie treści programowe przyjęto w kształceniu metodycznym i 

przedmiotowym; 

 doboru strategii i metod kształcenia w celu stymulowania umiejętności 

przedmiotowo-metodycznych przyszłych nauczycieli; 

 poznania celów i programu nauczania; 

 łączenia teorii nauczania danego przedmiotu z praktyką; 

 aktywnego poznania wielu czynności nauczyciela i ucznia z 

wykorzystaniem wszystkich aktualnie funkcjonujących środków i materiałów 

dydaktycznych, czyli od poznania całego warsztatu dydaktycznego nauczyciela. 

Być może odpowiedź na pytanie, co wpływa na rozwój zawodowy 

nauczyciela, znajduje się, w ogólnych stwierdzeniach dotyczących rozwoju 

zawodowego człowieka. Według Jana Jakóbowskiego8 rozwój zawodowy 

nauczyciela ma następujący przebieg: 

 okres orientacji zawodowej (stopniowe wprowadzanie ucznia w 

zagadnienia pracy); 

 przygotowanie zawodowe (wiedza, umiejętność psychopedagogiczna i 

metodyczna, system wartości); 

 okres aktywności zawodowej (start zawodowy oraz związane z nim 

procesy adaptacji i integracji społeczno-zawodowej, stabilizacji zawodowej, 

mistrzostwa i twórczości); 

 schyłek aktywności zawodowej (finał zawodowy pracy nauczyciela). 

                                                             
8 Jakóbowski J., Zarys teorii rozwoju zawodowego nauczyciela, Bydgoszcz 1987. – S.26-

30. 
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Zbigniew Zaborowski (1984, nr5) wskazał cztery fazy rozwoju 

zawodowego, ściśle z sobą powiązane i współwystępujące: 

 faza wzorców metodycznych; 

 faza krytycznej refleksji; 

 faza samowiedzy i samokontroli; 

 faza twórczości.  

Kształcenie nauczyciela w uczelniach jest jednym z ważniejszych etapów 

jego rozwoju zawodowego. Choć bardzo często (i słusznie) podkreśla się 

znaczenie twórczości pedagogicznej i innowacyjności w nauczaniu, to jednak 

nie bez znaczenia jest także okres orientacji zawodowej nauczyciela i faza 

wzorców metodycznych, które dają podstawę zachowań replikacyjnych, to jest 

odtwarzania i powielania ukształtowanych wzorców postępowania 

dydaktycznego (zwłaszcza na początku praktyki pedagogicznej nauczyciela). 

Celem nadrzędnym systemu kształcenia przyszłych nauczycieli jest 

wyrobienie w studentach gotowości zawodowej do działalności pedagogicznej. 

Krystyna Duraj-Nowakowa podaje następującą propozycję zdefiniowania tego 

pojęcia: „Gotowość zawodowa do działalności pedagogicznej jest to 

ukształtowany (aktywno-sprawczy) stan osobowości, zapewniający szybką 

adaptację i skuteczną mobilizację, aktualizację, zastosowanie w procesie pracy 

wcześniej zgromadzonych wiadomości, umiejętności, nawyków i doświadczeń 

pedagogicznych oraz zintegrowanych, zawodowo znaczących cech osobowości. 

(…) Jest wstępnym i fundamentalnym warunkiem efektywnego wykonywania 

operacji, czynności i zadań profesjonalnych. (…) Powstaje w wyniku 

długotrwałego, dynamicznego procesu przygotowania do zawodu”9. 

Najczęściej wymieniane cechy osobowości nauczyciela to: postawa 

twórcza, inwencja, zaangażowanie, odpowiedzialność, otwartość, chęć 

dzielenia się swoją wiedzą i przeżyciami z innymi.  

Wincenty Okoń pisze: „twórczy nauczyciel to ten, który rozwiązuje jakiś 

problem pedagogiczny, wytwarza (produkuje) więcej niż jeden pomysł jego 

rozwiązania, aby wybrać to rozwiązanie, które w świetle teorii naukowej i jego 

własnych doświadczeń uważa za najbardziej racjonalne. Rozwiązanie to ma 

wszakże wtedy charakter twórczy, gdy jest nowatorskie, a więc kryje w sobie 

jakieś znamiona oryginalności”10. Cecha ta wymaga jednak pewnego „treningu 

twórczości” w toku edukacji nauczycielskiej. 

Wincenty Okoń zwraca też uwagę na podstawowe problemy w procesie 

kształcenia osobowości nauczyciela, to jest: 

 obecność i charakter przedmiotów pedagogicznych w trakcie studiów; 

 stopień samodzielności studentów w opanowywaniu wiedzy i umiejętności 

pedagogicznych oraz technik badawczych; 

                                                             
9 Duraj-Nowakowa K., Gotowość zawodowa nauczycieli, Kraków 1986. – S.183. 
10 Okoń W., Rzecz o edukacji nauczyciela, Warszawa 1991. – S.193; S.53. 
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 przygotowanie do ustawicznego uczenia się w trakcie studiów i po ich 

ukończeniu. 

System edukacji nauczycielskiej powinien cechować się szerokim 

profilem kształcenia, otwartością i innowacyjnością, elastycznością i 

humanizacją, prospektywnością i ustawicznością, harmonijnym 

przygotowaniem do wszystkich funkcji nauczyciela, znajomością technicznych 

środków komunikacji społecznej, opanowaniem języków obcych oraz 

weryfikowaną racjonalnością relacji pomiędzy przygotowaniem kierunkowym, 

ogólnopedagogicznym i metodyczno-sprawnościowym. 

Aby nauczyciel mógł efektywnie kształcić i oddziaływać na świadomość i 

aktywność uczniów, powinien on dobrze znać teraźniejszość i patrzeć w 

przyszłość, a także przyjąć zasadę jedności wiedzy, przeżywania oraz 

zdobywania doświadczeń praktycznych i życiowych. Byłoby to zgodne z 

mądrym powiedzeniem, że „Przyswajamy sobie 20% tego co widzimy; 40% 

tego co widzimy i słyszymy; a 70% tego, co widzimy, słyszymy i sami 

robimy”11. 

Przemiany funkcji nauczycielskich wskazują na następujące tendencje i 

oczekiwania: 

 indywidualizację i personifikację; 

 przechodzenie od postawy pewności naukowej do poszukiwania oraz 

tworzenia wiedzy; 

 zastępowanie postawy dominacji postawą empatii, dialogu, negocjacji, 

otwierania się na zmiany społeczne i edukacyjne oraz potrzeby ludzi. 

Bogumiła Kwiatkowska – Kowal12 dochodzi do wniosku, że w każdej 

koncepcji kształcenia nauczycieli da się znaleźć wartościowy element (idee) czy 

wiele elementów, które powinny zostać przeniesione do nowego modelu 

edukacji nauczycieli. Ów nowy model powinien przejąć następujące idee: 

 z ogólnokształcącej koncepcji edukacji nauczycielskiej – eksponowanie 

wielofunkcyjności zawodu nauczyciela i jego społecznej misji opartych na 

gruntownym wykształceniu ogólnym; 

 z koncepcji specjalizacji o charakterze akademickim – eksponowanie 

teoretycznego przygotowania pedagogicznego (tzn. nie wiedzę o psychologii, o 

pedagogice, ale wiedzę psychologiczną i pedagogiczną); 

 z koncepcji specjalistyczno-sprawnościowej – potrzebę sprawnościowego 

przygotowania nauczyciela; 

 z orientacji humanistycznej edukacji nauczycielskiej – wyzwalanie 

aktywności poznawczej studentów, odkrywanie własnej aktywności; 

                                                             
11 Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej, Warszawa 1999. 
12 Kwiatkowska-Kowal B., Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej, Warszawa 1994. – 

S.222-223. 
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 z orientacji funkcjonalnej – tezę o potrzebie nadmiarowości kwalifikacji 

nauczycielskich, o działaniowej formie kształcenia; 

 z koncepcji szerokoprofilowego kształcenia nauczycieli – integrację 

interdyscyplinarnej treści, kompleksowość (łączenie kształcenia ogólnego z 

kierunkowym i pedagogicznym); 

 z modelu innowacyjnego (związanego z koncepcją szerokoprofilowego 

kształcenia) – metody i formy pracy z przyszłymi nauczycielami, umożliwiające 

aktywne, samodzielne i zindywidualizowane zdobywanie szerokiej wiedzy i 

umiejętności; 

 z modelu humanistyczno-kategorialnego (nawiązującego do tradycji 

humanistyki) – eksponować sens dialogu i zrozumienia jako kategorii 

pedagogicznej. 

Na potrzeby kształcenia zawodowego zdefiniowano kwalifikacje jako 

pojęcie odnoszące się do obszaru działalności edukacyjnej z jednej strony oraz 

wymagań rynku z drugiej strony (Szubański, 2000, nr 2). 

W rozumieniu edukacyjnym kwalifikacje, to potwierdzony zasób 

wiadomości i zakres umiejętności pozwalający na samodzielne wykonywanie 

konkretnych czynności i zadań zawodowych oraz na podjęcie zatrudnienia. W 

rozumieniu rynkowym dodać należy wymagania dotyczące konkretnego 

stanowiska. Mogą to być dodatkowe uprawnienia, praktyki, staże i szkolenia, 

jak również oczekiwane przez pracodawcę określone cechy fizyczne, 

osobowościowe oraz psychospołeczne. „Razem tworzy to określony zestaw 

kompetencji do zajmowania określonego stanowiska pracy” (Szubański, 2000, 

nr 2). 

Warto zaproponować bardziej rozbudowany zestaw kwalifikacji i 

umiejętności nauczycielskich poszukiwanych w szkole w najbliższej przyszłości, 

bez względu na poziom, na którym odbywa się kształcenie. W sytuacji 

poszerzenia zadań i przesunięcia punktów ciężkości w celach kształcenia i 

rozwoju studentów wymagać się będzie od nauczycieli akademickich 

szczególnie intensywnego zaangażowania i specyficznych kwalifikacji. Można 

do nich zaliczyć: 

 Kwalifikacje przedmiotowo-dydaktyczne, w których szczególnego 

znaczenia nabiera współczesna wiedza przedmiotowa, umiejętność wiązania i 

pisemnego formułowania faktów i problemów z zakresu wiedzy przedmiotowej 

z ponadprzedmiotową w celu interdyscyplinarnej analizy faktów i zjawisk oraz 

umiejętność organizowania procesu kształcenia studentów opartego na 

szerokich związkach treści z różnych dziedzin wiedzy. 

 Kwalifikacje metodyczne, które umożliwiają stosowanie wielorakich 

metod w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, stosowanie różnych strategii 

nauczania i uczenia się, przygotowanie studentów do samodzielnego uczenia 

się i korzystania z nowoczesnych technik informatycznych. 
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 Kwalifikacje do organizowania samodzielnej pracy w grupach, 

obejmujące umiejętności odchodzenia od standardowego prowadzenia 

wykładów „ex katedra”, aranżacji wnętrza pracy różnych grup, zwłaszcza 

ćwiczeniowych i konwersatoryjnych, opracowywania i wykorzystywania 

materiałów pomocniczych do pracy grupowej, komunikacji społecznej w 

organizacji oraz pracy zespołowej. 

 Kwalifikacje w zakresie diagnozowania, w skład których wchodziłyby 

umiejętności oceniania poziomu indywidualnych zdolności oraz uwarunkowań 

trudności w uczeniu się, a także uczestnictwa i zaangażowania studentów w 

procesie uczenia się, określenia możliwości ograniczeń w osiąganiu celów 

pedagogicznych, analizy i oceny poziomu własnego profesjonalizmu. 

 Metakwalifikacje, które są uzależnione od posiadania pogłębionej wiedzy  

o przebiegu procesów uczenia się i zdobywania nowych zasobów wiedzy oraz 

umiejętności obserwacji i refleksji nad własnymi procesami myślowymi i 

działaniami, warunkującymi podejmowanie decyzji strategicznych. 

 Niezmierne ważne w dzisiejszym świecie są kwalifikacje w zakresie mass 

mediów, obejmujące między innymi docenianie znaczenia mediów w życiu 

studentów, znajomość zastosowań i wykorzystywania nowych mediów w 

różnorodnych systemach uczenia się oraz w gromadzeniu i stosowaniu wiedzy 

merytorycznej i wiedzy służącej działaniu praktycznemu, umiejętność 

osobistego posługiwania się współczesnymi środkami medialnymi 

wykorzystywanymi w procesie kształcenia studentów oraz do własnego 

rozwoju. 

 Kwalifikacje do pracy zespołowej, obejmujące umiejętności 

psychospołeczne uzewnętrzniające się we współpracy z przedstawicielami 

innych zawodów, regulowaniem w sytuacjach otoczenia społecznego i 

rozwiązywania konfliktów, budzeniem inicjatyw ukierunkowanych na zespołowe 

działanie (Graca, 2001, s. 59-60).  

Kwalifikacje zawodowe są to różnego rodzaju układy wiadomości, 

umiejętności i cech osobowości, pozwalające skutecznie rozwiązywać zadania 

na stanowisku pracy. Zakres i jakość umiejętności zawodowych uwarunkowany 

jest zatem przez posiadanie odpowiedniej wiedzy i określonych predyspozycji 

osobowościowych. Stąd też kwalifikacje zawodowe należy rozumieć jako 

wzajemną zależność wymieniowych powyżej układów. Umiejętności stanowiące 

podstawy posiadanych kwalifikacji mają charakter teoretyczny, jak i 

praktyczny, przy czym umiejętności umysłowe warunkują wykonywanie 

czynności praktycznych. Udział zasobu informacji (wiedzy) w kwalifikacjach 

jest bardzo różny i zależy od wykonywanego rodzaju zawodu. Dla kwalifikacji i 

ich rozwoju bardzo ważne znaczenie ma doświadczenie nauczyciela, im większą 

i dłuższą będzie miał on sposobność wykonywać swój zawód, tym jego 

kwalifikacje zawodowe będą pełniejsze. Można pokusić się tutaj o stwierdzenie, 
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że kwalifikacje zawodowe nauczyciela w pewien sposób wyznaczają cele 

procesu kształcenia zawodowego. 

Gdy mówimy o kwalifikacjach, to mamy na uwadze układy umiejętności i 

wiedzy dające nauczycielowi możliwość kierowania procesami przemian 

zachodzących w wychowankach na różnych szczeblach edukacji, w ścisłym 

związku z przemianami związanych z rozwojem cywilizacji naukowo-

technicznej i humanistycznej (Kaczor, 1993, s. 154). 

Standard kwalifikacji zawodowych jest wymaganym układem 

umiejętności (ogólnie akceptowanym) i odpowiadających im układów 

niezbędnych wiadomości i postaw, jakimi powinien legitymować się pracownik 

na przypisanych do zawodu stanowiskach pracy, na których realizuje zadania 

zawodowe zgodnie z przyjętymi normami określającymi jakość produktu lub 

usługi. Jest on jednocześnie miarą porównywalności kwalifikacji pracowników  

w obrębie danego zawodu dla określonego stanowiska pracy13. 

Dyskutowane są różne orientacje z zakresu kryteriów oceny 

profesjonalizmu nauczyciela. Profesjonalizacja zawodu nauczyciela powinna 

szczególnie akcentować czynnik humanistyczny. W toku działalności 

profesjonalnej zdobywa się mistrzostwo zawodowe, o ile warunki pracy temu 

sprzyjają i jeżeli nauczyciel-podmiot tej działalności wie, że może, chce  

i umie zadbać o własny rozwój zawodowy. 

Analizowane są także orientacje wspomnianego rozwoju: technologiczna, 

skoncentrowana na drobiazgowych wskazówkach metodycznych, ułatwiająca 

osiąganie założonych celów; tzw. humanistyczna, akcentująca indywidualność 

ucznia, znaczenie osobistego kontaktu nauczyciela i ucznia oraz nastawiona na 

wspieranie szeroko rozumianego osobowego wzrostu ucznia; funkcjonalna, 

której istotą jest przekładanie szerokiej wiedzy teoretycznej na operacje 

działania praktycznego i wreszcie aksjologiczna, skierowana na poszukiwanie 

sensu ludzkiego życia, na formułowanie celów edukacji i ich uzasadnienie przez 

odwołanie się do systemów wartości. Podejmowane są też próby integrowania 

ze sobą tych orientacji14. 

 

Modele kształcenia nauczycieli 

 

Praktyczna edukacja nauczycieli jest bardzo zróżnicowana, w zależności 

od wybranej koncepcji kształcenia nauczyciela, wyznaczonej przez orientację 

źródeł i uwarunkowań nauczycielskich osiągnięć15. Za źródła nauczycielskich 

osiągnięć można przyjąć uwarunkowania: 

                                                             
13 Plewka Cz., Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, Radom 

1999. – S.41. 
14 Murawska A., O sensie pracy nauczyciela. Jak kształcić przyszłych nauczycieli?, 

„Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1995, nr 5. 
15 Kwiatkowska H., Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1988. 
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 zewnętrzne, czyli takie które można empirycznie stwierdzić i zmierzyć, 

 osobowościowe nauczyciela, 

 czynności praktyczne nauczyciela. 

W zależności od preferowania któregoś z czynników w określaniu źródeł 

nauczycielskich osiągnięć możemy mówić o następujących koncepcjach 

(orientacjach) w edukacji nauczycielskiej: 

 technologicznej opartej na założeniach behawioryzmu oraz psychologii 

uczenia się, 

 humanistycznej opartej na założeniach psychologii humanistycznej, 

będącej w opozycji do koncepcji nauczyciela-technologa, 

 funkcjonalnej opartej na uobecnianiu nauki w działaniu pedagogicznym. 

Wyznaczniki modelu edukacji nauczycielskiej w koncepcji: 

 technicznej: niedowartościowanie wykształcenia teoretycznego; 

zagubienie problematyki aksjologicznej; jednostronny instrumentalizm; daleko 

idąca sterowalność procesu kształcenia nauczycieli. 

 humanistycznej: głównym celem kształcenia jest pomoc nauczycielowi w 

odkrywaniu własnej indywidualności; bycie dobrym nauczycielem wiąże się z 

umiejętnością spostrzegania siebie jako instrumentu działania; podstawowym 

warunkiem nauczycielskich kompetencji jest wiedza specjalistyczna; wiedza 

pedagogiczno-metodyczna stanowi komplementarny składnik wykształcenia 

nauczyciela; działania praktyczne studenta są warunkiem odkrywania 

osobistego znaczenia teorii. 

 funkcjonalnej: kształcenie działaniowe; nadmiarowość kwalifikacji; 

istotnym warunkiem funkcjonalności wiedzy jest świadomość jej rodowodu 

oraz sposobów jej odkrywania; wzrost znaczenia wiedzy nauczyciela o sobie, 

jako o podmiocie działania; uwzględnienie problematyki aksjologicznej w 

treściach programowych. 

Kształcenie nauczycieli w zależności od kraju może być zorganizowane w 

różny sposób, ale zawsze obejmuje składnik ogólny (merytoryczny) i 

zawodowy (pedagogiczny). Składnik ogólny to kształcenie i opanowanie 

przedmiotu (przedmiotów), których przyszli nauczyciele będą nauczać po 

uzyskaniu kwalifikacji. Część zawodowa to przygotowanie pedagogiczne 

zapewniające przyszłym nauczycielom umiejętności teoretyczne i praktyczne 

niezbędne do nauczania, obejmuje także praktyki szkolne.  

Rozróżniamy dwa modele kształcenia nauczycieli w zależności od 

sposobu łączenia tych dwóch składników. Składnik zawodowy może być 

realizowany albo w tym samym czasie, co składnik ogólny (model równoległy - 

ang. concurrent model) albo później (model etapowy - ang. consecutive 

model). Oznacza to, że w modelu równoległym studenci biorą udział  

w kształceniu pedagogicznym już od samego początku programu kształcenia 

wyższego, natomiast w modelu etapowym następuje to po uzyskaniu tytułu 

zawodowego/stopnia naukowego lub pod sam koniec kształcenia. Kwalifikacje 
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niezbędne do podjęcia kształcenia zgodnie z modelem równoległym to 

świadectwo ukończenia szkoły średniej drugiego stopnia, a także, w niektórych 

przypadkach, zaświadczenie o predyspozycjach do kształcenia na poziomie 

wyższym i/lub w zawodzie nauczyciela. W modelu etapowym studenci, którzy 

rozpoczęli studia na określonym kierunku, przechodzą następnie do etapu 

przygotowania pedagogicznego, stanowiącego odrębną fazę.  

Niemal we wszystkich krajach europejskich nauczyciele przedszkola i 

szkoły podstawowej są kształceni zgodnie z modelem równoległym. Jedynymi 

wyjątkami są Francja i Portugalia (od 2011 r.), gdzie stosowany jest wyłącznie 

model etapowy. W Bułgarii, Estonii, Irlandii, Polsce, Słowenii i Wielkiej Brytanii 

(Anglia, Walia, Irlandia Północna i Szkocja) dostępne są oba modele 

(równoległy i etapowy).  

W przypadku kształcenia nauczycieli ogólnokształcących szkół średnich 

sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Model równoległy jest jedyną możliwą 

opcją w Belgii, Danii, Niemczech, Słowacji, Islandii i Turcji. W ośmiu krajach 

(Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry i Portugalia) 

model etapowy jest jedyną dostępną formą kształcenia. W większości 

pozostałych krajów funkcjonują oba modele.  

W odniesieniu do nauczycieli ogólnokształcących szkół średnich większość 

krajów oferuje albo wyłącznie model etapowy, albo oba modele. Dlatego też 

uprawnione jest stwierdzenie, że większość nauczycieli ogólnokształcących 

szkół średnich w Europie kształci się poprzez model etapowy.  

W Niemczech, na Słowacji, w Islandii i Turcji model równoległy jest 

jedyną formą zdobycia kwalifikacji do nauczania na wszystkich poziomach 

kształcenia, natomiast we Francji i Portugalii jedynym dostępnym modelem 

jest model etapowy. Z kolei w Bułgarii, Irlandii, Polsce i Wielkiej Brytanii 

dostępne są oba modele od szkoły podstawowej do szkoły średniej drugiego 

stopnia (ISCED 1-3).  

Poza modelami tradycyjnymi kilka krajów oferuje różne alternatywne 

ścieżki kształcenia.  

W większości krajów minimalne kwalifikacje do nauczania na poziomie 

przedszkolnym to wykształcenie wyższe z tytułem licencjata, które trwa trzy do 

czterech lat. Jednak w Czechach, Niemczech, na Malcie, w Austrii i Słowacji 

kwalifikacjami wystarczającymi do pracy w przedszkolach jest wykształcenie na 

poziomie szkoły średniej drugiego stopnia lub wykształcenie policealne (ISCED 

3 i 4) i te programy trwają od dwóch do pięciu lat. Jedynie we Francji, 

Włoszech, Portugalii i Islandii przyszli nauczyciele pracujący w przedszkolach 

mają wykształcenie na poziomie magistra. W Finlandii funkcjonuje zdobywanie 

kwalifikacji do nauczania na poziomie magistra, lecz poziom licencjata jest 

bardziej powszechny.  

Również w odniesieniu do nauczycieli szkół podstawowych najbardziej 

popularnym minimalnym wykształceniem jest poziom licencjata. W krajach, 
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gdzie funkcjonują kwalifikacje na poziomie magistra, kształcenie w tym 

zakresie zazwyczaj trwa od czterech do pięciu lat. Najwyraźniej nie ma związku 

pomiędzy poziomem wymaganych kwalifikacji a modelem kształcenia. 

W większości krajów minimalny wymóg przygotowania pedagogicznego 

dla przyszłych nauczycieli pracujących w przedszkolach to co najmniej 25% 

całego programu. Wymiar tego przygotowania jest szczególnie znaczący w 

Hiszpanii i na Węgrzech. Tylko w czterech krajach obejmuje ono 20% lub 

mniej programów w przypadku nauczycieli przedszkolnych. W bardzo 

nielicznych krajach instytucje mogą same zadecydować o wymiarze 

przygotowania pedagogicznego. Podobnie w przypadku nauczycieli szkół 

podstawowych, w wielu krajach przygotowanie pedagogiczne stanowi co 

najmniej jedną trzecią całego programu kształcenia.  

W kilku krajach nowe programy kształcenia nauczycieli dążą do włączania 

przygotowania pedagogicznego do wszystkich części programu, aby uzyskać 

holistyczne i zintegrowane podejście, prowadzące do uzyskania stopnia 

zawodowego. Najwyraźniej nie ma związku pomiędzy poziomem programu a 

wymiarem przygotowania pedagogicznego. W związku z tym kwalifikacje na 

poziomie licencjata niekoniecznie zapewniają bardziej profesjonalne (tj. 

pedagogiczne) kształcenie niż poziom magistra, lub odwrotnie. 

Dla tych, którzy zamierzają podjąć pracę w szkołach średnich pierwszego 

stopnia, w ponad połowie krajów kształcenie nauczycieli odbywa się na 

poziomie licencjata (zazwyczaj cztery lata). W szesnastu krajach nauczyciele 

szkół średnich pierwszego stopnia muszą obecnie uzyskać tytuł magistra (co 

zazwyczaj trwa pięć lat).  

W przypadku pracy w szkołach średnich drugiego stopnia w większości 

krajów nauczyciele muszą mieć kwalifikacje na poziomie magistra. 

Najwyraźniej nie ma związku pomiędzy poziomem uzyskanych kwalifikacji a 

modelem kształcenia. Wymiar przygotowania pedagogicznego w ramach 

kształcenia nauczycieli szkół średnich pierwszego stopnia w większości krajów 

stanowi ponad 20% i jest szczególnie wysoki w Belgii (Wspólnota Francuska) i 

Islandii.  

W przypadku nauczycieli szkół średnich drugiego stopnia przygotowanie 

pedagogiczne w większości krajów nadal stanowi około 20% ogółu kształcenia. 

Tylko w trzech krajach wymiar przygotowania pedagogicznego w odniesieniu 

do nauczycieli szkół średnich drugiego stopnia przekracza 30%. Z kolei na 

drugim końcu skali znajdują się jedynie dwa kraje, gdzie przygotowanie 

pedagogiczne wynosi mniej niż 10% całego programu. W niektórych krajach 

placówki szkolnictwa wyższego mają całkowitą lub częściową autonomię w 

zakresie decydowania o ilości czasu przeznaczanego na przygotowanie 

pedagogiczne dla nauczycieli szkół średnich.  

Wymiar przygotowania pedagogicznego w kształceniu przyszłych 

nauczycieli szkół średnich zależy bardziej od poziomu szkoły, w której będą 
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pracować, czyli od tego, czy będzie to szkoła średnia pierwszego czy drugiego 

stopnia), niż poziomu szkoły wyższej, na którym odbywa się ich kształcenie, to 

jest od tego, czy są to studia licencjackie czy magisterskie.  

Zasadniczo różnice w wymiarze przygotowania pedagogicznego pomiędzy 

poziomem szkoły średniej pierwszego a drugiego stopnia są niewielkie, w 

porównaniu do znacznie większych różnic pomiędzy poziomem szkoły średniej 

a poziomem szkoły podstawowej lub przedszkola. W niektórych krajach wymiar 

przygotowania pedagogicznego jest taki sam niezależnie od poziomu szkoły, w 

której będzie pracował przyszły nauczyciel. Jest tak w przypadku Wielkiej 

Brytanii i Turcji. 

W Polsce w 2012 roku opracowano standardy kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz.131). 

Rozporządzenie to zawiera siedem ogólnych efektów kształcenia oraz siedem 

grup szczegółowe efekty kształcenia, w tym: posiadanie wiedzy, umiejętności, 

kompetencji społecznych, w zakresie języka obcego, technologii 

informacyjnych, emisji głosu, bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

Rozporządzeniu opisano także proces i organizację kształcenia, które odbywa 

się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych w 

ramach modułów kształcenia. 

Przyjęto, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje tylko 

przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach 

podstawowych, natomiast na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.   

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach zawiera 

obowiązkowe przygotowanie w zakresie: 

 merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia 

zajęć) – moduł 1; 

 psychologiczno-pedagogicznym – moduł 2 (zawiera Ogólne 

przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne – 90 godzin; Przygotowanie 

psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub 

etapach edukacyjnych – 60 godzin oraz Praktykę – 30 godzin); 

 dydaktycznym – moduł 3 (zawiera Podstawy dydaktyki – 30 godzin; 

Dydaktykę przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub 

etapach edukacyjnych – 90 godzin oraz Praktykę – 120 godzin). 

Może ono być również uzupełnione o przygotowanie do nauczania 

kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – moduł 4 oraz w zakresie 

pedagogiki specjalnej – moduł 5. Przygotowanie do wykonywania zawodu 

nauczyciela może być również prowadzone na studiach podyplomowych w 

zakresie: 

 przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) – 

moduł 4 (zawiera Przygotowanie w zakresie merytorycznym – wymiarze 

godzinowym zapewniającym merytoryczne przygotowanie do nauczania 
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przedmiotu (prowadzenia zajęć); Dydaktykę przedmiotu (rodzaju zajęć) na 

danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych – 60 godzin oraz 

Praktykę – 60 godzin); 

 przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego dla 

absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania 

przedmiotu (prowadzenia zajęć) a nieposiadających takiego przygotowania – 

moduły 2 i 3, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia 

może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i 

szkołach podstawowych; 

 przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej dla osoba, które 

posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – moduł 5 

(zawiera Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne – 140 godzin; 

Dydaktykę specjalną – 90 godzin oraz Praktykę – 120 godzin). 

W Rozporządzeniu zapisano, że realizacja każdego z modułów, zarówno 

na studiach, jak i studiach podyplomowych ma prowadzić do uzyskania takich 

samych efektów kształcenia. W dalszej części Rozporządzenia określono czas 

realizacji poszczególnych modułów (na przykład realizacja modułu 2 i 3 

powinna trwać łącznie nie mniej niż 3 semestry, a moduł 3 ma być realizowany 

po module 2 oraz dokonano dokładnej charakterystyki modułów określając 

szczegółowo treści kształcenia uwzględniając etap (etapy) edukacyjny 

(edukacyjne) na którym (których) będzie nauczyciel pracował w przyszłości. 

Regulacje obejmują także kształtowanie kompetencji dydaktycznych 

podczas praktyk oraz ich organizację. Na uczelnie nałożono obowiązek: 

opracowywania zasady odbywania praktyk; przygotowania studentów 

(słuchaczy) do odbycia praktyk; zapewnienia możliwość omówienia praktyk w 

trakcie zajęć w uczelni; utrzymywania systematycznego kontaktu z 

przedszkolami, szkołami i placówkami, w których studenci (słuchacze) 

odbywają praktyki. 
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Тетяна Вальков’як 

 

МОДЕЛІ НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ 
 

Анотація. У світі, що розвивається, діти і молодь – важливий суб'єкт  
системи навчання і виховання. Структура та функціонування шкільної системи 

постійно змінюються. З урахуванням цього розвитком дітей і молоді мають 

керувати спеціально підготовлені люди, тобто вчителі. Освіта – це важлива 
суспільна, економічна і політична інвестиція. Освіта і компетенції осіб стають 

найбільшою цінністю сучасної інформаційної цивілізації, а також відкритих 

суспільств до знань. Учительська спільнота покликана реалізовувати дві 
стратегічні ідеї сучасної освіти: «розуміти світ – керувати собою», а також 

готувати людей до участі в процесі безперервної освіти – навчання впродовж 

життя. Для того, щоб це можна було зробити компетентно й ефективно, необхідно 

бути обізнаними із функціями та завданнями вчителя, а також постійно 
вдосконалювати свою кваліфікацію й навички та мотивацію до діяльності, тісно 

пов’язаної з викликами сучасної інформаційної цивілізації і глобалізація світу. 

Ключові слова: педагог, компетенції вчителя, професійна кваліфікація 
вчителя, освіта вчителів, моделі навчання вчителів. 

 

Tеtiana Valkoviak 

 

MODELS OF TEACHER EDUCATION 

 

Summary. In an evolving society, children and youth are an important part of 
the organized system of education and upbringing. The structure and functioning of 

the school system is constantly changing. Therefore, the process of development of 

children and young people should be guided by a specially prepared, or teachers. 
Education is an important social, economic and political investment. People’s 
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education and qualifications are becoming the crucially important value of 

contemporary information civilization and societies based on knowledge. Teachers 

community is supposed to put into action two strategic nations of contemporary 
education: one is “to understand the world – to be guided by one’s feelings and 

instinct”, while the other to prepare people for participation in continual education – 

“learning all life long”. In order to be able to do it, as competently and efficiently, it is 
necessary for the teacher to have the awareness of his or her own role and tasks and 

to continually improve their qualifications and skills as well as (strengthen) their 

motivation to take actions closely bound up with challenges of contemporary 
information civilization and globalization of the world.  

Key words: teacher, the teacher's competences and qualifications professional, 

teachers training, models of teacher education. 
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Наталія Лазаренко  

 

КОНЦЕПЦІЇ РОЗБУДОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

НА ЗАСАДАХ НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 

 

Анотація. На основі аналізу філософських  і педагогічних досліджень 

виокремлено  основні концепції розбудови сучасної педагогічної освіти в країнах 
Європейського Союзу. З’ясовано, що процеси євроінтеграції спричинили суттєві 

зміни у філософії освіти. Нова філософія освіти є комплексом ідей і концепцій, що 

ґрунтуються на об’єктивності розвитку соціокультурних, політичних, економічних, 

релігійних процесів. Об’єктами дослідження нової філософії освіти є: роль і 
основні закономірності розвитку освіти; методологія навчання та виховання, 

спрямовані на становлення особистості в суспільстві; оптимальний напрям 

розвитку, стратегію і тактики науково-педагогічної та практичної педагогічної 
діяльності; якість теоретичних педагогічних досліджень і одержаних практичних 

результатів. Проаналізовано концепції розвитку системи педагогічної освіти у 

європейських країнах, які представляють прогностичне бачення реальних 

можливостей підвищення соціальної ефективності системи педагогічної освіти; 
містять теоретичні положення, що обумовлюють перспективне проектування 

продуктивних управлінських дій у сфері педагогічної освіти. Аналіз розвитку 

педагогічної освіти в країнах Європи дозволив виділити характерні риси чотирьох 
головних напрямів підготовки вчителів: традиційно академічного, технологічного, 

особистісно орієнтованого, дослідно-орієнтованого. Узагальнено, що розвиток і 

реформування педагогічної освіти в країнах ЄС значною мірою визначається 
сучасними тенденціями (глобалізація, інтеграція, інформатизація, 

транснаціоналізація, фундаменталізація, комерціалізація, гуманізація тощо). 

Ключові слова: євроінтеграція, концепції педагогічної освіти, методологія 

педагогічної діяльності,  підготовка вчителя, філософія освіти. 

 

 

Вступ. Процеси євроінтеграції зумовили суттєві зміни у філософії 

освіти. Педагогічні цілі виховання, що домінують у суспільстві, визначають 

вимоги, що висуваються до вчителя, і тому найістотнішим чином 

позначаються на різних рівнях підготовки педагогічних кадрів. На 

педагогічні цілі впливають економічні, політичні, філософські, моральні, 

правові, естетичні уявлення про діяльність людини. Сучасний період 

соціального розвитку характеризується істотною динамікою. Відповідно 

важливо визначитися з метою виховання, тенденціями та концепціями у 

вимогах до професійної підготовки вчителя. 

Сучасна філософія освіти, характеризуючись сукупністю світоглядних 

ідей і теорій, визначає роль і основні закономірності розвитку освіти; 

методологію навчання та виховання, спрямованих на становлення 

особистості в суспільстві; стратегію і тактику науково-педагогічної та 

практичної педагогічної діяльності; якість теоретичних педагогічних 

досліджень і одержаних практичних результатів.  
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Основою для побудови сучасної освітньої парадигми є «філософія 

глобальних проблем», як є комплекс ідей і концепцій, що ґрунтуються на 

об’єктивності розвитку соціокультурних, політичних, економічних, 

релігійних процесів.  

З урахуванням результатів вітчизняного й зарубіжного досвіду 

педагогічної освіти доведено, що науковці усвідомлюють необхідність нової 

філософії освіти, нових концепцій і нової методології. Основою нової 

методології, на думку дослідників проблем педевтології, інтегрування 

філософських, природничо-наукових, соціологічних, психологічних і 

педагогічних знань на рівні онтологічних і методологічних уявлень і понять 

є актуальним завданням1. Проте в контексті загального сучасного 

постіндустріального розвитку культури й цивілізації – наголошує 

В. Онищенко, «змінюються філософсько-педагогічні, психолого-педагогічні 

та соціально-педагогічні підходи до трансформації і презентації існуючого 

знання для навчально-виховної практики»2. Це значно ускладнює 

обґрунтування методології сучасної педагогічної освіти та її 

концептуалізацію. 

Сучасна система освіти розглядається як процес становлення людини, 

це досвід постійної самоактуалізації та самореалізації особистості, а процес 

навчання – це не лише нагромадження знань, а й виховання, формування 

світогляду, переконань, вірувань, смислів і вартостей2. У сучасному світі 

відбуваються суттєві зміни й на національному рівні, що значно впливають 

на систему освіти: інтеграція освіти, науки й промисловості; становлення 

системи неперервної освіти; інтеграція середньої і вищої школи; 

автономізація університетів з посиленням їх відповідальності за весь 

комплекс процесів підготовки кадрів з вищою освітою; посилення ролі 

освіти в економіці розвинених країн. Ці зміни також зумовлюють потребу в 

новій філософії освіти, у новій філософській концептуалізації освіти. 

Філософія освіти, інтегруючи й конкретизуючи теоретико-методологічний 

апарат загальної філософії та використовуючи знання, накопичені 

спеціальними науками, визначає оновлене ставлення до педагогічної 

дійсності, її проблем і суперечностей, наділяючи цю дійсність певними 

смислами та висуваючи можливі концептуальні варіанти її перетворення. 

Здійснюючи пошук відповідей на виклики в науці й освіті, дослідники 

наголошують, що нині в суспільстві спостерігається: змішування стилів, 

толерантності до невизначеності, акцент на різноманітності, прийняття 

інновацій і змін. Змінюються об’єкти дослідження: ними стають 

складноорганізовані, багаторівневі, відкриті, нелінійні системи, що 

                                                             
1 Губерський Л. В., Андрущенко В. П. Філософія як теорія та методологія розвитку 

освіти. К.: «МП Леся», 2008. – 516 с. 
2 Онищенко В. Д. Фундаментальні педагогічні теорії: монографія. – Львів: Норма, 

2014. – 356 с. 
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еволюціонують і мають багато можливих сценаріїв розвитку. Об’єкт і 

суб’єкт пізнання пов’язані між собою і є підсистемами, тобто органічно 

включені в природну, технічну, соціальну, політичну чи культурну 

надсистему. 

В умовах становлення інформаційного суспільства зростає соціальна 

потреба в знаннях, в підвищенні якості освіти, яка сама стає інформаційно-

комунікативною системою. Проблема освіти як інформаційно-

комунікативної системи з мережевою структурою і її ролі в суспільстві 

вимагає переосмислення вже наявних парадигм і поглядів, активізує і 

розширює пошук нових адекватних філософських концепцій. Серед таких 

концепцій насамперед зазначаємо концепції М. Маклюена і Е. Тоффлера. 

Наголошуючи на важливості тенденції створення нового інтелектуального 

середовища, заснованого на комп’ютерних мережах, Е. Тоффлер прогнозує 

процеси його самоорганізації як незалежної від людини системи3. 

Призначення сучасної освіти не в передаванні готових знань учню, а 

у визначенні  напряму або шляху, яким він повинен рухатися в просторі 

змісту освіти. Тим самим змінюється статус змісту освіти: з предмета освіти 

він стає процесом. Нове розуміння змісту освіти вимагає відходу від 

диктату, категоричності вчителя і переходу до діалогу вчителя та учня, 

врахування контекстуальності реалізації змісту освіти в умовах конкретного 

навчання.  

Змінюється роль суб’єкта в пізнанні. Суб’єкт сам будує свою систему 

знань, сам контекстуалізує їх, інтерпретує світ по-своєму. Тому в багатьох 

європейських країнах розробляються концепції розвитку педагогічної 

освіти для створення бази підготовки педагогів нової генерації.  

Виклад основного матеріалу. Концепції розвитку системи 

педагогічної освіти впливають на визначення пріоритетних напрямів 

вдосконалення та модернізації всіх її ланок в умовах економічних та 

інформаційно-технологічних перетворень суспільства, домінування 

високотехнологічної, наукомісткої економіки. У них викладено 

прогностичне бачення реальних можливостей підвищення соціальної 

ефективності системи педагогічної освіти; обґрунтовано  теоретичні 

положення, що зумовлюють перспективне проектування продуктивних 

управлінських дій у сфері педагогічної освіти. 

Аналіз розвитку педагогічної освіти в країнах Західної Європи в 

контексті соціально-історичного розвитку дозволив виокремити характерні 

риси чотирьох основних напрямів підготовки вчителів на Заході – 

традиційно академічного, технологічного, особистісно орієнтованого, 

дослідно-орієнтованого. Запропонована типологія є умовною, оскільки  на 

практиці тенденція розвитку педагогічної освіти в країнах Західної Європи 

                                                             
3 Тоффлер Э. Шок будущего. – М.: ООО «Издательство ACT», 2004. – 557 с. 
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– це використання різних підходів і напрямів. Кожна програма підготовки 

вчителя об’єднує в собі як мінімум два напрями, а умови організації 

підготовки майбутніх вчителів, характер навчального взаємодії постійно 

змінюються, трансформуються, чергуються залежно від вимог сучасності. 

Відповідно до цього з’явилися нові концепції та підходи, які збагатили 

теоретико-методологічні засади педагогічної освіти в європейських країнах: 

концепція рефлексуючого вчителя-практика П. Херста; концепція базової 

педагогічної освіти Д. Макінтура; концепція бази знань учителів 

Л. Шульмана; дослідження професійного розвитку вчителя Л. Крімер-

Хейтона, М. Галтона, В. Дойлі; дослідження професійної компетентності 

вчителя М. Кеннеді та ін.4. 

Серед провідних концепцій, що впливають на конструювання 

освітнього процесу у вищих педагогічних школах Європи, виокремлюємо 

раціоналістичну. Основна увага прихильників цієї моделі навчання 

приділяється створенню такої освітньої ситуації, в якій студенти могли б 

оволодіти різними видами знань з максимальною ефективністю. Основний 

принцип цієї концепції – регулювання зовнішніх умов процесу навчання. 

Майбутні педагоги отримують тільки знання, уміння й навички, тобто 

«поведінковий репертуар», що відповідає соціальним нормам, вимогам і 

очікуванням європейської культури. Роль студентів у ній пасивна. Головне 

їхнє завдання – засвоєння освітньої програми. 

Інша концепція – неогуманістична5. В її основу покладено положення 

щодо суб’єкт-суб’єктних стосунки між викладачами й студентами; 

створення сприятливої емоційної атмосфери на заняттях; актуалізації 

пізнавальної діяльності студентів, їхньої ініціативності в процесі навчання, 

розвитку у них почуття відповідальності; творчого та індивідуального 

підходу до навчання; визнання викладача як консультанта, коуча, 

партнера. Основною у професійно-педагогічній підготовці, на думку 

«гуманістів», є науково обґрунтована педагогічна практика майбутніх 

учителів, вивчення її найважливіших явищ і структурних зв’язків з 

урахуванням останніх досягнень психології. 

Прихильники цієї концепції вважають, що для педагогів має значення 

саме особистий досвід, а не навчальний матеріал. Інформаційна функція 

вчителя не є основоположною. Особливо важливою є роль учителя як 

організатора процесу навчання й соціалізації учнів. Що стосується 

теоретичної підготовки, то особлива увага надається курсам загальної 

педагогіки, в основі якої подаються інтерпретації ідей педагогів і філософів 

напряму гуманітарної герменевтики1. 

                                                             
4 Грачева В. Г. Развитие высшего педагогического образования в Западной Европе 

на современном этапе: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Волгоград, 2007. – 186 с. 
5 Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании. – М.: Просвещение, 2006. – 

272 с. 
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Значна увага приділяється вивченню курсів педагогічної техніки. 

Головним досягненням «гуманістів» є організація цих курсів таким чином, 

що студент відчуває всі прийоми педагогічної техніки передусім на собі. 

Викладачі педагогічних ЗВО працюють з майбутніми вчителями як зі 

школярами. Після засвоєння основних методичних прийомів студенти 

відпрацьовують їх на своїх майбутніх колегах і тільки потім безпосередньо 

на школярах. 

Отже, підготовка педагогічних кадрів відповідно положень 

гуманістичної концепції приводить передусім до формування певного стилю 

взаємин і поведінки майбутнього вчителя. Сьогодні саме гуманістична 

педагогіка, спрямована на розвиток особистісно-значущої освіти, 

наповненої глибоким сенсом для кожної дитини, стала в європейських 

країнах головною теоретичною базою формування традиційної педагогічної 

освіти. 

Водночас своєрідним каталізатором успішного навчання визнається 

«середовище навчання» – на цьому наполягають феноменалісти. Однією з 

провідних форм реалізації феноменологічного напряму навчання в 

педагогіці Західної Європи є відкрите навчання, основним принципом якого 

є індивідуалізація освітнього процесу. Індивідуальні здібності студента 

визначають зміст, методи, форми й засоби навчання6. 

У країнах Європейського Союзу активного вивчаються питання, 

пов’язані зі становлення професійного мислення вчителів. Набули 

поширення концепції стрижневої ролі практичних знань. Система 

професійно значущих знань студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів формується на доуніверситетському етапі підготовки й далі 

продовжує видозмінюватися впродовж усіх років професійної діяльності 

вчителя. В узагальненому вигляді вона містить у собі ставлення до дитини 

(і до людей загалом), колег, батьків своїх учнів, навчального предмета, до 

педагогічної діяльності загалом, до своєї професії. Особливого значення 

надається дослідженням процесу становлення професійно значущих 

відносин майбутнього вчителя, пов’язаних з формуванням у нього 

професійного мислення, яке передбачає коректну поведінку вчителя в 

різних педагогічних ситуаціях7;8.  

Науковці, які підтримують концепцію «практичних знань вчителя» 

(practical knowledge of teaching), визначають це поняття як «усі пізнавальні 

                                                             
6 Новикова Ю. Б. Практико-ориентированный подход к профессиональной 

подготовке британского учителя (конец ХХ – начало ХХІ века): дисс. …канд. пед. наук 
13.00.01. – Москва, 2014. – 208 с. 

7 Barrett E. Experiential learning in practice as research: Context, method, knowledge. 
Journal of Visual Art Practice, 2007. 6. – C.115-124. 

8 Hoyle E. Professionalisierung von Lehrern: ein Paradox. In: Terhart, E.: Unterrichten 
als Beruf. Neuere amerikanische und englische Arbeiten zur Berufskultur und Berufsbiographie 

von Lehrern und Lehrerinnen. Köln/Wien. – 1991. – C.135-144. 
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здібності та орієнтири (знання, досвід, цінності) студента, що формують 

його поведінку в процесі педагогічної діяльності». Порівняно з 

теоретичними знаннями (педагогічні ідеї, закони, теорії), практичні 

педагогічні знання мають не менше професійне значення в конкретних 

ситуаціях педагогічної діяльності. Дослідники називають ці знання «теорією 

у дії» (theory-in-use) і наголошують, що такі знання вчителя складаються з 

теоретичних знань, практичних навичок, особистісних якостей і 

характерної поведінки вчителя, що все разом проявляється ним у 

конкретних ситуаціях3;9. 

Прикладом є концепція бельгійського дослідника Р. Кілчтермана, 

обгрунтована на основі «особистісної теорії освіти» (subjective educational 

theory). Професіоналізм учителя, на думку цього науковця, полягає не 

лише в оволодінні знаннями, а й у тому, яким чином ці знання передаються 

(взаємодія, роз’яснення, діалог, аргументація), а також у розумінні 

процесів і механізмів розвитку суспільства. Другий компонент цієї теорії – 

комплекс уявлень майбутнього вчителя про себе як про педагога й 

професіонала, який розвивається під час напрацювання власного 

педагогічного досвіду в напрямі «Я-концепції»10.  

У професійній підготовці вчителів учені пропонують посилити увагу 

до практичних педагогічних знань, пропонуючи так організувати різні види 

педагогічної діяльності, щоб майбутні вчителі могли накопичити власний 

досвід і набути відповідних педагогічних знань. Багато науковців 

визначають центральним стрижнем професійної підготовки вчителя саме 

практику11. 

Значною популярністю користується концепція «запрошуючого 

навчання» У. Перки, в якій наголошується на значенні відкритого прояву 

почуття симпатії до студентів. Цей стиль викладання охоплює сукупність 

вербальних і невербальних, формальних і неформальних повідомлень, 

адресованих студентам з наміром інформувати їх про те, що викладач 

вважає їх здібними, відповідальними та гідними людьми. Використання 

такого підходу у вищій педагогічній школі також дає ефективні результати і 

підвищує мотивацію майбутніх учителів до оволодіння професією. 

Основна увага дослідників спрямована на такі категорії, як когнітивні 

ресурси вчителів, їхня особистісна ефективність. Когнітивні ресурси – це ті 

знання, переконання й ставлення, поведінкові й соціальні установки, що 

привносяться самим учителем в освітній процес. Ефективний учитель при 

                                                             
9 Buitink J. Research on Teacher Thinking and Implications for Teacher Training // 

European Journal of Teacher Education. – 1992. – Vol.16. – № 3. – P.195-203. 
10 Kelchterman G. Belgium (Flanders).  European Journal of Education. – 1994. – 

Vol.17. – № 1/2. – P.53-56. 
11 Beijaard D., Verloop N., Vermunt J. D. Teachers’ perceptions of professional identity: 

An exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and Teacher Education, 

2000. 16. – P.749-764. 
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цьому трактується як компетентний учитель, компетентність якого може 

бути оцінена за допомогою тестів. Ефективність учителя – показник того, 

наскільки якісно він навчає своїх учнів, що оцінюється за допомогою 

випускного тестування12. 

Сучасні політики, підтримуючи необхідність освітніх реформ, зокрема 

в галузі професійної підготовки, порушують питання щодо відповідальності 

вчителя за досягнення успішних результатів його учнями. Стверджується, 

що якісне викладання передбачає два виміри: хороше й успішне 

викладання, де хорошим є власне викладацька практика (у розумінні 

вітчизняних освітян – оптимальне поєднання академічних і дидактичних 

здібностей учителя), а успішним – те, що стосується методичної 

грамотності, оволодіння якою дозволяє вчити успішно12. 

На увагу заслуговує також методичне обґрунтування концепції 

«персоналізованої педагогічної освіти» Ф. Фуллера. У її рамках важливими 

компонентами успішної підготовки вчителів є: диференційована підтримка; 

підтримка професійних інтересів; раннє занурення у викладання; ситуація 

успіху вже в першому досвіді педагогічної діяльності; диференціація вимог 

у підготовці до уроків; спеціалізована проблемна орієнтація в теоретичній 

підготовці; циклічність курсу підготовки13. 

Прихильники психокогнітивної теорії вважають провідною метою 

професійної підготовки вчителя розвиток професійного (творчого та 

критичного) мислення майбутніх педагогів за допомогою дослідно-

орієнтованого навчання. Адже студент включається в ситуацію 

самостійного визначення проблеми та її розв’язання; пропонує підходи; 

перевіряє можливі способи розв’язування, виходячи з наявних даних; 

формулює власні відповідно до отриманих результатів; застосовує 

висновки до нових даних; узагальнює14. Майбутній учитель опановує не 

лише процесуальний аспект дослідницької діяльності, а й здійснює 

особистісне пізнання повсякденної педагогічної дійсності, формуючи гнучке 

професійне мислення. Тому студент стає активним творецем власної 

професійної підготовки. 

Враховуючи те, що педагогічна діяльність пов’язана з навчально-

виховним середовищем у контексті міжособистісних відносин, 

опосередкованих індивідуальністю вчителя, науковці Західної Європи 

визначають основні напрями структурування змісту навчання майбутніх 

учителів. З поміж них розвиток особистості студента з урахуванням його 

індивідуальних якостей і власнии знань; зміст конкретної сфери соціальних 
                                                             

12 Teacher Education in Europe: an ETUCE Policy Paper. European Trade Union 
Committee for Education : Brussels, 2008. – 64 p. 

13 Teacher Education in Europe: an ETUCE Policy Paper. European Trade Union 
Committee for Education : Brussels, 2008. – 64 p. 

14 Buitink J. Research on Teacher Thinking and Implications for Teacher Training // 

European Journal of Teacher Education. – 1992. – Vol.16. – №3. – P.195-203. 
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відомостей, який пізніше стане способом і змістом його професійно-

педагогічної взаємодії з учнями.  

Розглядаючи  сучасні концепції і моделі, відповідно до яких 

здійснюється підготовка вчителів у країнах Західної Європи, В. Грачова 

дійшла висновку, що в них знаходять своє специфічне відображення певні 

філософські ідеї, а також вихідні установки різних соціологічних і 

психологічних шкіл. Автор висловлює думку, що множинність західних 

концепцій можна оцінити по-різному: або як багатство педагогічних думок, 

або, навпаки, як свідчення її нездатності вирішувати нагальні питання 

освіти та виховання15. 

Педагогічні дослідження, які проводилися в європейських країнах з 

метою підвищення ефективності вузівської підготовки вчителя, 

орієнтувалися на зміну якості його професійної діяльності і базувалися на 

двох головних методологічних положеннях. У першому випадку – на 

уявленні про якість професійної діяльності вчителя як закономірного 

результату декількох нашарувань в області знань, умінь, навичок, які 

засвоюються студентами-майбутніми вчителями. Результатом такого 

підходу є постійне зростання кількості годин, спрямованих на засвоєння 

навчальних програм, а в цілому – тривалості підготовки вчителя.  

В іншому випадку методологічною основою наукових досліджень 

ефективності професійної підготовки вчителів є уявлення щодо якості 

професійної діяльності вчителя як результату виявленого оптимального для 

цієї діяльності поєднання соціальних, психологічних і психофізіологічних 

характеристик педагога. У зв’язку з цим увага дослідників концентрується 

на вирішенні подвійного завдання: а) виявлення необхідного спектру цих 

характеристик і розроблення способів їх діагностування; б) використання 

організаційних форм і методів підготовки вчителів, які спрямовані на 

забезпечення формування та розвитку важливих для педагогічної 

діяльності якостей. 

Значний вплив на вдосконалення професійної підготовки вчителів 

мали фундаментальні дослідження групи науковців під керівництвом 

Л. Шульмана16, за результатами яких визначено  категорії та джерела 

змісту навчання майбутнього вчителя. На «базі знань вчителя» будується 

модель формування професійного мислення педагога і проектується його 

майбутня професійна діяльність. Л. Шульман вважає, що існують такі 

головні джерела знань: а) зміст дисципліни, яка буде викладатися; б) 

матеріали, необхідні для організації навчання; в) дослідження різних 

соціокультурних явищ, які впливають на педагогічний процес (розвиток 

                                                             
15 Грачева В. Г. Развитие высшего педагогического образования в Западной Европе 

на современном этапе: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Волгоград, 2007. – 186 с. 
16 Shulman L. S. Knowledge and Teaching: Foundation of the New Reform. Harvard 

Educational Review. – 1987. – № 57 (1). – C.1-22. 
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людини, її соціальна орієнтація тощо); г) практичний досвід1. 

Важливою є думка Н. Авшенюк, яка, аналізуючи філософські аспекти 

сучасної освіти, зазначає, що «загалом світова система освіти набула рис 

транснаціональності і в основу її розвитку покладено такі філософські 

концепції»17: 

 концепція глобалізації та інтернаціоналізації; 

 концепція глобальної педагогіки, в основі якої ідея про виховання в 

людини нового, цілісного бачення й сприйняття світу, а також її місця у 

взаємопов’язаному й швидкозмінному навколишньому середовищі; 

 концепція нового державного управління вищою освітою, що 

передбачає розширення автономії ЗВО, сприяє універсалізації систем вищої 

освіти, підвищенню їх готовності до глобальних викликів, завдяки 

впровадженню в діяльність ЗВО конкуренції, досягнення результативності 

та відкритості; 

 концепція «етно-релятивістського світогляду», що полягає в 

поетапній трансформації свідомості від етно-центричного до етно-

релятивістського сприйняття власних переконань і поведінки як лише 

однієї з багатьох можливих життєздатних моделей існування; 

 концепція лібералізації торгівлі освітніми послугами; 

 концепція коннективізму як сучасної організації мережного навчання 

в епоху цифрових технологій;  

 концепція відкритих освітніх ресурсів; 

 концепція соціальної та культурної мобільності;  

 концепція поєднання формальної і неформальної освіти18. 

Відповідно до цих концепцій у країнах ЄС розробляються навчальні 

програми, які мають різну організаційну  структуру.  

Висновок. На основі дослідження систем та моделі педагогічної 

освіти в країнах ЄС у контексті їх подібних і відмінних характеристик 

доведено, що національні системи і моделі педагогічної освіти в 

європейських країнах розвиваються під впливом певних історичних, 

політичних і соціальних чинників. Педагогічна освіта враховує особливості 

культурно-національних традицій, переконань і поглядів щодо професії 

вчителя, його статусу, компетентності. Розвиток і реформування 

педагогічної освіти в країнах ЄС значною мірою визначається сучасними 

тенденціями (глобалізація, інтеграція, інформатизація, транснаціоналізація, 

фундаменталізація, комерціалізація, гуманізація тощо). 

Для реалізації сучасної педагогічної концепції освіти в Україні (2018), 

необхідно  враховувати все розмаїття форм взаємодії науки, освіти та 

                                                             
17 Авшенюк Н. М. Педагогіка транснаціональної вищої освіти: концептуальні засади: 

навчальний посібник. К.: Інститут обдарованої дитини, 2015. – С.15. 
18 Там само. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D$
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соціального середовища. Оскільки новий соціокультурний тип освіти 

характеризують численні суперечності, то завдання концептуалізації освіти 

як динамічного процесу має відбуватися на основі інтеграції сучасної 

філософії, досягнень культури, різних теорій освіти та емпіричного досвіду 

з урахуванням об’єктивних тенденцій розвитку світової, європейської та 

вітчизняної освіти. 
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Natalia Lazarenko 

 

CONCEPTS OF PEDAGOGICAL EDUCATION DEVELOPMENT  

IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES ON THE BASIS  

OF NEW PHILOSOPHY OF EDUCATION 

 

Summary. The article is based on the analysis of philosophical and pedagogical 

research the basic concepts of building modern pedagogical education in countries of 
the European Union. It is shown that the processes of European integration have 

caused significant changes in the philosophy of education. The new philosophy of 

education is a set of ideas and concepts based on the objectivity of development 

socio-cultural, political, economic, religious processes. The objects research of the 
new philosophy of education are: the role and basic laws of development the 

education; methodology of education and upbringing, aimed at becoming the 

personality in society; optimal direction of development, strategy and tactics of 
scientific-pedagogical and practical pedagogical activity; the quality  of theoretical 

pedagogical researches and obtained practical results. The conceptions of the 

development of the system of pedagogical education in  the European countries were 

analyzed, which represent the prognostic vision of the real opportunities for increasing 
the social efficiency of the pedagogical system  of education; contain theoretical 

provisions that determine the perspective designing  of the productive managerial 

activities in the field of pedagogical education. The analysis of the development of the 
pedagogical education in the European countries allowed to highlight the 

characteristics of four main areas of teacher training: traditionally academic, 

technological, personally oriented, pilot-oriented. The conclusion is made that 
development and reform of pedagogical education in the EU countries is largely 

determined by modern tendencies (globalization, integration, informatization, 

transnationalization, fundamentalization, commercialization, humanization, etc.). 

Key words: eurointegration, concepts of pedagogical education, methodology 
of pedagogical activity; teacher training, philosophy of education. 

 

Natalia Łazarenko 

 

KONCEPCJE ROZBUDOWY PEDAGOGICZNEJ EDUKACJI  

W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ  NA  ZASADACH   

NOWEJ  FILOZOFII EDUKACJI 

 

Streszczenie. W artykule na podstawie analizy filozoficznych i pedagogicznych 
badań określono główne koncepcje rozbudowy współczesnej pedagogicznej edukacji w 

krajach Unii Europejskiej. Pokazano, że procesy eurointegracji spowodowały znaczące 

przemiany w filozofii edukacji.  Nowa filozofia edukacji jest kompleksem idei i 

koncepcji, co bazuje się na obiektywizmie rozwoju socjokylturalnych, politycznych, 
ekonomicznych, religijnych procesów. Obiektami badania  nowej filozofii edukacji jest: 

rola i główna prawidłowość rozwoju edukacji; metodologia  nauczania i wychowania, 

skierowane na kształtowanie się osobistości w społeczeństwie; optymalny kierunek 
rozwoju, strategię i taktykę naukowo - pedagogicznej i praktycznej pedagogicznej 

działalności; jakość teoretycznych pedagogicznych badań i otrzymanych praktycznych 

wyników. Przeanalizowano koncepcje rozwoju systemu pedagogicznej edukacji w 
europejskich krajach, które przedstawiają prognostykę wizję realnych możliwości 
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podwyższenia socjalnej efektywności systemu edukacji pedagogicznej; zawierają 

teoretyczne przepisy, które warunkują perspektywne projektowanie produkcyjnych 

administracyjnych działań w zakresie edukacji pedagogicznej. Analiza rozwoju 
pedagogicznej edukacji w krajach Europy pozwoliła wydzielić charakterystyczne cechy 

czterech głównych kierunków krztałcenia nauczycieli - tradycyjnie akademickiego, 

technologicznego, osobisto orientowanego, badawczo - orientowanego. Zrobiono 
wniosek, że rozwój i reformowanie  pedagogicznej edukacji w krajach UE w znacznej 

mierze wyznacza się współczesnymi tendencjami (globalizacja, integracja, 

informatyzacja, transnacionalizacja, fundamentalizacja, komercjalizacja, 
humanizowanie i t.p.). 

Kluczowe słowa: eurointegracja, koncepcja pedagogicznej edukacji, 

metodologia działalności pedagogicznej; krztałcenie nauczycieli; filozofia edukacji. 
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Лідія Хомич  

 

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ  

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ – ОСНОВА ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ 

  

Анотація. Проаналізовано проблему підготовки вчителів в контексті 

формування їхніх гуманістичних цінностей і ціннісних орієнтацій. В умовах 

сьогодення аксіологічне мислення набуває нового значення в зв'язку з новими 
соціальними, науково-технічними реаліями дійсності. Все більшу роль у 

світовідчутті, світогляді нових поколінь відіграють цінності миру, життя людини, її 

особистого самоствердження. Отже, сучасна школа потребує вчителя, який 
володіє пріоритетними загальнолюдськими цінностями. Акцентується увага на 

формуванні системи загальнолюдських цінностей у професійній підготовциі 

майбутнього вчителя, серед яких – мир, життя людства, цінності суспільного ладу, 
уявлення про справедливість, волю, права й обов'язки людей, дружба, любов, 

довіра, родинні зв'язки, цінності діяльності, цінності самозбереження, 

самоствердження і самореалізації, цінності, що характеризують вибір особистих 
якостей: чесність, хоробрість вірність, справедливість, доброта тощо. Формування 

ціннісного ставлення майбутнього вчителя необхідно спрямовувати на вільний 

саморозвиток особистості, збереження її індивідуальності. Система цінностей і 

якостей особистості розвивається й виявляється через її ставлення до держави і 
суспільства, до себе, людей, природи, праці тощо. Пріоритетним є виховання 

майбутнього вчителя як громадянина-патріота, який здатний забезпечити високий 

рівень розвитку культури держави, її престиж та гідне місце в цивілізованому світі. 
Саме вчитель у майбутній професійній діяльності має сприяти розвитку в учнів 

моральних почуттів, громадянськості і патріотизму, принципів загальнолюдської 

моралі. Обґрунтовано, що у змісті навчання і виховання майбутніх вчителів 

необхідно реалізувати наскрізні загальнолюдські, цивілізаційні цінності; система 
загальнолюдських цінностей майбутнього вчителя сприяє забезпеченню мирного і 

вільного співіснування людей на планеті Земля. 

Ключові слова: система загальнолюдських цінностей; майбутній учитель; 
цінність особистості; класифікація цінностей. 

 

 

Вступ. Тривале домінування соціоцентричних ціннісних орієнтирів в 

українському суспільстві, переваги жорсткої ідеології, ігнорування цінності 

окремої особистості, відчуження від духовної культури, від самобутніх 

національних коренів і традицій, а також зміна соціально-економічної 

формації спричинили ціннісний вакуум, що насамперед впливає на 

виховання підростаючого покоління. Для позитивного подолання 

аксіолоічної кризи у суспільстві та в системі навчання і виховання 

необхідно змінити смисложиттєві установки соціуму і його виховної стратегії 

на антропоцентризм, гуманізм, духовність. Визначальна роль у цьому 

належить вчителям. Тому дедалі актуальнішою стає проблема підготовки 

вчителів в аспекті формування їхніх гуманістичних цінностей і ціннісних 

орієнтацій, оскільки сучасна школа потребує педагога, що володіє 

системою пріоритетних загальнолюдських цінностей. Вчитель як 
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представник культури повинен пропонувати своі ̈м вихованцям 

загальнолюдські цінності і формувати до них особливе ставлення. 

Основою сучасного педагогічного процесу має бути Людина як 

найвища цінність, а зміст освіти необхідно спрямовувати на розвиток 

ціннісного світоглядного ставлення особистості до соціального і природного 

оточуючого світу і до самої себе. Ціннісне ставлення передбачає поєднання 

інтересів викладача і студента, спрямованих на вільний саморозвиток 

особистості, збереження її індивідуальності, виховання такого 

громадянина-патріота, який здатен забезпечити високий рівень розвитку 

культури держави, її престиж та гідне місце в цивілізованому світі. 

Оскільки ціннісні орієнтації є невід’ємною складовою розвитку 

особистості, її відносин, спрямованості і мотиваційно-потребової сфери, 

тому в сучасних умовах необхідно у закладах вищої педагогічної освіти 

формувати особистісну систему цінностей майбутніх вчителів. Єдиного 

підходу про класифікацію цінностей немає. З погляду ієрархій, тобто 

розташування цінностей відповідно до тієї ролі, що вони відіграють у житті 

суспільства і людини, визначають три групи цінностей. По-перше, цінності, 

що мають другорядне значення для людини і суспільства. По-друге, 

цінності повсякденного попиту і повсякденного побуту (матеріальні і 

духовні цінності). І по-третє – вищі цінності, які відображають 

фундаментальні відносини і потреби людей. Вищі цінності, як правило, 

мають загальнолюдський характер: це – мир, життя людства, цінності 

суспільного ладу, уявлення про справедливість, волю, права й обов'язки 

людей, дружбу, любов, довіру, родинні зв'язки, цінності діяльності (праця, 

творчість, творення, пізнання істини), цінності самозбереження (життя, 

здоров'я), цінності самоствердження і самореалізації, цінності, що 

характеризують вибір особистих якостей: чесність, хоробрість вірність, 

справедливість, доброта та ін1. 

Система цінностей і якостей особистості розвивається й виявляється 

через її власне ставлення: до держави і суспільства, до себе, людей, 

природи, праці, мистецтва. Такий комплексний підхід має реалізуватися у 

змісті навчання і виховання, у викладанні усіх дисциплін вищого закладу 

педагогічної освіти. Як зазначають вчені (І. Бех, І. Зязюн та ін.) особливу 

увагу, при цьому, слід приділяти формуванню базової культури, в якій 

здійснюється освітній процес. Через призму культури майбутній вчитель 

формує професійно-педагогічні цінності, творчий потенціал і особистісні 

якості. 

Досліджуючи проблему професійної підготовки майбутніх учителів у 

педагогічному закладі, основною її метою ми визначили формування 

                                                             
1 Класифікація цінностей. Вищі цінності та їх роль у суспільстві / Основи 

філософських знань. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

subject.com.ua/philosophy/osnovi/155.html 
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творчої, всебічно розвиненої, духовно збагаченої особистості майбутнього 

спеціаліста із науковим світоглядом, з широким професійним кругозором, 

яка постійно дбає про своє самовдосконалення, добре фізично розвинена, 

тобто підготовлена до активної участі в суспільному житті. 

Незаперечним є те, що процес формування ціннісних орієнтацій є 

невід’ємною складовою розвитку особистості, її відносин, спрямованості і 

мотиваційно-потребової сфери, тому в сучасних умовах необхідно 

сформувати особистісну систему цінностей майбутнього вчителя яка б 

сприяла забезпеченню мирного і вільного співіснування людей на планеті 

Земля. 

Світ цінностей – це насамперед світ культури у широкому розумінні, 

це сфера духовної діяльності людей, їх моральної свідомості, уподобань, 

якими виражається міра духовного багатства людини. Тому з давніх часів 

вони були предметом дослідження філософів: в античній і середньовічній 

філософії цінності не виокремлювалися від життя людини; у середні віки 

цінності набувають релігійного характеру; в епоху Відродження перевага 

надавалася цінності гуманізму; у Новий час розвиток науки і нових 

суспільних відносин сприяв розгляду речей і явищ як цінностей. 

В умовах сьогодення, аксіологічне мислення набуває нового значення 

в зв'язку з новими соціальними, науково-технічними реаліями дійсності, 

оскільки все більшу роль у змісті світовідчуття, світогляду нових поколінь 

повинні відігравати цінності миру, життя людини, її особистого 

самоствердження. Науковці вважають, що це зумовлене природними 

наслідками зміни ціннісноі ̈ парадигми, породженоі ̈ цивілізаційним 

конфліктом. Злам старих ідеологічних догм створила в системі ціннісних 

орієнтацій особистості, зокрема украі ̈нців, вакуум, який зараз намагаються 

безладно заповнити або довічними загальнолюдськими цінностями (через 

віру, церкву), або цінностями суспільства споживання, переносячи їх на 

украі ̈нський ґрунт без урахування специфіки нашоі ̈ історіі ̈ та ментальності2. 

Аксіологічним проблемам присвячені праці багатьох педагогів і 

науковців, зокрема О. Вишневського, Л. Гавриленко, Т. Дем’янчук, 

Т. Зюзіної, П. Ігнатенка, П. Кононенка, В. Крижко, В. Оліфіренка, 

С. Павлюк, Д. Руденка, Г. Скрипник, М. Стельмахович, Т. Усатенко. Як 

наголошує І. Бех, розвиток у вихованця почуття цінноості іншоі ̈ людини 

може успішно здійснюватися за умови своєчасного блокування у нього Его-

потягів, які деструктивно впливають на моральну сферу особистості3. 

Розв'язання цієї важливої проблеми органічно пов'язане із 

переосмисленням змісту професійної підготовки майбутнього вчителя. 

                                                             
2 Крижко В.В., Мамаєва І.О. Аксіологічний потенціал державного управління 

освітою. навч. посіб. – К.: Освіта України, 2005. – С.15. 
3 Бех І.Д. Почуття цінності іншої людини як моральний пріоритет особистості // 

Початкова школа. – 2001. – No 12. – С. 24-26. 
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Система цінностей і якостей особистості розвивається й виявляється 

через її власне ставлення: до держави і суспільства, до себе, людей, 

природи, праці, мистецтва. Сьогодні саме гуманні, ціннісні аспекти є 

визначальними для світового розвитку, точніше, навіть не для розвитку, а 

для збереження людського світу. 

Система цінностей педагога – це його внутрішній світ, що виникає 

найбільшою мірою як результат професійно-педагогічної підготовки у 

вищому навчальному закладі. Пріоритетними цінностями сучасної освіти є 

національні цінності, залежні від досягнень національної культури, 

мистецтва і літератури, науки і техніки. Безумовно зміст освіти у закладі 

вищої педагогічної освіти сприяє формуванню у студентів уявлень про 

ціннісні орієнтації. Водночас необхідно здійснювати цілеспрямований вплив 

на розвиток аксіологічного потенціалу майбутніх вчителів. 

Є. Зеленов вважає, що загальнолюдські цінності – це система 

аксіологічних максим, зміст яких не пов'язании ̆ безпосередньо з 

конкретним історичним періодом розвитку суспільства чи конкретною 

етнічною традицією, але, наповнюючись в кожніи ̆ соціокультурній традиціі ̈ 

власним конкретним значенням, відтворюється проте в будь-якому типі 

культури як цінність. Основоположною цінністю у всі часи людськіи ̆ історіі ̈ 

було саме життя і проблема и ̆ого збереження і розвитку в природній і 

культурній формах4. 

У сучасній педагогічній науці проблема формування системи 

цінностей майбутнього вчителя актуалізується при вирішенні ряду питань: 

гуманізації навчально-виховного процесу в закладів освіти (С. Гончаренко, 

І. Смолюк, Р. Скульський, Г. Шевченко та ін.); формування особистості 

вчителя, його професійно-педагогічної культури (І. Зязюн, Н. Кузьміна, 

О. Мороз, М. Нікандров, В. Сластьонін та інші). 

Ціннісні орієнтації вчителя, представлені у працях видатних педагогів, 

є своєрідною генетичною підставою у вирішенні стратегічних завдань 

розвитку сучасної освіти. Осмислення спадщини класиків вітчизняної 

педагогіки (Г. Ващенко, О. Духнович, М. Драгоманов, О. Корф, І. Огієнко, 

Г. Сковорода, В. Сухомлинський, С. Русова, І. Франко, Т. Шевченко), 

дозволяє дійти висновку щодо гуманістичної спрямованості її сфери 

відносин. Аналіз окремих педагогічних концепцій вітчизняних педагогів 

засвідчив, що їхні ціннісні пріоритети сходяться в площині «особистість». 

Специфіка ціннісних позицій педагогів підсилює особистісну складову 

освіти і дозволяє побачити якісну своєрідність педагогічного процесу. 

                                                             
4 Зеленов Є.А. Загальнолюдські цінності – основа планетарного виховання 

студентської молоді. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./domtp/2009_1/Zelenov.p... 
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За твердженням С. Гончаренка, виховання особистості, має 

здійснюватися на основі гуманізації освіти й ґрунтуватися на трьох 

принципах у розумінні людини, зокрема: цінності особистості та сприйняття 

її такою, якою вона є; унікальності особистості як викладача так і студента; 

непередбачуваності особистості, що пов’язана з наданням студенту права 

на помилку, на мислення своїми образами, тобто допомогти йому пізнати 

себе і оточуючих5. Сьогодні саме гуманні, ціннісні аспекти є визначальними 

для світового розвитку, для збереження людського світу.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні системи загальнолюдських 

цінностей, які складають основу професійної підготовки майбутнього 

вчителя і забезпечують розвиток його особистості яка сприяє 

життєдіяльності людей у світі. 

Виклад основного матеріалу. Відзначимо, що загальнолюдські 

цінності мають конкретно-історичний зміст, наприклад розуміння свободи в 

епоху середньовічного суспільства суттєво відрізняється від сучасного її 

розуміння. Зокрема, у сучасному світі переважає гуманістична тенденція, 

сенс якої зводиться до цілісності, гармонії, які розвиваються як у самому 

світі (людина, суспільство, природа), так і у відповідній системі 

загальнолюдських цінностей. Насамперед це єдність свободи як найвищого 

прояву гуманізму і творчої самореалізації людини та співпричетності. 

Маи ̆бутній учитель повинен не лише набути високоі ̈ фаховоі ̈ 

кваліфікаціі ̈, але й стати одночасно носієм цінностей та ідеалів культури 

украі ̈нського народу. Система цінностей майбутнього вчителя має 

формуватися у навчально-виховному процесі комплексно через наскрізні 

цивілізаційні цінності, які є невід’ємною складовою становлення цілісної 

особистості, серед них перевагу надаємо загальнолюдським цінностям. 

Охарактеризуємо які саме загальнолюдські цінності мають бути 

сформовані в системі цінностей майбутнього вчителя. В нашому 

дослідженні враховувалися положення щодо проблеми змісту 

загальнолюдських цінностей у дослідженнях філософів, представників 

інших гуманітарних наук та педагогічноі ̈ думки. В сучасну епоху 

глобальних змін особливого значення набувають абсолютні цінності добра, 

краси, істини і віри як фундаментальні підстави відповідних форм духовноі ̈ 

культури, що передбачають гармонію, міру, рівновагу цілісного світу 

людини і її конструктивного життєзатвердження в культурі. 

Загальнолюдський характер виявляється в тому, що майбутні вчителі 

повинні усвідомити себе як частину всієї планети, як активну складову 

ноосфери, мати відповідальність за свої вчинки перед усім людством, 

співвідносити у своєму світосприйнятті загальнолюдське та національне. 

                                                             
5 Гончаренко С. Гуманізація освіти – виховання творчої особистості // Педагогічна 

газета. – №12(137), грудень 2005. – С.2. 
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Відчуття себе як громадянина світу, сформованість планетарного мислення, 

толерантність у ставленні до інших людей, націй, народів – це далеко не 

повний обсяг питань загальнолюдського, які формуються у процесі 

педагогічної підготовки майбутніх вчителів.  

Провідною цінністю у змісті педагогічної підготовки майбутніх 

учителів має визнаватися цінність особистості. Вона дійсно є найвищою 

цінністю серед інших цінностей цивілізації, має певну будову, атрибути, 

функції, генезис і спроб функціонування, є джерелом і творцем інших, 

периферійних щодо неї духовних і матеріальних цінностей, а через їх 

продукування – і суб’єктом творення самої себе як центральної цінності6. 

Психологічна культура на своєму вищому рівні виступає як здатність 

особистості свідомо засвоювати, зберігати, примножувати, актуалізувати і 

передавати психологічну цінність особистості як сутнісну людську силу, 

найпотужніший ресурс, потенціал, який забезпечує підвищення 

ефективності поведінки, предметної діяльності і життєдіяльності. У змісті 

навчання і виховання майбутніх педагогів пріоритетними мають бути 

цінності життєспрямованності й мотивації життєдіяльності, цінності сфери 

усвідомлення змісту, мети процесу діяльності, цінності реалізації процесу 

діяльності, цінності, репрезентовані індивідуальними якостями суб’єкта 

діяльності. 

Пріоритет в усі часи надавався моральним цінностям, які визначають 

життєздатність суспільства, повсякденну поведінку людей, регулюють 

соціальні конфлікти, забезпечують раціональність і людяність способу 

життя. Критеріями цих цінностей є не лише уявлення про такі моральні 

якості, як доброзичливість, повага до людської гідності, милосердя, 

доброта, людяність, толерантність, порядність, вміння прощати, не чинити 

зла, а й практичні дії, вчинки, мотиви, стимули і наміри людей7. 

Розрізняють загальнолюдські моральні цінності, що набуті попередніми 

поколіннями незалежно від расової, національної чи релігійної належності 

морально-духовні надбання, які визначають основу поведінки та 

життєдіяльності окремої людини або певних спільнот. Національні моральні 

цінності – це історично зумовлені і створені народом погляди, переконання, 

ідеали, традиції, звичаї, практичні дії, які грунтуються на загальнолюдських 

цінностях, але вирізняються національними проявами і є основою 

соціальної діяльності людей певної етнічної групи. Отже, загальнолюдський 

характер навчанню і вихованню надають знання про людську спільноту, її 

                                                             
6 Рибалка В.В. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: Навч.-метод. 

посіб. / В.В. Рибалка. – К.: АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих; Ін-т 
обдарованої дитини; АПН і МОН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. 
Роботи. – Чернівці: «Технодрук», 2009. – С.11. 

7 Марченко Т.В. Формування загальнолюдських гуманістичних цінностей як 
пріоритет сучасної моральності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://intkonf.org/marchenko-tv-formuvannya-zagalnolyudskih-guman... 
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історію, народи, діяльність ООН та інших міжнародних організацій, чия дія 

спрямована на збереження миру. 

У ставленні до особистості моральність виступає метою, перспективою 

її вдосконалення і насамкінець вимогою8. Пріоритет сучасної моральності – 

загальнолюдські гуманістичні цінності. Особливе значення має розвиток 

потреби в емоційному і духовному контактах з людьми, потреба у 

самоповазі та співпереживанні людям, що виявляється у гуманній 

поведінці, вияві поваги до людської гідності, людяності, бажанні допомогти, 

прояві довіри, толерантності. 

Специфіку ціннісного ставлення можна бачити на прикладі духовних 

цінностей, особливо «вищих». Вони безпосередньо пов’язані з суспільними 

відносинами, і в цілому можна сказати, що за запитанням про цінності 

ховається проблема взаємовідношень особи та суспільства. 

Словосполучення «вищі цінності», як правило, вживається поряд з 

прикметником «вічні». По суті, вічність в цьому випадку має якість 

загальнолюдськості. Їх часто називають непорушними, але не тому, що всі 

їх дотримуються, а через те, що лише при умові, що вони є нормами для 

більшості, людство взагалі може вижити як спільнота. 

Загальнолюдські цінності спонукають майбутнього педагога до 

самореалізації, самовдосконалення, любові до професії, до оточуючої 

дійсності, до природи, допомагають розібратися у сенсі людського буття. 

Загальнолюдський характер виявляється в тому, що майбутні вчителі 

повинні усвідомити себе як частину всієї планети, як активну складову 

ноосфери, мати відповідальність за свої вчинки перед усім людством, 

співвідносити у своєму світосприйнятті загальнолюдське та національне. 

Відчуття себе як громадянина світу, сформованість планетарного мислення, 

толерантність у ставленні до інших людей, націй, народів – це далеко не 

повний обсяг питань загальнолюдського. 

Досягнення певного рівня засвоєння загальнолюдських цінностей 

залежить від впливу багатьох чинників, зокрема: розвитку загальноі ̈ та 

гуманістичної культури, специфіки особистісноі ̈ біографії суб’єкта, загальної 

спрямованості розвитку соціуму, країни, держави, цивілізації, педагогічної 

майстерності та ціннісних установок викладачів, батьків, взагалі дорослих, 

з якими стикається молодь тощо. Однак наи ̆більш впливовий – педагогічне 

керівництво процесом формування системи ціннісних орієнтацій, зокрема 

загальнолюдських цінностей. 

До них доцільно віднести і національні, оскільки вони виявляються у 

повазі до рідної мови, історії свого народу, його культурних традицій тощо і 

забезпечують як духовну єдність поколінь так і процес формування 

                                                             
8 Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень.: 

Юрінком Інтер, 2008. – С.527. 
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національної самосвідомості9, серед них – українська ідея, державна 

незалежність, почуття національної гідності, історична пам'ять, повага до 

державної символіки, любов до рідної культури, мови, традицій, сприяння 

розквітові духовного життя українського народу тощо. В. Кремень 

зазначає, що в якості повноцінних заходів для дослідження проблеми 

національної ідеї в соціокультурному бутті людини філософія 

людиноцентризму використовує не лише гносеологічні принципи, а й 

методи моралі, релігії, мистецтва. І в цьому плані філософія людино 

центризму не дана а задана: сутність її виявляється через мета 

філософський синтез різноякісних підходів до дослідження національного 

життя й культури. І результатом такого синтезу є вже не просто системне, 

а енциклопедичне розуміння національної ідеї як сукупності різних 

системних, духовних способів національного буття. 

Національні цінності базуються на світових цінностях і підпорядковані 

меті приєднання до загальнолюдської культури, оскільки нормальна 

національна самосвідомість вільно сприймає всі культурно-духовні цінності 

людства. Саме у такий спосіб поєднується загальнолюдське і національне. 

Адже взаємодія національного і загальнолюдського становить основу 

традицій формування духовного світу підростаючих поколінь у вихованні 

народу, незалежно від його національної належності. Найбільш рельєфно ці 

процеси виявляються на певних етапах історичного розвитку різних 

народів, їх взаємодії з народами-сусідами. 

Для глибшого зрозуміння національно-психологічних особливостей 

культурного середовища, в якому треба будувати свою діяльність, 

майбутньому вчителю необхідно й уважно вивчати літературні, історичні, 

політично-громадські та інші витоки формування та розвитку народу, його 

контакти з народами-сусідами. Такий підхід дасть змогу запобігти помилок, 

що пов'язані з особливостями соціальної психіки і характером людей, їх 

ставленням до морально-етичних та соціально-правових норм суспільного 

життя. Поверхове знання традицій і звичаїв народів може привести до 

конфліктів не тільки міжнаціонального характеру, а й побутового. 

Нерозуміння етики та культури одного народу іншими і, навпаки, 

несподіваний збіг у трактуванні моральних ідеалів між народами, навіть 

якщо вони не мають спільних кордонів і безпосередніх контактів, також 

можуть спричинити непорозуміння. 

Розвиток громадянських цінностей пов’язаний з вихованням у 

майбутніх учителів глибокого почуття любові до України, її народу, 

формуванням якостей громадянина-патріота; формування високої правової 

культури, правосвідомості; стимулювання внутрішніх зусиль до 

                                                             
9 Кремень В. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. / В. Кремень. – 

К.: Грамота, 2007. – С.11. 
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саморозвитку і самовиховання. Серед провідних громадянських цінностей 

виділять свободу, пошану до Закону, свободу слова, права людини, 

суверенітет особи, рівність громадян, самовідповідальність людини, 

толерантне ставлення, пошану праці тощо. 

Почуття патріотизму – складне і багатогранне поняття, один з 

найважливіших компонентів індивідуального та суспільного способу життя 

людини. Сучасний патріотизм передбачає національно-усвідомлене 

ставлення до Батьківщини. Відповідно зміст навчання і виховання 

майбутніх вчителів має бути спрямованим на культивування в них почуття, 

волі й життєвих настанов в руслі патріотичної самосвідомості, творчо 

стверджувати в них духовне життя свого народу – сприймати українську 

мову й історію, українську державність і правосвідомість, українське 

світосприймання, пісню, літературу й культуру як свої власні. Виховання у 

молоді почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, 

активної громадянської позиції нині визнані проблемами 

загальнодержавного масштабу. Головною тенденцією у змісті патріотичного 

виховання є формування ціннісного ставлення особистості до свого народу, 

Батьківщини, держави, нації. 

Висновок. У змісті навчання і виховання майбутніх учителів 

необхідно реалізувати наскрізні загальнолюдські, цивілізаційні цінності, що 

сприяють їхньому вихованню. Досягнення певного рівня засвоєння 

загальнолюдських цінностей залежить від впливу багатьох чинників, 

зокрема: розвитку загальної та гуманістичної культури, специфіки 

особистісної біографії суб’єкта, загальної спрямованості розвитку соціуму, 

країни, держави, цивілізації, педагогічної майстерності та ціннісних 

установок викладачів, батьків, взагалі дорослих, з якими взаємодіє молодь 

тощо. Однак найбільш вагомим чинником є педагогічне керівництво 

процесом формування системи ціннісних орієнтацій, зокрема 

загальнолюдських цінностей. 
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Lidiia Khomych  

 

THE FORMATION OF FUTURE TEACHERS`UNIVERSAL  

VALUES AS THE BASIS OF EDUCATION FOR PEACE 

 

Summary. The author actualizes the problem of teacher training in the context 

of the formation of their humanistic values and value orientations in the article. 

Axiological thinking gets a new meaning thanks to the new social, scientific and 
technical realities in the present. The values of peace, human life, and personal self-

affirmation play an increasingly important role in the content of world perception, 

worldviews of new generations. So, a modern school needs a teacher with priority 

universal values. The emphasis is on the formation of a system of universal values in 
the professional training of the future teacher, including peace, human life, the values 

of the social system, ideas of justice, freedom, rights and responsibility of people, 

friendship, love, trust, family ties, activity values, values of self-providing, self-
affirmation and self-realization, values that characterize the choice of personal 

qualities (honesty, courage, loyalty, justice, kindness, etc.). The formation of the 

future teacher`s value relationship should be directed to the free person`s self-
development and preservation his/her personality. The system of personal values and 

qualities develops and appears through his/her attitudes to the state, society, 

himself/herself, people, nature, work, etc. The priority is to educate the future teacher 

as a patriot citizen who is able to ensure a high level of development of the state’s 
culture, its prestige and a worthy place in the civilized world. Teacher in future 

professional activity should contribute to the development of students' moral feelings, 

citizenship and patriotism, the principles of universal morality. The conclusion is 
made: it is necessary to realize universal human civilization values in the content of 

the education and upbringing of future teachers; the system of universal values of 

future teachers contribute to the peaceful and free coexistence of people on the planet 

Earth. 
Key words: the system of universal values, future teacher, the value of a 

personality, classification of values. 
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Lidia Chomycz 

 

KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI OGÓLNOLUDZKICH PRZYSZŁYCH 

NAUCZYCIELI – PODSTAWA EDUKACJI DLA POKOJU 

 

Streszczenie. W publikacji autor porusza kwestię kształcenia nauczycieli w 

kontekście kształtowania ich wartości humanistycznych oraz orientacji wartościowych. 

W dzisiejszych warunkach myślenie aksjologiczne zyskuje nowego znaczenia w 
związku z nowymi społecznymi, naukowymi i technicznymi realiami rzeczywistości. 

Coraz większą rolę w treści odczucia świata, światopoglądu nowych pokoleń pełnią 

wartości pokoju, ludzkiego życia, jego osobistej afirmacji. Tak więc nowoczesna szkoła 

potrzebuje nauczyciela władającego priorytetowymi wartościami ogólnoludzkimi. 
Nacisk kładzie się na kształtowanie systemu wartości ogólnoludzkich w profesjonalnym 

kształceniu przyszłego nauczyciela, między innymi – pokój, życie ludzkości, wartości 

systemu społecznego, rozumienie sprawiedliwości, wolności, prawa oraz obowiązki 
ludzi, przyjaźń, miłość, zaufanie, więzi rodzinne, wartości działalności, wartości 

przetrwania, autoafirmacji i samorealizacji, wartości charakteryzujące wybór cech 

osobistych: uczciwość, odwaga, wierność, sprawiedliwość, dobroć i in. Kształtowanie 

podejścia wartościującego przyszłego nauczyciela należy ukierunkować na swobodny 
rozwój osobowości, zachowanie jej indywidualności. System wartości oraz cech 

osobowości rozwija się i przejawia się poprzez jej stosunek do państwa i 

społeczeństwa, do siebie, ludzi, przyrody, pracy i in. Priorytetowym jest wychowanie 
przyszłego nauczyciela jako obywatela patrioty, który może zapewnić wysoki poziom 

rozwoju kultury państwa, jego prestiż i godne miejsce w cywilizowanym świecie. 

Właśnie nauczyciel w przyszłej działalności zawodowej ma przyczynić się do rozwoju u 
uczniów uczuć moralnych, obywatelskości oraz patriotyzmu, zasad moralności 

ogólnoludzkiej. Wyciągnięto wniosek: w treści nauczania i kształcenia przyszłych 

nauczycieli należy realizować przekrojowe wartości ogólnoludzkie, cywilizacyjne; 

system wartości ogólnoludzkich przyszłego nauczyciela przyczynia się do pokojowego i 
wolnego współistnienia ludzi na planecie Ziemia. 

Słowa kluczowe: system wartości ogólnoludzkich; przyszły nauczyciel; 

wartość osobowości; klasyfikacja wartości. 
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Ewa Wiśniewska 

 

NAUCZYCIEL KREATOREM KULTURY POKOJU  

W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 

 

Streszczenie. Niniejszy tekst podejmuje problematykę edukacji do pokoju w 

szkole w kontekście istotnej roli nauczyciela w tym procesie. Celem autorki było 

zwrócenie uwagi środowiska nauczycielskiego na fakt, że jednym z ważniejszych 
zadań i wyzwań stojących przed współczesnymi nauczycielami jest kreowanie kultury 

pokoju w środowisku szkolnym, w tym w szczególności kształtowanie postaw 

pokojowych u dzieci i młodzieży szkolnej. Czynnikami  warunkującymi efektywność 

tych działań są, zdaniem autorki, zaprezentowane w niniejszym tekście kompetencje i 
działania pedagogów.  

Słowa kluczowe: nauczyciel, uczeń, szkoła, pokój, kultura pokoju, 

kompetencje nauczyciela  

 

 

Wprowadzenie. Uniwersalną wartością, która towarzyszy człowiekowi 

od początku jego istnienia jest pokój. Pojęcie pokoju, choć powszechnie 

używane, nigdy nie było i nie jest kategorią jednoznaczną. Idea pokoju 

pojawiała się w różnych okresach w dziejach ludzkości. Ludzie nękani wojnami, 

przemocą, bezprawiem zawsze tęsknili za pokojem. Szczególnie wyraźnie 

zarysowuje się ta idea w momentach przełomowych dla państw, narodów i 

świata, a więc w momentach głębokich przemian politycznych, społecznych i 

ekonomicznych.  

Pokój jest dzisiaj wartością najbardziej zagrożoną. Dlatego musi się 

rozpoczynać i rozwijać w sercach poszczególnych ludzi, by skutecznie 

emanować na relacje pozajednostkowe1. Jeśli ludność pragnie przetrwać 

kolejne stulecie musi stawić czoło wielu wyzwaniom, ale pierwszym z tych 

wyzwań jest pokój, stanowiący warunek wstępny rozwiązania wszystkich 

innych. Podstawowymi atutami zapewniającymi trwały pokój są: edukacja i 

kultura. To one mają wielką rolę do odegrania w dziedzinie upowszechniania 

wartości demokracji, pokoju i tolerancji, promowania kultury nie stosowania 

przemocy.  

 W edukacji odradza się zatem dążenie do odczytywania i poszukiwania 

wartości humanistycznych, silnie zakorzenionych w tradycji humanistycznej, w 

doświadczeniu ludzkim. Wśród nich szczególne miejsce zajmują: prawo do 

życia i wolności, podmiotowość i tożsamość człowieka, swobody obywatelskie, 

życie wolne od zagrożeń wojną, demokracja, pluralizm polityczny i 

                                                             
1 Kustra Cz. (2004) Wychowanie patriotyczne w nauce i praktyce ks. B. Markiewicza 

(1842-1912). [w:] Przetrwanie i rozwój - niezbywalne powinności wychowania. V Ogólnopolski 
Zjazd Pedagogiczny Wrocław 23-25 września 2004: materiały konferencyjne 2. Pedagogika we 
współczesnym dyskursie humanistycznym. Wrocław. – S.275.  
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światopoglądowy, tolerancja, godziwy poziom życia duchowego i materialnego, 

możliwość samorealizacji, rodzina, praca, edukacja, zdrowie i jego ochrona2. 

Zadaniem współczesnej edukacji jest także urzeczywistnianie wartości 

ogólnoludzkich takich, jak: godność (wyraża poziom postępowania, poniżej 

którego nie można zejść, bo wtedy przestaje się być człowiekiem), 

odpowiedzialność, rozumność, bezpieczeństwo i prawa człowieka, rozwój, 

natura, solidarność, dobra wspólne, równość, szczerość, uczciwość, 

sprawiedliwość, kontemplacja, samorządność, autonomia, patriotyzm, pokój, 

wiedza3.   

Edukacja do pokoju to nie tylko wiedza, ale także umiejętność działania 

na rzecz zachowania i rozbudowy istniejącej infrastruktury pokojowej oraz 

budowanie mechanizmów, które będą zdolne do całkowitego wyeliminowania 

wojny i wszelkiej przemocy z życia społeczeństw. Środowisko pedagogów 

zawsze bardziej niż inne rozumiało, że dla pokoju niezbędna jest między 

innymi swobodna komunikacja, wymiana poglądów i tolerancja eliminujące 

wrogość między ludźmi. Budowanie pokoju zależy bowiem od  wychowania  

opartego  na  szacunku  do każdego  człowieka,  budowaniu  własnej  

tożsamości oraz odpowiedzialności za dokonywanie zmian w świecie.  

Związek między wychowaniem a pokojem jest bardzo ważny. Już Maria 

Montessori podkreślała, że nie ma wychowania  bez aktu pokoju pomiędzy 

wychowawcą a wychowankiem, wzajemnego poszanowania, zrozumienia, oraz 

uznania indywidualności innego umysłu. Wobec powyższego budowanie pokoju 

poprzez wychowanie polega na przestrzeganiu zasad wychowania z zasadami 

wolności i miłości, sprzyjaniu rozwojowi wartości takich jak inteligencja, 

kultura, wrażliwość, miłość, instynkt społeczny, współpraca, współzależność, 

ukierunkowaniu człowieka na jego wielkość, bez względu na rasę i kolor skóry, 

prowadzeniu głębokiej refleksji dotyczącej celów istnienia człowieka, jego 

działań dla  ludzkości4.  

 

Kultura pokoju - cel i zasada edukacji do pokoju 

 

Jednym z głównych zadań współczesnej szkoły jest wychowanie dzieci i 

młodzieży oraz przygotowanie ich do świadomego udziału w życiu społecznym. 

W świetle problemów z jakimi zmaga się szkoła XXI wieku zadania te wydają 

się bardzo istotne dla procesu wychowania przyszłych pokoleń. W raporcie 

UNESCO z posiedzenia Komisji ds. Edukacji XXI wieku czytamy, że w 

wyzwaniach z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w przyszłości, ludzkość 

                                                             
2 Lewowicki T. (1994) Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. 

Warszawa. – S.22. 
3 Denek K. (2000) W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole. Poznań. – S.30. 
4
 Surma B. (red.) (2009) Pedagogika Montessori w Polsce i na świecie. Łódź-Kraków. 
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dostrzega nieuchronność podejmowania przez edukację prób na rzecz ideałów 

pokoju, wolności, sprawiedliwości społecznej. Zdaniem autorów tego raportu 

edukacja ma stanowić środek służący redukowaniu zjawiska biedy, odrzucaniu, 

ignorancji, ucisku i wojny5.  Podstawowym celem edukacji dla pokoju jest więc 

pogłębianie w dzieciach, młodzieży  i dorosłych przekonania o bezwzględnej 

konieczności zakończenia prowadzonych wojen i poczucia obowiązku 

nieustannych starań o pokojowe rozwiązywanie nowych konfliktów, czyli 

rozwijanie kultury pokoju.  

Czym jest zatem kultura pokoju? Chociaż wielu z nas wyczuwa „to coś” 

intuicyjnie, to jednak pojęcie to i odpowiadające mu zjawisko społeczne nie 

jest jeszcze upowszechnione. W uproszczonym sposobie rozumienia kultura 

pokoju podmiotu – człowieka to jego sposób myślenia o pokoju i odczuwania 

pokoju, a także sposoby zachowania i działania służące osiąganiu pokoju. 

Kultura pokoju człowieka jawi się nam zatem jako: wzór podstawowych 

założeń, wartości, norm, reguł, symboli i przekonań, stanowiących o jego 

tożsamości, wpływających na sposób postrzegania przez niego otoczenia, a 

także sposób odczuwania pokoju i myślenia o nim. Na kulturę pokoju człowieka 

składają się więc trzy składniki:  

 wzór podstawowych zasad, założeń, norm i wartości podzielanych przez 

człowieka w odniesieniu do szeroko rozumianego pokoju, 

 sposoby postrzegania przez człowieka wyzwań, szans i zagrożeń w 

otoczeniu, oraz sposoby myślenia o pokoju, 

 kwalifikacje oraz postawy, zachowania i działania człowieka w relacjach z 

innymi.  

W szerokim rozumieniu kultury pokoju chodzi także o to, że ludzie 

dysponujący wysokim poziomem kultury pokoju myślą o pokoju nie tylko przez 

pryzmat swoich potrzeb i interesów, ale także uwzględniają interesy innych 

ludzi funkcjonujących w bliższym i dalszym otoczeniu. Taki sposób myślenia o 

pokoju jest niezbędny w sytuacjach kryzysowych, których doświadczamy i 

doświadczać zapewne będziemy w przyszłości. Jednym z podstawowych 

warunków radzenia sobie z kryzysami jest bowiem  konieczność wzniesienia się 

ponad naturalny człowiekowi egoizm6.   

Tak rozumianą kulturę pokoju ucznia nauczyciel kształtuje poprzez 

wychowanie moralne w duchu wartości takich, jak: pokój (spokój, łagodność), 

życzliwość, szacunek, miłość, przyjaźń, uczciwość, mądrość, sprawiedliwość, 

dobro, wolność, odpowiedzialność, prawość, tolerancja. Każda z tych wartości 

ma znaczenie w kształtowaniu pokojowych postaw społecznych, ponieważ 

człowiek musi być najpierw wewnętrznie spokojny i łagodny, aby móc krzewić 

te wartości w  szerszych relacjach społecznych. Podstawą edukacji 

                                                             
5 Delorse J. (1998) Edukacja jest w niej ukryty skarb. Warszawa. 
6 Cieślarczyk M., Kuriata R. (2005) Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi. Łódź. 
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ukierunkowanej na kształtowanie kultury pokoju powinna być także szeroka 

wiedza (historyczna, socjologiczna, psychologiczna) o przyczynach konfliktów 

zbrojnych oraz o możliwościach zarządzania kryzysami pojawiającymi się 

nieustannie między ludźmi i grupami społecznymi. Tak rozumiana edukacja do 

pokoju prowadzi do ukształtowania „człowieka pokoju”, który będzie: 

  samodzielnie, nie ulegając indoktrynacji, rozpoznawał przyczyny tych 

kryzysów, 

  uznawał równość praw człowieka bez względu na narodowość, wyznanie, 

płeć, status społeczny itp., 

 szanował godność każdego człowieka i nieustannie doskonalił 

umiejętność polemiki z osobami inaczej myślącymi, 

  porozumiewał się bez przemocy i bez wywoływania negatywnych emocji 

takich, jak: gniew, nienawiść, strach, prowadzących do wybuchów agresji, oraz 

bez stosowania mowy nienawiści i pogardy,  

  rozwijał tolerancję wobec innych, 

  będzie przekonany o własnym prawie do samorealizacji i do swobodnego 

wyrażania poglądów w toku różnych dyskusji w grupach społecznych i debat w 

sferze publicznej.  

 

Rola nauczyciela w kształtowaniu  

u uczniów postaw pokojowych 

 

Nauczyciele stanowią dużą grupę zawodową o szczególnym znaczeniu, 

bowiem od ich kompetencji i zaangażowania zależy wychowanie młodego 

pokolenia. Główne zadanie nauczyciela to przygotowanie uczniów do życia i 

pracy w nowych, szybko zmieniających się warunkach i wyposażenie ich w 

takie wiadomości i umiejętności, które umożliwią im rozwiązywanie nowych 

problemów jakie przyniesie przyszłość. Dlatego nauczyciel świadom swojej 

misji wobec młodego pokolenia powinien tak kształtować osobowość uczniów, 

aby łatwo odnaleźli się w przyszłości, byli aktywni i aby umieli dążyć do 

rozciągnięcia kontroli nad biegiem spraw i odciskać własne ślady na 

otaczającym świecie7.  

Kształtowanie postaw pokojowych w szkole odbywa się głownie poprzez 

naśladownictwo. Dzieci są dobrymi naśladowcami i na podstawie obserwacji 

innych uczą się, jakie zachowania są cenione i pożądane, a jakie przynoszą 

negatywne skutki. Dlatego tak ważny jest w życiu ucznia właściwy przykład 

nauczycieli. Od jakości wzorów osobowych, jakie nauczyciele prezentują w 

obecności uczniów, zależy bowiem ukształtowanie prawidłowych postaw i 

zachowań wychowanków. Nauczyciel pracuje całym sobą, a więc nie tylko 

                                                             
7 Tuohy D. (2002) Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Warszawa. – S.29. 
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przekazuje wiedzę, lecz także poprzez swoje zachowania i postawy modeluje 

zachowania i postawy osób uczących się. Musi być wzorem, swoją postawą 

pokazywać wartości i znaczenie bycia odpowiedzialnym człowiekiem i 

obywatelem. Jeżeli będzie o tym tylko mówić, bez własnego zaangażowania, 

straci wiarygodność.  

Zdaniem Z. Włodarskiego istnieją cechy nauczyciela, które są istotne we 

wszystkich oddziaływaniach pedagogicznych i szczególnie dla nich korzystne 

takie, jak: 

 zainteresowanie dziećmi i młodzieżą jako podmiotem swoich 

oddziaływań, 

 zaangażowanie  emocjonalne przejawiające się w dążeniu do 

nawiązywania kontaktów z uczniami i znajdowanie w tym przyjemności, 

 poczucie odpowiedzialności za uczniów, za ich los teraz i w przyszłości, 

 potrzeba działania – nauczyciel nie powinien być jedynie biernym 

obserwatorem lecz ingerować w zachowania innych wtedy, kiedy wymaga tego 

sytuacja, 

 respektowanie innych, uwzględnianie ich właściwości indywidualnych, 

 zdolność do empatii oraz wrażliwość pedagogiczna, 

 takt pedagogiczny, 

 demokratyczny sposób postępowania, pozbawiony nadmiernej dominacji, 

 dbałość o informację zwrotną – nauczyciel nie tylko powinien mówić do 

uczniów tak, aby oni go rozumieli ale również przysłuchiwać się temu, co 

uczniowie mówią do niego, 

 zgodność własnego postępowania  z głoszonymi ideami, 

 sprawiedliwość znajdująca swój wyraz w równorzędnym traktowaniu 

wszystkich uczniów, 

 ogólne doświadczenie, mądrość życiowa, zrównoważenie emocjonalne8. 

Osobowość nauczyciela w połączeniu z umiejętnościami 

psychopedagogicznymi oraz solidną wiedzą przedmiotową stwarzają właściwe 

warunki rozwojowe dla uczniów, a profesjonalizm oddziaływań wychowawczych 

sprzyja tworzeniu odpowiedniego klimatu do nauki i budowaniu właściwych 

relacji interpersonalnych w klasie szkolnej. Patrząc na działalność nauczyciela 

w  obszarze kształtowania u uczniów kultury pokoju priorytetowe, zdaniem 

autorki, są kompetencje osobiste i interpersonalne, które urzeczywistniają się  

między innymi w trzech działaniach nauczyciela, a mianowicie: 1) 

podmiotowość i partnerstwo w traktowaniu uczniów, 2) komunikacja 

pedagogiczna, 3) pokojowe rozwiązywanie konfliktów.   

Kompetencje najogólniej można zdefiniować jako wszystkie związane z 

pracą cechy osobowości oraz wiedza, umiejętności i wartości, na których 

                                                             
8 Przetacznikowa M., Włodarski Z. (1983) Psychologia wychowawcza. Warszawa. – 

S.229-234. 
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bazuje dana osoba, aby dobrze wykonać powierzoną jej pracę. Na kompetencje 

nauczyciela można spojrzeć z poziomu intrapersonalnego (kompetencje 

osobiste), interpersonalnego (kompetencje interpersonalne), grupowego 

(kompetencje interpersonalne), instytucjonalnego i społecznego (kompetencje 

społeczne).  Do powyższych należy jeszcze dodać kompetencje dydaktyczne 

nauczyciela, na które składają się: wiedza i umiejętności merytoryczne oraz 

dydaktyczne niezbędne do efektywnego i skutecznego kierowania procesem 

edukacji.  

Kompetencje osobiste to zarówno cechy osobiste jak i postawy oraz 

osobista wiedza i umiejętności. Z punktu widzenia działań pokojowych i 

kształtowania u uczniów kultury pokoju pożądane są następujące cechy 

osobiste i postawy nauczyciela: 

 otwartość - gotowość do poznawania siebie, do autorefleksji, do dzielenia 

się swoimi przeżyciami i myślami; otwartość na innych, czyli chęć zgłębiania 

doświadczeń innych, ich systemów wartości, stylów życia bez narzucania 

własnej wizji świata; gotowość do korzystania z różnych form wsparcia 

zawodowego;  

 tolerancja - uznanie prawa do odmienności i szacunek dla ludzi 

preferujących różne od naszych wartości; 

 empatia - wrażliwość i zdolności do współodczuwania; 

 cierpliwość - świadomość odroczenia w czasie efektów własnej pracy; 

 odwaga - zdolność do działania zgodnego z własnymi zasadami i 

przekonaniami, ale także gotowość do przyznawania się do błędów i 

przyjmowania krytyki; 

 szacunek dla innych – uwzględnianie dobra i potrzeb innych; 

 stabilność uczuciowa - zachowanie równowagi emocjonalnej w różnych 

sytuacjach; 

 odpowiedzialność - wypełnianie w sposób jak najbardziej kompetentny 

swojej roli; poddawanie refleksji i ocenie własnych działań; 

 asertywność - umiejętność wyrażania własnych opinii ale bez obrażania 

innych; świadomość własnych praw , ale także przyznawanie praw innym; 

 ciekawość i pomysłowość (kreatywność) - zdolność do twórczego i 

spontanicznego reagowania na sytuację; do poszukiwania nowych rozwiązań i 

eksperymentowania; 

 poczucie humoru - pozwalające nabrać dystansu zarówno do siebie, 

własnych trudności jak i łagodzić sytuacje trudne.   

Z kolei profil kompetencji interpersonalnych nauczyciela kształtującego u 

uczniów postawy pokojowe, można z powodzeniem odnieść do postawy 

opiekuna spolegliwego,(...)na którym można polegać, na którego można liczyć, 

że nie zawiedzie przyjaciela w potrzebie, ani tych, których wziął w opiekę, ani 

sprawy, którą słusznie przyjął za swoją, ba, że i ci, z którymi musi walczyć, 

mogą być pewni, że dołoży starań, by nie wyrządzać im żadnego cierpienia 
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ponad to, którego się będzie domagała obrona przyjaciela, podopiecznego, 

sprawy wyróżnionej9. Jest to zatem nauczyciel który: akceptuje, okazuje 

szacunek, nie okazuje wrogości, rozmawia, dotrzymuje tajemnicy, nie podważa 

okazanego jej zaufania, okazuje zrozumienie, dzieli się swoimi opiniami i 

zdaniem, mówi o sobie, można na nim polegać. Ponieważ ma do czynienia z 

klasą, czyli grupą uczniów, w efektywnym wykonywaniu zadań pomogą mu 

jeszcze takie umiejętności, jak:  

 diagnozowanie i uwzględnianie potrzeb indywidualnych i grupowych,  

 umiejętność dostosowania stylu pracy do potrzeb i procesów 

zachodzących w grupie, 

 umiejętność skutecznego i efektywnego komunikowania się, 

 udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, 

 diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów, 

 budowanie atmosfery życzliwości, 

 budowanie poczucia odpowiedzialności. 

Życie wewnątrzszkolne stwarza wiele sytuacji, dzięki którym można się 

uczyć pokojowego współistnienia niejako ad hoc. Wychowanie człowieka do 

pokoju wymaga jednak spełnienia kilku warunków. Za H. Hamer [1994, s. 239] 

stwierdzamy, że ważna jest bezwarunkowa miłość, szczególnie we wczesnym 

dzieciństwie, stosowanie łagodnych metod wychowania, minimalizacja 

stosowania przymusu i kar, rzeczowe argumentowanie, uważne słuchanie 

wychowanków, konsekwencja w oddziaływaniach wychowawczych, dawanie 

pozytywnego przykładu, zachęcanie do nawiązywania różnych kontaktów 

społecznych. Do tego można  jeszcze dodać: ukazywanie świata wartości, 

uczenie miłości do człowieka, stwarzanie sytuacji wychowawczych w aspekcie 

generowania dobra, wdrażanie do refleksyjności nad własnym życiem i 

kreowania własnej tożsamości. 

Podstawą współczesnej edukacji jest orientacja na ucznia wyrażająca się 

w powszechnym stosowaniu przez nauczycieli zasady podmiotowego 

traktowania ucznia, przy jednoczesnej wewnętrznej podmiotowości 

nauczyciela. Żądanie podmiotowości w wychowaniu i kształceniu oznacza 

przede wszystkim chęć uzyskania rzeczywistych możliwości decydowania oraz 

współdecydowania o edukacji, o celach, treściach, metodach, formach oświaty, 

możliwości realizowania w ramach edukacji własnych dążeń, pragnień, 

zamierzeń, zapewnienie warunków równoprawnego udziału dzieci, młodzieży, 

uczących się w sytuacjach społecznych na terenie szkoły i innych instytucji 

oświatowych. Aby tak rozumianą podmiotowość odnieść w realia szkolne i 

właściwie zrozumieć podmiotowość ucznia - wychowanka należy uwzględnić 

dwa aspekty. Z jednej strony jedność jego osoby - to znaczy, że nie można 

                                                             
9 Kotarbiński T. (1966) Medytacje o życiu godziwym, Warszawa. – S.131. 
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rozpatrywać poszczególnych sfer jego życia w sposób izolowany, z drugiej 

strony, że uczeń - wychowanek, niezależnie od kierowanych nań oddziaływań, 

ma określone, indywidualne cechy konstytucjonalne, doświadczenie, wiedzę, 

potrzeby, zainteresowania, dążenia i plany. 

Podmiotowość i partnerstwo przestały już być modnymi hasłami a stały 

się kluczowymi problemami edukcyjnymi człowieka we współczesnym świecie. 

Podmiotowe traktowanie uczniów polega na postrzeganiu każdego z nich jako 

jednostki autonomicznej  Takie traktowanie ucznia zakłada nieuchronne 

liczenie się z jego godnością, a co za tym idzie – poszanowania i serdeczności, 

uwzględnianie jego potrzeb i udzielanie mu niezbędnej pomocy10. Tworzenie 

relacji opartych o partnerskie współdziałanie podmiotów pozwala uczniom na 

przyjmowanie przez nich roli aktywnego uczestnika zdarzeń i ponoszenia 

odpowiedzialności za siebie. Uczą się wartościować, decydować i ponosić 

konsekwencje własnych działań i wyborów. Poczucie sprawstwa i swoboda 

wyboru to ważne elementy podmiotowego traktowania uczniów i tworzenia 

partnerskich relacji zmierzających, w oparciu o koncepcję dwupodmiotowości, 

do coraz pełniejszego i świadomego udziału uczniów w procesie własnego 

rozwoju.  Mówiąc o partnerskim traktowaniu uczniów przez nauczyciela należy 

zaznaczyć, że jego istotą jest wspólnota celów partnerów. Przy braku 

wspólnych celów związek może zaistnieć ale tylko na zasadzie dominacji i 

podporządkowania. Wspólny cel stanowi najważniejszy czynnik spajający 

partnerski związek. Gdzie nie ma wspólnego celu tam nie ma partnerstwa.  

Sercem działalności edukacyjnej szkoły jest to, co się dzieje w relacji 

nauczyciel - uczeń. Determinantem tej relacji jest niewątpliwie komunikacja 

pedagogiczna, w której bardzo ważne są  kompetencje interpersonalne 

nauczyciela. Do kompetencji interpersonalnych nauczyciela zalicza się 

pozytywne nastawienie do ludzi, umiejętność unikania przyczyn zakłóceń 

w komunikowaniu się oraz umiejętność prawidłowego komunikowania się. 

Komunikacja pedagogiczna nauczyciela zapewniająca uczestnikom interakcji 

poczucie bezpieczeństwa i pokojowe współistnienie wymaga jednak od 

nauczyciela przestrzegania określonych reguł takich, jak: 

 dialog - czynne słuchanie i mówienie, 

 otwartość na informacje zwrotne - ematia, sympatia, asertywność, 

 język akceptacji i komunikaty w formie „ja”, 

 partnerstwo, uczciwość i tolerancja, 

 bliskość i bezpośredniość intelektualna, emocjonalna i duchowa, 

 dualność i dwustronność, 

 jedność aktywności ze słowem - eliminacja dwulicowości, 

                                                             
10 Łobocki M. (1987) O podmiotowym traktowaniu uczniów w procesie wychowania, 

„Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” nr 2-3, s. 25.   
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 jakość i ilość informacji - prawdomówność, zgodność faktów ze słowami i 

dostosowanie się do potrzeb tematu11.  

W stosunki panujące w szkole wpisane i nieuniknione są różnorodne 

napięcia i konflikty. Wynikiem konfliktów jest szeroko rozumiana sprzeczność, 

niezgodność, rozbieżność dotycząca celów  jakie chcemy realizować, poglądów, 

interesów, postaw, bądź wartości, motywów i pragnień. Konflikt utożsamiany 

jest także z walką, wzajemnym wyrządzeniem sobie przykrości, utrudnianiem 

życia, z działaniem wrogim i ekspansywnym. Istnienie konfliktów w życiu 

człowieka, a więc również w szkole jest nieuniknione. Rzecz zatem nie w tym, 

aby konfliktów nie było, ale żeby nauczyć się rozsądnego ich rozwiązywania. 

Prawdziwe, pokojowe porozumienie wymaga jednak długotrwałych wysiłków i 

głębokiego przekształcania relacji między uczniem i nauczycielem. W 

kontekście omawianego tematu jednym z istotnych zadań stojących przed 

nauczycielem w tym zakresie jest tworzenie różnorodnych struktur, grup, 

wspólnot w środowisku szkolnym. Krystyna Ostrowska proponuje strukturę 

postaw i wartości warunkujących współdziałanie z innymi i tworzenie struktur 

międzyludzkich. Zalicza do nich: miłość, odpowiedzialność, wolność, 

partnerstwo, koleżeństwo, przyjaźń, uznanie wolności innych, altruizm, 

zaufanie do innych, szacunek dla innych, wyrozumiałość, dobroć, uznanie 

prawdy jako podstawy życia społeczeństwa, uznanie indywidualności i 

różnorodności, uznanie wspólnoty12. Wskazane postawy i wartości powinny być 

niewątpliwie drogowskazem dla nauczyciela kształtującego pokojowe postawy 

społeczne u swoich uczniów.  

Szkoła jest niewątpliwie miejscem różnorodności: od charakterów, przez 

religie i kultury, po status ekonomiczny. Różnorodność wyrażana często w 

formie specyficznych  i  trudnych  zachowań i poglądów uczniów wiąże się z 

koniecznością dokonywania przez nauczyciela niekiedy trudnych wyborów. Te 

różnice sprawiają, że bycie razem może prowadzić do konfliktów. Postawa 

tolerancyjna, czyli akceptująca i nieagresywna zarówno ze strony nauczyciela 

jak i uczniów, gwarantuje radość ze wspólnego bycia razem. Obcowanie 

nauczyciela z różnorodnością na poziomie klasy szkolnej oznacza potrzebę 

koncentracji na uczniu, jego wielorakich potrzebach i predyspozycjach. Zakłada 

więc, nie tylko daleko idącą ze strony nauczycieli indywidualizację nauczania i 

wychowania, ale przede wszystkim autentyczną postawę tolerancji. Tylko 

tolerancyjny nauczyciel może bowiem skutecznie wychowywać do pokoju!  Gdy 

tolerancja stanie się postawą emocjonalną, wówczas mamy do czynienia z 

indywidualnym wymiarem tego zjawiska, które staje się cnotą. Mamy wtedy do 

                                                             
11 Ferenz K., Kozioł E.(red.) (2002) Kompetencje nauczyciela wychowawcy. Zielona 

Góra. – S.152. 
12 Chałas K. (2018) Przyszłość należy do świadomych i aktywnych obywateli. Jakie 

kompetencje są im potrzebne? Jak skutecznie je kształtować? (Perspektywa aksjologiczna). 

[w:] Stefan M. Kwiatkowski (red.) Kompetencje przyszłości. Warszawa. – S.46.   
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czynienia z ładem serca, który jest najważniejszy dla porządku świata13. Ład 

serca nauczyciela doskonale służy pokojowym stosunkom wewnątrzszkolnym. 

Łagodzi, wycisza, wspiera. Pomaga przetrwać najtrudniejsze. Otworzyć się na 

problemy uczniów. Stwarzać im poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Służyć 

porządkowi emocjonalnemu w relacjach wzajemnych. Ład serca to dar 

niezwykły. Nauczyciel przejawiający ład serca wywodzący się z trudnej 

postawy tolerancji, jest dla uczniów osobą niezwykle cenną, bywa że 

niezastąpioną.  

Podsumowanie. Celem niniejszego tekstu było zwrócenie uwagi 

środowiska nauczycielskiego na fakt, że jednym z ważniejszych zadań i 

wyzwań stojących przed  współczesnymi nauczycielami jest  kreowanie kultury 

pokoju i postaw pokojowych uczniów w środowisku szkolnym. Jest to zadanie 

trudne. Z postawami pokojowymi wiążą się bowiem nieodłącznie: wiedza, 

intelekt, odwaga, otwartość, kontakty, umiejętności, doświadczenie, wiara, 

chęć służenia człowiekowi. Także umiejętność rozpoznawania własnego lęku 

przed obcym oraz zdolność do konstruktywnego przetwarzania go w postawę 

tolerancji sprzyjającą kontaktom z nim. Takie postawy i zachowania pomagają 

jednak w rozwoju, uczą otwartości oraz likwidują stereotypy w myśleniu i 

odczuwaniu. Bazując na zgodzie i pokoju eliminujemy agresję i przemoc, 

uszlachetniając tym samym człowieka.  

Kształtowanie kultury pokoju w środowisku szkolnym jest dla pedagogów 

niewątpliwie zadaniem trudnym, lecz wykonalnym! Jednym z wielu 

determinantów tego procesu są zaprezentowane w niniejszym tekście 

kompetencje i działania nauczycieli. 
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Eва Вішьнєвска 

 

УЧИТЕЛЬ ЯК ТВОРЕЦЬ КУЛЬТУРИ МИРУ 

В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Анотація. Розглянуто проблеми освіти для миру в школі з метою 

визначення важливої ролі вчителя в цьому процесі. Автор привертає увагу 
педагогічної спільноти до одного із найважливіших завдань, що стоять перед 

сучасними вчителями, забезпечення культури миру в шкільному середовищі, 

зокрема, формування основ миру у школярів та молоді. Чинниками, що 

визначають ефективність цих заходів, на думку автора є компетенції педагогів. 
Ключові слова: вчитель, учень, школа, мир, культура миру, компетенції 

вчителя. 

 

Eva Vishnievska 

 

THE TEACHER AS A CREATOR OF PEACE CULTURE 

IN THE SCHOOL ENVIRONMENT 

 

Summary. The present paper discusses the teacher’s vital role in creating 
peace-oriented education. The purpose of the paper is to draw teachers’ attention to 

the fact that one of the most important tasks and challenges which contemporary 

teachers face is to form peace culture in the school environment, in particular shaping 

schoolchildren’s peace-oriented attitude. According to the author of this paper, the 
factors which determine the effectiveness of this process are educators’ competencies 

and actions described in the paper.   

Key words: teacher, student, school, peace, peace culture, teacher’s 
competencies 
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Ірина Андрощук 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ/ДИДАКТИЧНИХ  

І ПЕДАГОГІЧНИХ/ДИДАКТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  

І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ 

 

Анотація. Викладено сучасні вимоги до науково-педагогічних/дидактичних 

і педагогічних/дидактичних працівників закладів вищої освіти України і Республіки 

Польща. Схарактеризовано можливості планування професійного розвитку 

згаданих вище працівників, конструювання їхньої наукової кар’єри. 
Проаналізовано співвідношення професійного розвитку науково-

педагогічних/дидактичних і педагогічних/дидактичних працівників із 

можливостями їхнього кар’єрного зростання. Виокремлено групи викладачів і 
посади, які займають науково-педагогічні/дидактичні і педагогічні/дидактичні 

працівники закладів вищої освіти України і Республіки Польща. Обґрунтовано, що 

професійний розвиток цих працівників може відбуватися за умови партнерських, 

добросусідських стосунків між Україною і Республікою Польща. Це сприяє як 
професійному зростанню, так і академічній мобільності викладачів, студентів, 

слухачів, взаємному використанню найкращих ідей і напрацювань. Зазначено, що 

важливу роль в цьому процесі відіграють толерантність, гуманність, повага до 
культури, цінностей, ідентичності кожного народу, держави, розвиток 

добросусідських відносин між Україною і Республікою Польща, які за роки 

незалежності України і вступу Республіки Польща до Європейського Союзу 
міцніють і розвиваються. 

Ключові слова: доктор PhD, доктор наук, доктор хабілітований, кар’єра, 

науково-педагогічні/дидактичні працівники, педагогічні/дидактичні працівники, 

освіта для миру, професійний розвиток, професор, толерантність. 

 

 

Вступ. Професійний розвиток фахівців вищої освіти відбувається 

впродовж життя і посідає важливе місце як у житті особистості, так і в 

діяльності закладу в якому вони працюють. Особливим чином це стосується 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (у 

Республіці Польща цим посадам відповідають дидактичні й науково-

дидактичні працівники – прим. автора), які здійснюють професійну 

діяльність у глобалізованому європейському інформаційному суспільстві, де 

ринкові відносини посилюють конкуренцію і ставлять вимогу до постійного 

професійного зростання фахівців. Проблеми духовності, моралі, поваги до 

іншої культури, толерантність, гуманність – аспекти, що відіграють важливу 

роль у роботі зі студентською молоддю, дорослими особами, які отримують 

другу вищу освіту чи підвищують рівень кваліфікації. 

У науковій розвідці поняття «розвиток» розуміємо як процес, що 

відбувається впродовж життя особистості, характеризується якісними і 

кількісними змінами, реалізуються в різних умовах і має віддзеркалення в 
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конкретних формах поведінки й діяльності людини1. Велику роль у даному 

процесі відіграють самосвідомість, самоактуалізація і самомотивація до 

розвитку, бачення конкретної мети та розуміння шляхів і методів її 

досягнення. Поняття «професійний розвиток» у даній розвідці 

розглядатимемо як інтегральну компоненту розвитку особистості, яка в 

певний період життя відбувається паралельно з особистісним розвитком, а 

також характеризується їхнім взаємопроникненням і взаємовпливом2.   

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що згідно з чинним 

законодавством як України, так і Республіки Польща, науково-

педагогічні/дидактичні і педагогічні/дидактичні працівники мають 

підвищувати професійний рівень шляхом курсової підготовки чи 

стажування. Завдяки Болонському процесу, нерідко вони проходять в 

закладах вищої освіти сусідніх держав. Науковці та студенти українських 

закладів вищої освіти беруть активну участь у програмах академічної 

мобільності Erasmus+, що відбуваються на базі польських університетів. Це 

стосується також і міжнародних ґрантів, програм, гарантом яких виступає 

польська сторона, як країна–учасник Європейського Союзу. Нині не існує 

комплексних досліджень, в яких розглядається професійний розвиток 

науково-педагогічних/дидактичних і педагогічних/дидактичних працівників 

України і Республіки Польща в контексті освіти для миру, що зумовлює 

актуальність цієї наукової розвідки. 

Аналіз останніх досліджень свідчить про те, що українські й польські 

науковці зацікавлені проблемами професійного розвитку наукових, 

науково-педагогічних/дидактичних і педагогічних/дидактичних працівників 

університетів. Так, І. Андрощук аналізує управління професійним 

розвитком викладачів кафедр менеджменту університетів Республіки 

Польща3, Ю. Бугай присвячує увагу професійному розвитку викладачів в 

контексті університетських стратегій розвитку4, Е. Краус характеризує 

особистість викладачів у процесі цивілізаційних викликів5, Д. Бекер-Пестка, 

                                                             
1 Becker-Pestka D., Kołodziej J., Pujer K. Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane 

problemy teorii i praktyki. – URL: https://www.google.com.ua/search?q=Becker-
 Pestka+D.%2C+Ko%C5%82odziej+J.%2C+Pujer+K.+Rozw%C3%B3j+osobisty+i+zawodowy
%2F+Wybrane+problemy+teorii+i+praktyki8&oq (дата звернення: 07.06.2019), s.8. 

2 Becker-Pestka D., Kołodziej J., Pujer K. Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane 
problemy teorii i praktyki. – URL: https://www.google.com.ua/search?q=Becker-
 Pestka+D.%2C+Ko%C5%82odziej+J.%2C+Pujer+K.+Rozw%C3%B3j+osobisty+i+zawodowy

%2F+Wybrane+problemy+teorii+i+praktyki8&oq (дата звернення: 07.06.2019), s.12. 
3 I. М. Андрощук Управління професійним розвитком викладачів кафедр 

менеджменту університетів Республіки Польща: системний підхід: монографія / Ірина 
Миколаївна Андрощук. – Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2018. – 332 с. 

4 J. M. Bugaj, Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w 
Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2016, 184 s. 

5 E. Kraus Osobowość nauczycieli akademickich wobec wyzwań cywilizacyjnych / 
Edukacja Jutra od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec 2014, 

s. 83-91. 
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Й. Колоджєй, К. Пуєр представляють окремі проблеми теорії та практики 

особистого і професійного розвитків6, А. Сєрецка і К. Піндор аналізують 

професійні компетенції та кваліфікації викладачів7. 

Практика свідчить про те, що в Республіці Польща відбувається 

міграція наукових, науково-дидактичних і дидактичних працівників до 

Англії, Швеції, Німеччини, Франції, США тощо, а вітчизняні науково-

педагогічні та педагогічні працівники від’їжджають до Республіки Польща, 

Чехії, Словаччини, Німеччини, США тощо. Це ж стосується абітурієнтів і 

студентів. Доволі розповсюдженою стала практика отримання подвійних 

дипломів, їхнього визнання в інших державах. Перебування українських 

науковців чи студентів у польських закладах освіти чи польських колег в 

українських закладах вищої освіти вимагають толерантності, розвитку 

взаємної поваги до культури, цінностей, традицій, ідентичності кожного 

народу, держави. Завдяки цьому відбувається розвиток добросусідських 

відносин між Україною і Республікою Польща, що за роки незалежності 

України і вступу Республіки Польща до Європейського Союзу міцніють і 

розвиваються. Попри це існують і певні проблеми, що потребують 

вирішення на рівні держав, а саме: для перебування громадян України за 

кордоном більше 90 днів протягом півроку, окрім біометричного паспорта 

необхідно мати візу, що дає дозвіл на довготермінове перебування в 

Республіці Польща. Формальності щодо її отримання забирають багато часу 

і потребують фінансових та часових затрат. Інша проблема – це знання 

мови, тому що попри стереотип, що українська і польська мови подібні й 

зрозумілі для українця і поляка, то це підтверджується на практиці лише на 

побутовому рівні, але як навчання, так і стажування потребують мовної 

підготовки кандидатів.  

Мета статті полягає в аналізі сучасних вимог до професійного 

розвитку науково-педагогічних/дидактичних і педагогічних/дидактичних 

працівників закладів вищої освіти України і Республіки Польща в контексті 

освіти для миру.  

Виклад основного матеріалу. Швидкоплинність сучасного життя, 

зміни, що характеризують світове та європейське суспільства вимагають від 

особистості швидкої реакції на мінливу дійсність, опанування нових 

компетенцій та компетентностей, що передбачає її постійний розвиток. У 

певний момент він тою чи іншою мірою співпадає із професійним 

розвитком, відтак, вони стають взаємозалежні. Адже професійна успішність 

працівника передбачає його успішність як особистості, хоча ці поняття не 
                                                             

6 Becker-Pestka D., Kołodziej J., Pujer K. Rozwój osobisty i zawodowy. Wybrane 
problemy teorii i praktyki. – URL: https://www.google.com.ua/search?q=Becker-
 Pestka+D.%2C+Ko%C5%82odziej+J.%2C+Pujer+K.+Rozw%C3%B3j+osobisty+i+zawodowy
%2F+Wybrane+problemy+teorii+i+praktyki8&oq (дата звернення: 07.06.2019). 

7 Sierecka A., Pindor K. Zeszyty Naukowe WSOWL. – nr3(165). – 2012. – s.263-271. – 

URL: http://pl.m.wikipedia.org  (дата звернення: 07.06.2019). 
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варто ототожнювати. Нас цікавитиме професійний розвиток педагогічних 

працівників закладів вищої освіти України і Республіки Польща, значення 

освіти для миру в цьому процесі. 

Із огляду на збільшення міграції населення, перед керівниками і 

науковцями українських і польських закладів, які забезпечують освітній 

процес, з’являються нові вимоги, що продукують, передусім, конкуренція 

між закладами і працівниками, а також студенти, котрі висувають до 

викладача свої вимоги і мають власне бачення як змісту й організації 

освітнього процесу, так і тих, хто його забезпечує. Щороку відбувається 

самооцінка викладачем і оцінка викладацької діяльності студентами, 

визначається рейтинг науково-педагогічних/дидактичних і 

педагогічних/дидактичних працівників.  

Вимоги до сучасного викладача закладу вищої освіти як України, так і 

Республіки Польща висуває також нормативно-правова база, а саме «Закон 

про вищу освіту» вказаних вище держав8. У цьому законі окреслено, хто є 

науково-педагогічним/дидактичним, а хто педагогічним/дидактичним 

працівником закладу вищої освіти, які їх права і обов’язки. Вимоги, що 

висуваються до посадових обов’язків згаданих вище категорій працівників, 

зафіксовано в нормативних документах окремих університетів як України, 

так і Республіки Польщі, що регламентують їхню діяльність: Статут, 

Стратегії, Положення тощо. 

Характеризуючи науково-педагогічних/дидактичних і 

педагогічних/дидактичних працівників України і Польщі, потрібно 

зазначити, що, з одного боку, це працівники, які мають наукові ступені й 

вчені звання, а з іншого боку, це працівники, які мають ступінь магістра і 

працюють над дисертаційним дослідженням. Одним із специфічних 

факторів є поділ згаданих працівників на дві вікові групи. Перша – це 

випускники університетів 80-х років ХХ століття, а друга – це випускники 

університетів ХХІ століття, що є результатом демографічного спаду і 

еміграцією спеціалістів за кордон, а також переходу з викладацької 

діяльності на роботу у фірми, організації в період трансформації 

суспільства.  

Схематично професійний розвиток науково-педагогічних/дидактичних 

і педагогічних/дидактичних працівників закладів вищої освіти України і 

Республіки Польща представлено на рисунку 1. 

 

 

 

                                                             
8 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym. – URL: https: 

//www.nauka.gov.pl (дата звернення: 07.06.2019); Закон України про вищу освіту 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004) – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 07.06.2019). 
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Рис. 1. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти 

 

На основі інформації, яку отримують керівники структурних 

підрозділів та ректорат закладу вищої освіти, відповідно до існуючого 

бюджету, приймається рішення щодо потреби в тих чи інших працівниках. 

Відбувається розміщення викладачів наприкінці кожного навчального року. 

Згідно з індивідуальними стратегіями професійного розвитку (в 

університетах уже є практика розроблення індивідуальних програм 

професійного розвитку – прим. авт.)9, бачення викладачами свого 

професійного і кар’єрного зростання, згідно анкетування студентів і 

спостережень завідувачів кафедр. При цьому завданням керівників 

університетів і їхніх структурних підрозділів є створити умови для реалізації 

запланованого викладачем, спряти його професійному розвитку. Часто 

професійний розвиток викладачів співпадає з їхнім кар’єрним зростанням, 

але це не тотожні поняття, хоча взаємопов’язані.  

Згідно з Законом про вищу освіту України працівники закладів вищої 

освіти можуть займати посади педагогічних, науково-педагогічних і 

наукових працівників. Науково-педагогічні працівники – це особи, які за 

основним місцем роботи у закладах вищої освіти провадять навчальну, 

методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну 

діяльність. Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем 

роботи у закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну та 

організаційну діяльність. Наукові працівники – це особи, які за основним 

                                                             
9 I. М. Андрощук Управління професійним розвитком викладачів кафедр 

менеджменту університетів Республіки Польща: системний підхід: монографія / Ірина 

Миколаївна Андрощук. – Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2018. – 332 с. 

Інформація отримана на основі інтерв’ювання  

Бюджет Потреби розвитку університету РП 

Індивідуальні стратегії розвитку викладачів 

Розміщення викладачів 

Професійний розвиток 

викладачів 

Кар’єрне зростання 
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місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно 

здійснюють наукову, науково-технічну або науково-організаційну 

діяльність та мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності 

наукового ступеня або вченого звання. 

Виходячи із предмета дослідження нас цікавлять перші дві групи 

працівників закладів вищої освіти України. 

Згідно з Законом про вищу освіту Республіки Польща, працівники 

університетів можуть займати посади науково-дидактичних, дидактичних, 

наукових, дипломованих бібліотекарів та дипломованих працівників 

документації й наукової інформації, хоча немає однозначного зв’язку між 

ступенем або званням із посадою. З огляду на те, що нас цікавлять лише 

викладачі, охарактеризуємо вимоги до кожної з зазначених вище груп. 

Групи викладачів і посади, які вони займають дещо відрізняються в 

українських і польських закладах вищої освіти. Так, в українських ЗВО 

педагогічні працівники – це викладач і методист, серед науково-

педагогічних працівників – це викладач-стажист, асистент, старший 

викладач, викладач, доцент, професор. У польських ЗВО є такі працівники: 

дидактичні – інструктор і лектор, викладач і старший викладач; наукові та 

науково-дидактичні працівники – асистент, ад’юнкт, професор візитуючий, 

професор надзвичайний (див. Таблицю 1). 

Таблиця 1 

 

Групи викладачів і посади педагогічних/дидактичних й науково-

педагогічних/науково-дидактичних працівників 

України і Республіки Польща 

 

Групи викладачів і посади, які 

вони займають (Україна) 

Групи викладачів і посади, які 

вони займають  

(Республіка Польща) 

Педагогічні працівники 

Викладач 

Методист 

Дидактичні працівники 

Інструктор і лектор 

Викладач 

Старший викладач 

Наукові та науково-педагогічні 

працівники 

Викладач-стажист 
Асистент 

Старший викладач 

Викладач 

Доцент  
Професор 

Наукові та науково-дидактичні 

працівники 

Асистент 
Ад’юнкт 

Професор візитуючий 

Професор надзвичайний 

Професор звичайний 

 
Джерело: опрацювання автора на основі Закону України «Про вищу освіту» від 

2014 року із внесеними змінами від 01.01.2019 року і Закону про вищу освіту Республіки 
Польща від 27 липня 2005 року, Dz.U.2005, Nr164, poz.1365 із пізнішими змінами, ст. 110. 
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Варто зазначити, що педагогічні і дидактичні працівники, які не 

ставлять перед собою мети займатися науковою роботою, не можуть мати 

так званого професійного розвитку по вертикалі, тобто займати керівні 

посади в університеті. Вони можуть професійно розвиватися на 

горизонтальному рівні, тобто бути високопрофесійними педагогічними і 

дидактичними працівниками, проводити на високому рівні навчальні 

заняття. Такі працівники мають дидактичні розробки, посібники, 

презентації. Свій професійний рівень педагогічні й дидактичні працівники 

мають змогу підвищувати завдяки участі в навчаннях, курсах, тренінгах. 

Досвідчені педагогічні й дидактичні працівники є менторами менш 

досвідчених, здійснюють їхнє консультування. 

Наукові та науково-педагогічні працівники, за умови професійного 

розвитку, мають усі шанси до горизонтального розвитку – зростання 

професіоналізму до наукового ступеню доктора наук (Україна), доктора 

хабілітованого (Республіка Польща) і вченого звання професор, а також 

вертикального – просування кар’єрними сходинками – від завідуючого 

кафедри, керівника закладу: декана факультету, директора інституту до 

проректора і ректора університету. Можливий також змішаний варіант – 

горизонтальний і вертикальний розвиток, тобто поєднання наукового 

розвитку із кар’єрним зростанням. Досить часто серед наукових 

працівників відбувається лише горизонтальний розвиток. Науково-

педагогічний/дидактичний працівник розвивається професійно, має наукові 

ступені та вчені звання, але не прагне до будування кар’єри керівника. 

Такі науковці досить шановані в наукових університетських колах, вони 

мають власні наукові школи, готують до захисту наукових досліджень 

аспірантів, докторів філософії до захисту дисертаційних досліджень. Такі 

науковці виступають у ролі менторів та коучів, є консультантами і 

дорадниками для менш досвідчених колег.  

Розглянемо можливість отримання наукових звань і наукових ступенів 

у системі польської вищої освіти. Отже, наукове звання професора 

звичайного надає президент Польщі за поданням Центральної комісії до 

справ наукових ступенів і звань. Це звання присуджується в Польщі 

пожиттєво10. Отримати його може доктор хабілітований, який має значний 

науковий доробок і значні наукові заслуги. 

Посаду професора звичайного надає університет, в якому працює 

даний викладач на постійній основі. Дану посаду отримує викладач, який 

                                                             
10 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. – URL: https://dziennikustaw.gov.pl (дата 

звернення: 07.06.2019). 
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має науковий ступінь доктора хабілітованого і працює в закладі вищої 

освіти на постійній основі11. 

Професор надзвичайний – це посада в університеті, яка надається 

науковим або науково-дидактичним працівника рішенням вченої ради 

закладу. Отримати цю посаду можуть доктори хабілітовані, рідше доктори 

наук, які мають значні досягнення і науці та навчанні студентів. Це може 

бути як працівник, який працює на постійній основі, так і за 

сумісництвом12. 

Професор візитуючий – це посада, яка передбачена для наукових або 

науково-дидактичних працівників, які мають науковий ступінь доктора 

хабілітованого або наукове звання професора і є постійним працівником 

іншого закладу вищої освіти. Законодавство Польщі передбачає також 

прийняття на посаду професора візитуючого доктора наук, який має 

значний науковий доробок, але лише на підставі угоди про працю. Це не 

стосується іноземців, яких можуть приймати на посаду професора 

візитуючого із науковим ступенем кандидата наук13. 

У таблиці 2 представлено наукові ступені та наукові звання 

викладачів університетів і вимоги до присудження відповідних наукових 

ступенів і звань. 

Таблиця 2 

 

Наукові ступені та вчені звання науково-педагогічних/дидактичних 

працівників закладів вищої освіти України і Республіки Польща 

 

Науковий ступінь, наукові звання 

науково-

педагогічних/дидактичних 
працівників закладів вищої освіти 

України 

Науковий ступінь, наукові звання 

науково-

педагогічних/дидактичних 
працівників закладів вищої освіти 

Республіки Польща 

Доктор PhD (кандидат наук) Доктор наук 

Доцент - 

Доктор наук Доктор хабілітований 

Професор Професор звичайний 
 
Джерело: опрацювання автора на основі наказу Міністерства освіти і науки України 

№13 від 14.01.2016 р. «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

                                                             
11 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. – URL: https://dziennikustaw.gov.pl (дата 
звернення: 07.06.2019). 

12 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. – URL: https://dziennikustaw.gov.pl (дата 
звернення: 07.06.2019). 

13 Закон України про вищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, 
ст. 2004) – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 

07.06.2019). 
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науково-педагогічним працівникам» і Закону від 18.03.2011 року про зміну Закону про 
наукові ступені та наукові звання, а також ступені в галузі мистецтва, змін деяких законів. 

 

У польських державних університетах викладачі із ступенем доктора 

найчастіше приймаються на посаду ад’юнкта, вони є науково-

дидактичними працівниками та мають контракти, які підписують на 8 - 9 

років до моменту отримання (або ні) ступеня доктора хабілітованого. 

Найчастіше, після цього терміну, докторам, які не захистили за вказаний 

термін хабілітаційного дисертаційного дослідження, пропонують посади 

старших викладачів із значно більшою кількістю дидактичних годин на рік. 

Сучасні викладачі польських закладів вищої освіти мають багато 

дидактичних обов’язків, а також часто працюють за сумісництвом з огляду 

на економічні проблеми, тому проміжок часу між захистом докторської 

дисертації та хабілітації зростає. За період від 2006 до 2010 року такий 

проміжок складає 12,7 років14. Діяльність науково-

педагогічних/дидактичних і педагогічних/дидактичних працівників закладів 

вищої освіти України і Республіки Польща регламентується 

методичними/дидактичними, науковими і організаційними обов’язками. 

Принципи визначення об’єму цих обов’язків, види діяльності, що входять 

до цих обов’язків, у тому числі завдання для окремих посад, а також 

принципи обчислення академічних годин визначаються закладами вищої 

освіти. Для порівняння річна кількість академічних годин для кожної групи 

викладачів у польських закладах вищої освіти: 

1. Від 120 до 240 дидактичних годин – для науково-дидактичних 

працівників; 

2. Від 240 до 360 дидактичних годин – для дидактичних працівників; 

3. Від 300 до 540 дидактичних годин – для дидактичних працівників, які 

працюють на посадах лекторів, інструкторів або рівноцінних цим посадам. 

Основну частину навантаження викладач має присвячувати науковій 

роботі, а решту часу витрачати на навчальну та організаційну діяльності. 

Однак на практиці, співвідношення наукової, навчальної та організаційної 

видів робіт викладача визначають внутрішні документи закладу вищої 

освіти. Так, згідно з анкетуванням викладачів, річне навчальне 

навантаження наукових і науково-дидактичних працівників коливається від 

250 до 400 годин (найменше дидактичне навантаження мають найбільш 

досвідчені викладачі із найвищим науковим степенем і вченим званням, а 

також ті, хто займає керівні посади в університеті). 

Академічне навантаження науково-педагогічних і педагогічних 

працівників українських закладів освіти становить 600 годин. Внутрішніми 

                                                             
14 Z. Ratajek, Nauczyciel akademicki – poszukiwanie nowych perspektyw 

profesjonalizmu / E. Sałata, S. Ośko (red.), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji, 

Radom 2007, s. 97. 
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документами також регулюється розподіл годин між навчальною, 

методичною і організаційною роботою та принцип щодо співвідношення – 

вищий науковий ступінь і звання – менша кількість академічних годин 

зберігається.  

Щодо професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних 

працівників, то його зміст залежить від стратегії розвитку університету та 

його структурних підрозділів, де працює даний працівник. Індивідуальна 

стратегія професійного розвитку науково-педагогічного/дидактичного і 

педагогічного/дидактичного працівника залежить від його особистісних 

мотивувань, стремлінь і прагнень, подається на розгляд і узгоджується із 

завідувачем кафедри15.  

Висновки. Отже, у статті проаналізовано професійний розвиток і 

науково-педагогічних/дидактичних і педагогічних/дидактичних працівників 

закладів вищої освіти України і Республіки Польща в контексті освіти для 

миру. З’ясовано, що вимога до професійного розвитку згаданих груп 

працівників закладений у «Законі про вищу освіту» України і Республіки 

Польща, у Стратегіях розвитку закладів вищої освіти. Болонська система 

вищої освіти сприяє обміну досвідом науково-педагогічних/дидактичних і 

педагогічних/дидактичних працівників сусідніх держав під час їхньої участі 

в міжнародних конференціях, форумах, стажуваннях, участі в програмах 

наукової мобільності.  

Проаналізовано, що викладачі українських і польських закладів вищої 

освіти можуть займати посади наукових, науково-

педагогічних/дидактичних і педагогічних /дидактичних працівників. При 

цьому їхній професійний розвиток залежить як від наукового ступеня і 

наукового звання, так і від самомотивації, саморозвитку і самоуправління, 

при важливу роль у процесі професійного розвитку, особливо в його 

стимулюванні й мотивуванні відіграють керівники структурних підрозділів і 

ректорат закладу вищої освіти. Саме вони створюють умови, щоб кожен 

працівник мав змогу реалізувати себе. З’ясовано, що для аналізованих груп 

працівників присуджується найвищий науковий ступінь – доктор 

наук/доктор хабілітований і встановлюється найвище наукове звання – 

професор. На кожний ступінь наукового зростання викладач, у середньому, 

витрачає 5–10 років. Як в українській, так і в польській системі вищої 

освіти питання професійного розвитку тісно пов’язане із професійною 

кар’єрою, тому що керівниками структурних підрозділів (кафедра, 

факультет, інститут) можуть бути особи, які мають науковий ступінь 

доктора наук/доктора хабілітованого і вчене звання професора. Це ж 

                                                             
15 J. M. Bugaj, Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich 

w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2016, s.127. 
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стосується і посад ректора і проректорів українських і польських закладів 

вищої освіти. 

Професійний розвиток науково-педагогічних/дидактичних і 

педагогічних/дидактичних працівників українських і польських закладів 

вищої освіти неможливий без сповідування принципів толерантності, 

демократичності, поваги до ідентичності обох народів, визнання 

унікальності їхніх культур і традицій, що, безумовно, є підвалинами для 

розбудови освіти для миру. 
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Irena Androszczuk 

 

ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-

PEDAGOGICZNYCH/DYDAKTYCZNYCH I 

PEDAGOGICZNYCH/DYDAKTYCZNYCH UCZELNI WYŻSZYCH 

UKRAINY I RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KONTEKŚCIE 

EDUKACJI DLA POKOJU 

 

Streszczenie. W artykule analizuje się współczesne wymagania stawiane 

pracownikom naukowo-pedagogicznym / dydaktycznym i pedagogicznym / 

dydaktycznym szkół wyższych Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej. Scharakteryzowano 

możliwości planowania rozwoju zawodowego wyżej wymienionych pracowników i 
planowania ich kariery naukowej. Rozwój zawodowy kadry naukowej i dydaktycznej 

analizowany jest w zestawieniu z możliwościami kariery. Zgodnie z obowiązującym 

ustawodawstwem Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej opisano stanowiska pracowników 
instytucji szkolnictwa wyższego i wymagania wobec nich. Uzasadniono, że rozwój 

zawodowy wyżej wymienionych pracowników może odbywać się w warunkach 

partnerstwa, dobrosąsiedzkich relacji między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską, co 

sprzyja zarówno rozwojowi zawodowemu, jak i mobilności akademickiej nauczycieli 
akademickich i studentów, wzajemnego wykorzystywania najlepszych pomysłów i 

doświadczeń. Ważną rolę przy tym odgrywa tolerancja, ludzkość, szacunek dla 

kultury, wartości, tożsamość każdego narodu, państwa, rozwój dobrosąsiedzkich 
stosunków między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską, które w latach niepodległości 

Ukrainy i przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stają się 

mocnejsze i stale rozwijają się . 
Słowa kluczowe: doktor PhD, doktor nauk, doktor habilitowany, kariera, 

pracownicy naukowo-pedagogiczni / dydaktyczni, pracownicy pedagogiczni / 

dydaktyczni, edukacja dla pokoju, rozwój zawodowy, profesor, tolerancja. 

 

Iryna Androshchuk 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ACADEMIC/DIDACTIC  

AND TEACHING/DIDACTIC STAFF OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS OF UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND  

IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR PEACE 

 

Summary. The article deals with the analysis of the modern requirements for 

academic/didactic and teaching/didactic staff of higher educational institutions of 
Ukraine and the Republic of Poland. Possibilities of planning of professional 

development of the above-mentioned staff and construction of their scientific career 

are characterized in this article. The professional development of academic/didactic 

and teaching/didactic staff with career opportunities is analyzed. According to the laws 
in force of Ukraine and the Republic of Poland, the posts of staff of higher 

educational institutions and requirements for them have been submitted. It is 

substantiated that the professional development of the aforementioned stuff is able to 
arise from the conditions of partnership, good neighborly relations between Ukraine 

and the Republic of Poland, which promotes both professional growth and academic 
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mobility of teachers, students, mutual use of the best ideas and experiences. 

Tolerance, humanity, respect for culture, values, identity of every nation, state, 

development of good-neighborly relations between Ukraine and the Republic of 
Poland, which play an important role during the years of independence of Ukraine and 

the accession of the Republic of Poland to the European Union. 

Key words: candidate of sciences, doctor of sciences, doctor of habilitation, 
career, academic/didactic staff, teaching/didactic staff, education for peace, 

professional development, professor, tolerance. 
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Олександр Курок, Володимир Зінченко 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ  

В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

Анотація. Висвітлено питання реалізації гуманістичного підходу до 

професійної підготовки майбутніх учителів з урахуванням вимог Нової української 

школи. Мета гуманізації педагогічної освіти – забезпечення основних умов, 
спрямованих на формування в майбутніх педагогів гуманістичного світогляду, 

здатності до реалізації освітнього процесу в гуманістичному напрямі. Основними 

тенденціями гуманізації педагогічної освіти є: вдосконалення допрофесійної 

підготовки та посилення вимог до професійного відбору; гуманітаризація змісту 
підготовки; орієнтація освітнього процесу на саморозвиток особистості 

майбутнього педагога, модернізація самостійної роботи та педагогічної практики 

як засобів розвитку творчих здібностей майбутніх учителів. Окрім того, важливого 
значення у гуманізації педагогічної освіти набувають аксіологічний та 

праксеологічний підходи. Доведено, що цінності становлять смислоутворювальні 

засади педагогічної діяльності, що визначають спрямованість життєвих прагнень, 

критеріїв для оцінювання минулого, проектування і прогнозування майбутнього. 
Праксеологічний підхід передбачає формування здатності до вивчення своїх 

індивідуальних особливостей, слабких та сильних сторін своєї особистості та 

діяльності, визначення шляхів подолання негативних сторін і опори на сильні 
сторони, окреслення своїх подальших особистісної, професійної та життєвої 

траєкторій. Представлено рекомендації щодо забезпечення професійно-

педагогічної спрямованості всіх складових освітнього процесу підготовки 
майбутніх педагогів на засадах гуманістичного підходу, що охоплює професійно-

педагогічну орієнтацію, посилення професійно-педагогічної спрямованості 

освітнього процесу, формування готовності до побудови та реалізації власної 

професійної траєкторії. 
Ключові слова: майбутній учитель, педагогічна освіта, гуманізація, 

аксіологічний підхід, праксеологічний підхід, професійно-педагогічна орієнтація, 

професійно-педагогічна спрямованість, профорієнтаційна компетентність. 

 

 

Вступ. Якісна освіта на всіх рівнях є беззаперечним чинником 

забезпечення миру і процвітання держав і народів. Педагогічна освіта має 

особливе значення для створення умов безконфліктного існування, адже 

носієм мирної спрямованості є саме педагогічний працівник, який сприяє 

формуванню в учнів толерантності, полікультурності та плюралізму думок. 

Гуманізм у сучасних умовах є методологічною основою освіти, 

моральним базисом формування особистості, характеризує ціннісні аспекти 

освіти як суспільного явища. Гуманізація може бути розглянута як 

найважливіший принцип, що відображає сучасні суспільні тенденції 

побудови й функціонування системи освіти. Водночас гуманістична освіта – 

це серцевина національних і загальнолюдських цінностей. Нині гуманізація 

освіти становить найважливішу характеристику способу буття педагогів і 
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вихованців, передбачає встановлення справді людських, гуманних відносин 

між ними в цілісному педагогічному процесі. 

Проблему організації освітнього процесу на засадах гуманізму 

досліджувало багато науковців (В. Андущенко, Г. Балл, І. Бех, Л. Вовк, 

С. Гончаренко, М. Дубоскін, І. Зязюн, В. Кремень, Т. Максимова, 

В. Пастушенко, М. Романенко, К. Часова та ін.). У їхніх розвідках викладені 

теоретико-методологічні підходи до гуманізації освітнього процесу, 

окреслені перспективи запровадження гуманістичної освіти. Окремі 

питання гуманізації підготовки педагогічних кадрів окреслені в роботах 

А. Абдрафікової1, М. Лазарева2, М. Дубінки3, Т. Харченко4. Проте у них не 

знайшли відображення проблеми гуманізації основних складових 

педагогічної освіти у світлі вимог Нової української школи. 

Мета статті полягає у характеристиці основних умов та засобів 

гуманізації професійної підготовки майбутніх учителів у закладах вищої 

освіти. 

Виклад основного матеріалу. Виклики сьогодення вимагають змін 

в освіті – загальній, середній і педагогічній. Вони відображені в Концепції 

«Нова українська школа», що ґрунтується на розробленій ученими НАПН 

України Концепції середньої загальноосвітньої школи України, де визначено 

основні напрями реформування освіти. Покладений в основу реформування 

шкільної освіти принцип дитиноцентризму зумовлює зміну підходів до 

організації освітнього процесу, добору змісту освіти, використання методів і 

технологій навчання, адекватних пізнавальним можливостями і віковим 

особливостям розвитку учнів. Поряд із особистісно орієнтованим і 

діяльнісним підходами пріоритетного значення набуває компетентнісний 

підхід як гносеологічна основа здобуття освіти, що передбачає вироблення 

ціннісних ставлень і готовності учнів та студентів до застосування набутого 

досвіду для розв’язання різноманітних практичних проблем. Усе це 

неможливо здійснити без глибокої й усеосяжної гуманізації освітнього 

процесу. 

Гуманізація освіти покликана оптимізувати взаємодію особистості й 

соціуму, забезпечувати їх найбільш ефективний розвиток. Якщо в 

                                                             
1 Абдрафикова А. Р. Гуманистическая парадигма современного педагогического 

образования // «Вестник Красноярского государственного педагогического университета 
им. В. П. Астафьева». – 2012. – №2(20). – С.13–18. 

2 Лазарев М. О. Гуманістична парадигма педагогічної освіти: генеза і концептуальні 
основи. «Педагогічні науки»: збірник наукових праць. Частина третя. – Суми: СумДПУ ім. 
А.С. Макаренка, 2005. – С. 61–68. 

3 Дубінка М. Гуманізація навчально-виховного середовища як основа педагогічного 
спілкування у ВНЗ. «Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки». – 2015. – Вип.135. 
– С. 99–104. 

4 Харченко Т. Г. Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і 

практика: монографія. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 560 с. 
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недавньому минулому акцент був значною мірою зміщений у напрямі 

домінувальної ролі соціуму, то нині спостерігаємо очевидне домінування 

пріоритету особистості. 

Традиційна, класична модель освіти в усіх її варіантах ґрунтувалася 

на соціоцентризмі. Сучасна освіта повинна бути антропоцентрично 

орієнтованою. Особистість формується особистістю. Нині заклади вищої 

освіти переходять у простір нової освітньої парадигми, пріоритетами якої є 

інтереси особистості, адекватні тенденціям розвитку суспільства. 

Становлення парадигми гуманістичної педагогіки охоплює тривалий 

період і триває нині. Парадигма гуманістичної педагогіки, відображаючи 

тенденції всесвітнього педагогічного процесу і розвитку суспільства, є 

продуктом західної цивілізації, до якої прямує освіта України. Саме на 

Заході зародилися і розвинулися традиції, пов'язані з усвідомленням і 

практичним утіленням у різних сферах суспільного життя свободи кожної 

окремої людини, самостійності особистості, визнання за нею права на 

індивідуальність, незалежність і самодіяльність.  

Наприкінці ХІХ ст. ці ідеї почали впроваджувати у вітчизняну 

педагогіку. Гуманізація освіти передбачає створення умов, спрямованих на 

розкриття та розвиток здібностей людини, її самореалізацію, в основі чого 

лежить повага до особистості, визначення цілей, змісту, організації і 

засобів її життєдіяльності, а також характеру взаємодії з середовищем. 

Організація особистісно-орієнтованого навчання вимагає опрацювання 

таких педагогічних технологій, які ставлять замету не нагромадження 

знань і вмінь, а постійне збагачення досвідом творчості, формування 

механізму самоорганізації і самореалізації особистості кожного учня5. 

Гуманізація освіти спрямована на конструювання змісту, форм і 

методів навчання та виховання, що забезпечують ефективний розвиток 

індивідуальності здобувача, його пізнавальних інтересів та процесів, 

професійно-особистісних якостей, а також створення таких умов, при яких 

він хоче і може оволодівати педагогічною професією. 

Мета гуманізації педагогічної освіти – забезпечення основних вимог, 

спрямованих на формування в майбутніх педагогів гуманістичного 

світогляду, здатності до реалізації освітнього процесу в гуманістичному 

аспекті. Здійснення завдань гуманізації ускладнюється тим, що, з одного 

боку, необхідно забезпечити формування духовної сутності майбутнього 

педагога, з іншого – потрібно створити умови для соціальної адаптації 

фахівця, налаштування його на постійну конкуренцію на ринку праці. 

Аналіз стану педагогічної освіти в сучасній Західній Європі засвідчив, 

що на початку XXІ ст. утвердилася тенденція гуманізації педагогічної 

                                                             
5 Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризація освіти // Шлях освіти. 

– 2001. – №3. – С. 2–7.  
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освіти: вдосконалення допрофесійної підготовки та посилення вимог до 

професійного відбору; гуманітаризація змісту підготовки; орієнтація 

освітнього процесу на саморозвиток особистості майбутнього педагога, 

персоналізація професійної підготовки, модернізація підходів до організації 

самостійної роботи та педагогічної практики як засобів розвитку творчих 

здібностей майбутніх учителів6. Ці орієнтири мають бути визначальними і у 

вітчизняній педагогічній освіті. Окрім того, важливого значення у 

гуманізації педагогічної освіти набувають аксіологічний та праксеологічний 

підходи. 

Аксіологічний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя 

відіграє надзвичайно важливу роль. Аксіологія – вчення про цінності, 

філософська теорія цінностей, що з’ясовує якості й властивості предметів, 

явищ, процесів, здатних задовольняти потреби, інтереси і бажання людей7. 

Цінності становлять смислоутворювальні засади людського буття, що 

визначають спрямованість життєвих прагнень, критеріїв для оцінювання 

минулого, проектування і прогнозування майбутнього. 

Цей підхід реалізується на основі аксіологічних принципів: принцип 

рівноправності філософських світоглядних позицій у межах єдиної 

гуманістичної системи цінностей; принцип рівнозначності традицій і 

новаторства, визнання необхідності творчого використання досягнень 

минулого і зорієнтованості на духовні відкриття в теперішньому та 

майбутньому; принцип екзистенціальної рівності людей, соціокультурного 

прагматизму замість суперечок про підґрунтя цінностей8. 

Розглядаючи цінності в контексті професійної культури педагогічної 

діяльності, І. Ісаєв запропонував класифікацію професійних цінностей 

педагога, виділивши: цінності-цілі, цінності-засоби, цінності-ставлення, 

цінності-знання, цінності-якості9. Така класифікація, на нашу думку, є 

правомірною щодо формування професійної компетентності майбутнього 

педагога на гуманістичній основі. 

Сутнісно цінним в організації гуманістично спрямованої професійної 

підготовки майбутніх педагогів є праксеологічний підхід.  

Відповідно до цього підходу П. Зуєв зазначає, що праксеологія 

спрямована на: 1) виявлення чинників та умов, що дають змогу підвищити 

ефективність діяльності особистості; 2) забезпечення соціально-діяльнісної 

                                                             
6 Харченко Т.Г. Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика: 

монографія. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 560 с. 
7 Філософський енциклопедичний словник / Редкол.: В.І. Шинкарук (голова) та ін. 

– Київ: Абрис, 2002. – 742 с. 
8 Рогова О. Г. Аксіологічний аспект гуманітарної парадигми освіти // Грані. – 2010. 

– № 4(72) – С. 56–59.  
9 Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: учеб. 

пособие. 2-е изд. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 208 с. 
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адаптації; 3) самовдосконалення суб’єкта діяльності; 4) поєднання теорії та 

практики суб’єктів діяльності10. 

П. Самойленко і С. Семенова11 визначили основні принципи 

праксеології у навчанні, які доцільно використовувати у професійній 

підготовці майбутніх педагогів (діагностування цілей і результатів 

навчальної діяльності; забезпечення мотивації до навчання з урахуванням 

потреб та інтересів; добір адекватних меті ефективних методів, засобів і 

форм діяльності в освітньому процесі; наступність, взаємозв’язок та логічна 

взаємообумовленість етапів навчальної діяльності; значущість і практичне 

застосування результатів навчальної діяльності; створення умов для 

реалізації індивідуального стилю пізнавальної діяльності здобувачів).  

До цих принципів доцільно додати принципи професійної 

перспективності (формування розуміння здобувачем можливостей свого 

професійного зростання; антропоцентризму (студентоцентризму) в 

освітньому процесі; інтердисциплінарності, коли основною метою є не 

вивчення конкретних дисциплін, а формування визначених 

компетентностей.  

У випадку аналізу професійної компетентності майбутнього педагога 

праксеологічний аспект передбачає формування здатності до вивчення 

індивідуальних особливостей, слабких та сильних сторін власної 

особистості та діяльності, визначення шляхів подолання негативних сторін і 

опори на сильні сторони, окреслення своїх подальших траєкторій –

особистісної, професійної та життєвої. 

У закладах вищої педагогічної освіти типовою є ситуація, коли кожен 

з викладачів навчає своєї дисципліни, вважаючи її основною, а власне 

гуманістичні сутнісно педагогічні якості майбутнього вчителя залишаються 

поза увагою. Гуманізація педагогічної освіти передбачає формування в 

майбутніх учителів педагогічної спрямованості, налаштованості на 

доброзичливе ставлення до учня, врахування його інтересів і потреб, 

забезпечення комфортних умов навчальної діяльності.  

Нова українська школа визначає пріоритетом довіру до вчителя, 

надання йому можливостей для творчості, прояву індивідуальності. Це 

передбачає довірливі, партнерські стосунки у системі «викладач – 

здобувач педагогічної освіти». В умовах авторитарної педагогіки, яка ще у 

багатьох випадках існує у закладах вищої освіти, неможливо сформувати 

педагога гуманістичної спрямованості. Навчає і виховує не тільки зміст 

освіти, а й стиль управління освітнім процесом. Тобто всі види діяльності 

                                                             
10 Зуев П.В. Праксеологичекий подход к решению проблемы повышения 

эффективности обучения // Педагогическое образование и наука. – 2008. – №3. – С.7–15. 
11 Самойленко П. И., Семѐнова С. В Повышение эффективности учебного процесса 

по физике на основе праксеологического подхода // Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського державного університету. – 2003. – Вип.ІХ. – С.65–68. 
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здобувача у вищому педагогічному закладі освіти мають бути спрямовані на 

формування гуманного педагога.  

Проблема підготовки вчительських кадрів потребує пошуку 

оптимальних шляхів удосконалення формування професійної 

компетентності майбутніх педагогів у постійно змінних умовах. Останнім 

часом професію вчителя часто здобувають студенти, які не зорієнтовані на 

неї. Зважаючи на це, постає необхідність посилення професійно-

педагогічної спрямованості процесу підготовки майбутнього фахівця як 

основи, що визначає специфіку навчальної діяльності майбутніх учителів. 

Основне завдання закладу педагогічної освіти – підготовка 

висококваліфікованого вчителя Нової школи за новими вимогами часу, але 

зі збереженням власних традицій і надбань. Динамічні соціокультурні зміни 

спонукали викладачів університету розробити й успішно втілювати 

концепцію фахової підготовки сучасного педагога, здатного до успішної 

роботи у Новій українській школі. Йдеться про якісне оновлення 

методології, змісту і технологій підготовки компетентних фахівців, 

виховання духовно-моральних особистостей на основі сучасної 

гуманістичної парадигми освіти, поєднання цілісного педагогічного процесу 

з науковими дослідженнями.  

Мета університетської педагогічної освіти полягає в підготовці таких 

учителів, які прагнуть до філософського, наукового осмислення дійсності; 

володіють комплексом сучасних універсальних знань фундаментального 

характеру, а також системою знань про зміст і структуру освітніх процесів, 

особистість дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей; 

уміннями, навичками, досвідом самостійної діяльності, проведення 

наукового дослідження; роботи з комп'ютерною і мультимедійною 

технікою; особистою відповідальністю; здатністю до професійного 

вдосконалення, професійної саморефлексії і самоактуалізації, розвитку 

професійної інтуїції; умінням використовувати сучасні освітні технології та  

технічні засоби навчання. 

Реалізація концепції ґрунтується на спільній діяльності студентів і 

викладачів, у процесі якої майбутній фахівець визначає мету своєї освітньої 

програми, формує систему особистісних і професійних цінностей, 

гуманістичний світогляд, готує себе до творчої діяльності, неперервної 

самоосвіти, розвиває здатність до професійної мобільності, усвідомлює 

власну відповідальність  за виховання громадянина Української держави. 

Сприяє цьому творча взаємодія науково-педагогічного колективу 

університету із загальноосвітніми школами, педагогічними коледжами, 

закладів вищої освіти, іншими освітніми установами.  

Сьогодні складовими концепції освітньої політики Глухівського 

Національного педагогічного університету імені О. Довженка, заснованої на 

принципах гуманістичної педагогіки, є: 
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– системний підхід до формування контингенту здобувачів з 

використанням накопиченого досвіду співробітництва із закладами освіти і 

органами управління освітою, орієнтація на вступників із сільської 

місцевості; 

– наскрізний процес освіти, що формує цінності з опертям на традиції та 

історичний досвід університету;  

– перманентне оновлення змісту освіти зі спрямуванням на формування 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації вчителя в умовах 

нової української школи; 

– професійно-педагогічна спрямованість усіх складових освітнього 

процесу; 

– мотивація освітньої і самоосвітньої діяльності здобувачів, розвиток 

творчого потенціалу, критичного мислення, сприяння формуванню 

індивідуальної професійної траєкторії; професійної мобільності та 

конкурентоздатності. 

Педагогічна спрямованість передбачає комплекс заходів, 

спрямованих на підготовку молоді до свідомого, обґрунтованого вибору 

педагогічної професії з урахуванням інтересів, нахилів, здібностей, 

психофізіологічних особливостей та на формування досвіду педагогічної 

діяльності. З-поміж основних заходів виокремимо такі: 

 ознайомлення учнів з різними видами професійно-педагогічної 

діяльності; 

 виявлення та вивчення учнів, здібних і придатних до педагогічної 

професії; 

 виховання у них стійкого інтересу до конкретних педагогічних 

професій, розвиток педагогічних здібностей і професійно важливих 

якостей; 

 підготовка школярів до вступу до закладів педагогічної освіти. 

Гострі проблеми з педагогічними кадрами назріли особливо в 

сільській місцевості. Випускники закладів вищої освіти, міського 

походження здебільшого не затримуються в сільських школах. Однак 

рівень їх підготовленості до складання ЗНО вищий, ніж у більшості 

сільських випускників. Ось тому в основі орієнтації молоді на педагогічні 

професії доцільно покласти відбір обдарованої сільської молоді для 

допрофесійної підготовки і підготовки до складання ЗНО. Нашим 

університетом укладено угоди з багатьма сільськими школами щодо 

підготовки учнів до вступу і складання ЗНО. 

Одним із провідних напрямів гуманізації підготовки майбутніх 

учителів є забезпечення її професійно-педагогічної спрямованості.  До 

цього часу в більшості наук, зокрема і в педагогіці, не подоланий істотний 

недолік – відмежованість дисциплін одна від одної, коли матеріал 

дисципліни не підкріплюється прикладами або посиланнями-нагадуваннями 
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на раніше засвоєні ключові положення інших навчальних предметів. 

Слабким місцем є роз’єднаність самих педагогів: маючи ґрунтовні знання зі 

своїх предметів, вони є недостатньо обізнаними з інших дисциплін, які 

викладають їхні колеги. Викладачі ж предметів спеціального циклу в 

багатьох випадках не орієнтуються на майбутню професійну діяльність 

студента, намагаючись «наповнити» його інформацією заради інформації. 

Таким чином, можна виявити основні суперечності, що склалися в 

системі професійної підготовки майбутнього вчителя з позиції формування 

його професійно-педагогічної спрямованості. Це суперечність між 

необхідністю готувати студента до майбутньої педагогічної діяльності і: 

вузькою спрямованістю викладання спеціальних, соціально-культурних і 

деяких інших дисциплін; неготовністю викладачів спеціальних дисциплін 

до цієї діяльності; недостатньою попередньою профорієнтаційною роботою 

з вступниками. 

Педагогічна спрямованість освітнього процесу може бути забезпечена 

на основі інтердисциплінарного підходу. Інтердисциплінарність є основою 

проектної технології навчання, що об'єднує декілька навчальних дисциплін 

в один активний проект. При цьому зазначимо, що міждисциплінарне 

навчання є поєднанням компонентів двох або більше дисциплін у єдиній 

програмі. Професійно-педагогічна компетентність достатньою мірою 

формується в студентів вищих педагогічних закладів освіти внаслідок 

опанування психолого-педагогічних дисциплін, методик викладання 

відповідних предметів, проходження педагогічних практик, виконання 

курсових робіт із психолого-педагогічних дисциплін та фахових методик.  

Вивчивши й узагальнивши результати психолого-педагогічних 

досліджень, переконуємося, що формування педагогічної спрямованості й 

майстерності як комплексу властивостей особистості можливе лише за 

умови насиченості процесу професійної підготовки активною практичною 

діяльністю, в процесі якої перевіряються теоретичні знання, 

вдосконалюються вміння та навички майбутнього вчителя. Дослідження 

вчених-акмеологів свідчать, що готовність випускників закладів вищої 

освіти до педагогічної діяльності варто вивчати в діяльнісних проявах, коли 

особистість розвиває свої загальні та спеціальні можливості, засвоює нові 

способи вирішення професійних завдань; розширює систему професійних 

умінь і навичок, змінює систему потреб і цінностей12.  

З огляду на те, що педагогічна практика на гуманітарних факультетах 

не охоплює всього спектру видів діяльності майбутнього вчителя, проблему 

вироблення необхідних для педагогічної діяльності вмінь і навичок може 

бути вирішено в контексті забезпечення професійно-педагогічної 

                                                             
12 Деркач А. А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. 

Кн. 1. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. Москва: РАГС, 

1999. – 392 с. 
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спрямованості навчального процесу, коли у межах аудиторного навчання 

створюються умови для моделювання реальної педагогічної ситуації13. 

Здійснюючи аналіз змісту підготовки майбутнього педагога, варто 

враховувати, що уніфікація блоків навчальних дисциплін для забезпечення 

підготовки фахівців різних галузей поряд із позитивними моментами має і 

проблемні сторони, насамперед «розмивання» професійної спрямованості. 

Аналіз наукових праць Н. Кузьміної14, В. Сластьоніна15, Р. Хмелюка16 довів, 

що педагогічна спрямованість посідає провідне місце в професіограмі 

вчителя і безпосередньо пов’язана з гуманістичною спрямованістю. 

Педагогічна спрямованість є стійкою системою мотивів, інтересів, нахилів 

та ідеалів, що визначають професійну поведінку вчителя та його ставлення 

до професійної діяльності. 

Деякі автори, посилаючись на результати аналізу навчальних планів 

підготовки вчителів, пропонують збільшити кількість годин, передбачених 

на вивчення курсів психолого-педагогічного циклу, що має дати 

позитивний ефект посилення педагогічної спрямованості. Але це 

екстенсивний шлях поліпшення педагогічної освіти студентів. Інтенсивний, 

більш перспективний шлях – це реалізація потенціалу спеціальних 

дисциплін у формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутніх 

учителів. 

Основна ідея педагогізації освітнього процесу в закладі вищої 

педагогічної освіти полягає в насиченості діяльності студента ситуаціями 

педагогічного спрямування – «проникненням педагогіки в усі інші 

дисципліни». Педагогізація підготовки майбутніх учителів може 

здійснюватися за такими основними напрямами:  

 посилення професійно-педагогічної спрямованості змісту навчального 

матеріалу;  

 забезпечення професійно-педагогічної спрямованості учіння 
(діяльності студента);  

 забезпечення професійно-педагогічної спрямованості викладання 

(діяльності викладача);  

                                                             
13 Задорожна–Княгницька Л. В. Педагогізація навчального процесу як чинник 

професійної підготовки майбутнього вчителя.  «Педагогічний процес: теорія і практика». – 
2011. – №1. – С. 35–42. 

14 Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 

производственного обучения. – Москва: Высш. шк., 1990. – 119 с.  
15 Сластенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст // 

Педагогическое образование и наука. – 2002. – №4. – С.4–9. 
16 Хмелюк Р. И. В поисках путей совершенствования подготовки учителя // 

Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. 

Ушинського. – 1999. – №1–2. – С.5–7. 
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 забезпечення професійно-педагогічної спрямованості взаємодії в 

системі «викладач-студент», «студент-студент»17. 

Посилення педагогічної спрямованості змісту навчальних дисциплін 

реалізується шляхом уведення матеріалу, пов'язаного із змістом шкільних 

програм. 

Педагогізація учіння ґрунтується на виконанні студентами функцій 

учителя на етапі його підготовки до проведення заняття. Педагогізація 

викладання здійснюється на основі встановлення викладачем зв’язків між 

методами вивчення навчального матеріалу в школі та використанням 

сучасних методів і технологій організації навчального процесу. 

Педагогізація в системі «викладач-студент», «студент-студент» 

забезпечується перебуванням студента в ролі педагога, коли він викладає 

опанований матеріал курсу іншим студентам (мікровикладання), здійснює 

взаємоконтроль і взаємооцінювання інших учасників освітнього процесу.  

Однією з умов, що сприяє успішності педагогічного спрямування 

процесу підготовки вчителя, є перманентна робота з викладачами різних 

циклів дисциплін з метою підвищення рівня їхньої педагогічної 

компетентності, що досягається систематичним проведенням занять і 

виконанням завдань на ознайомлення із сучасними педагогічними 

технологіями. Більшість викладачів спеціальних дисциплін неспроможна 

повноцінно визначити педагогічні вміння, які можна сформувати в студентів 

з допомогою змісту цих дисциплін. Зважаючи на це, під час занять і 

методичних семінарів для науково-педагогічних кадрів доцільно звертати 

їхню увагу на засоби, що можуть застосовуватись для формування 

професійно-педагогічної компетентності. До них належать:  

 встановлення співвідношення (для конкретної теми) між 

досягненнями сучасної науки і практики, перспективами їх розвитку і 

матеріалом, який може бути використаний для вивчення в школі; 

 привернення уваги студентів до складних для засвоєння елементів 

навчального матеріалу. Наведення прикладів і аналогій, які дозволяють 

пояснити складні моменти; 

 організація усного або письмового взаємоконтролю знань і вмінь 

здобувачів; 

 організація взаємоконтролю і взаємооцінювання знань і вмінь 

студентів, коментування і рецензування відповідей і дій колег;  

 упровадження в освітній процес елементів взаємонавчання; 

 привернення уваги студентів до послідовності виконання дій з 

виділенням характерних орієнтирів самоконтролю; 

                                                             
17 Зинченко В. П., Янцур Н.С. Формирование педагогических умений в процессе 

изучения специальных и технических дисциплин при подготовке учителей трудового 

обучения. Методические рекомендации. – Ровно: РГПИ, 1988. – 26 с.  
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 під час виконання семінарських, практичних і лабораторних робіт 

посилення студентів до врахування можливостей та специфіку їх організації 

в умовах школи; 

 організація під час вивчення матеріалу проблемних ситуацій з 

акцентуванням уваги студентів на методиці їх створення; 

 пропонування студентам під час відповіді моделювати дії вчителя, 

який пояснює новий матеріал; 

 використання студентів (почергово) у ролі асистентів під час 

використання ТЗН і наочності; 

 залучення їх до створення наочних посібників (моделей, презентацій, 

навчального відео, комп’ютерних програм тощо) і методичних рекомендацій 

щодо їх застосування тощо. 

Виокремивши й схарактеризувавши деякі можливості посилення 

педагогічної спрямованості у процесі вивчення предметів непедагогічних 

циклів, зупинимося на питанні підготовки професорсько-викладацьких 

кадрів до цієї діяльності. Доцільність цього аргументуємо недостатнім 

рівнем педагогічної обізнаності викладачів спеціальних дисциплін. Перші 

заходи щодо підвищення рівня педагогічної компетентності викладачів у 

Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра 

Довженка започатковані ще у 80-х роках минулого століття під 

керівництвом завідувача кафедри педагогіки доктора педагогічних наук, 

професора О. Романова. 

Основною формою підготовки науково-педагогічних кадрів до 

забезпечення професійно-педагогічної спрямованості навчання є 

міжкафедральні методичні семінари, що проводяться фахівцями 

педагогічних і методичних дисциплін. На першому семінарі вивчається 

технологія педагогізації, даються методичні вказівки і поради щодо 

застосування різних засобів до конкретної дисципліни. Другий семінар 

стосується аналізу досвіду забезпечення професійно-педагогічної 

спрямованості. У цих семінарах беруть участь викладачі спеціальних 

кафедр і демонструють власні розробки. Після проведення семінарів 

здійснюється відвідування відкритих занять викладачів спеціальних 

предметів. Третій семінар – підсумковий, на якому аналізуються проведені 

заняття, виявляються позитивні сторони й недоліки, визначаються 

перспективи подальшої роботи.  

Окремим напрямом гуманізації освітнього процесу, що реалізує 

праксеологічний підхід, є запровадження додаткових курсів, спрямованих 

на формування у здобувачів здатності до самопізнання і саморозвитку, 

зокрема курсу за вибором «Профорієнтологія і кар’єра», який спрямований 

на оволодіння майбутніми вчителями профорієнтаційною компетентністю, 

здатністю доцільно будувати професійну кар'єру, визначати професійну 

перспективу. Під профорієнтаційною компетентністю ми розуміємо 
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комплекс особистісних можливостей педагога, що дозволяють йому 

ефективно і доречно реалізовувати цілі й завдання профорієнтаційної 

роботи та власну професійну траєкторію. 

Курс «Профорієнтологія і кар’єра» містить інваріантну складову, 

спільну для всіх спеціальностей, і варіативну, зміст якої залежить від 

конкретної спеціальності. Цю дисципліну вивчають у 7-му семестрі 

(бакалаврат) перед практикою. Результати оцінювання готовності 

майбутніх педагогів до професійної  діяльності та конкурентоспроможності 

на ринку праці засвідчили суттєве зростання рівня розуміння можливостей 

професійного та посадового розвитку, сформованості професійної 

перспективи. 

Як свідчить досвід реалізації цих напрямів гуманізації освітнього 

процесу під час професійної підготовки майбутніх педагогів у Глухівському 

національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, 

вони забезпечують цілісність і перманентність формування в них готовності 

й спрямованості на педагогічну діяльність, професійно-педагогічної 

компетентності.  

Аналіз професійної діяльності випускників університету впродовж 

останніх п'яти років дає можливість схарактеризувати портрет сучасного 

вчителя:  

 наші випускники підготовлені до викладацької, науково-методичної, 

соціально-педагогічної, виховної, культурно-просвітницької професійної 

діяльності, мають високий рівень загальної культури та ерудиції, ґрунтовну 

загальнокультурну, спеціальну, психолого-педагогічну, методичну, 

інформаційно-технологічну підготовку; 

 усвідомлюють важливість завдань загальноосвітньої школи в 

сучасному суспільстві, місце навчальних предметів у системі знань і 

цінностей учнівської молоді, здійснюють навчання і виховання учнів згідно 

з вимогами Державного стандарту базової і повної середньої освіти та з 

урахуванням специфіки освітніх закладів різних типів;  

 уміють проектувати власну професійно-педагогічну діяльність, 

аналізувати, узагальнювати й упроваджувати передовий педагогічний 

досвід, використовують нові педагогічні технології;  

 формують в учнів навички самостійної роботи, розвивають у них 

інтерес і мотивацію до навчання, творчі здібності, логічне мислення, 

створюють атмосферу продуктивно-пізнавального співробітництва;   

 спрямовують освітню діяльність на формування гармонійно 

розвиненої особистості;  

 моделюють науково-дослідну діяльність учня і колективу, готують 

науково-методичне забезпечення навчальних предметів;  
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 володіють педагогічним тактом, культурою педагогічного спілкування, 

постійно підвищують педагогічну майстерність, реалізують свою 

професійну кар’єру.  

Висновки. Гуманізація є найважливішим принципом, що відображає 

сучасні суспільні тенденції побудови й функціонування системи освіти. 

Мета гуманізації педагогічної освіти – формування в майбутніх педагогів 

гуманістичного світогляду, здатності до реалізації освітнього процесу в 

гуманістичному ключі. У сучасній Західній Європі сформувались основні 

тенденції гуманізації педагогічної освіти: вдосконалення допрофесійної 

підготовки та посилення вимог до професійного відбору; гуманітаризація 

змісту підготовки; орієнтація освітнього процесу на саморозвиток 

особистості майбутнього педагога, модернізація самостійної роботи та 

педагогічної практики як засобів розвитку творчих здібностей майбутніх 

учителів. Ці підходи успішно реалізуються і у вітчизняній педагогічній 

освіті. Окрім того, важливого значення у гуманізації педагогічної освіти 

набувають аксіологічний та праксеологічний підходи. Праксеологічний 

підхід передбачає формування здатності до вивчення своїх індивідуальних 

особливостей, слабких та сильних аспектів своєї особистості та діяльності, 

визначення шляхів подолання негативних сторін і опори на сильні сторони, 

окреслення своїх подальших особистісної, професійної та життєвої 

траєкторій. У Глухівському національному педагогічному університеті 

склалась система гуманістичної професійної підготовки майбутніх педагогів, 

що охоплює професійно-педагогічну орієнтацію, посилення професійно-

педагогічної спрямованості освітнього процесу, формування готовності до 

побудови та реалізації власної професійної траєкторії. 
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Oleksandr Kurok, Volodymyr Zinczenko 

 

REALIZACJA PODEJŚCIA HUMANISTYCZNEGO W EDUKACJI 

ZAWODOWEJ PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI 

 

Summary. The article deals with the problem of realizing humanistic approach 
in future teachers’ professional training taking into consideration the New Ukrainian 

school demands. The goal of pedagogical education humanization is to ensure the 

main recuirements aimed at forming future pedagogues’ outlook and their ability to 
realize educational process according to humanizm principle. The main tendencies of 

pedagogical education humanization are as follows: improving pre-professional 

training and strengthening demands to the professional choice; humanitarizing the 

training content; directing the educational process to future pedagogues’ self-
development, modernizing self-studying as well as pedagogical practice as the means 

of future teachers’ creative abilities development. Aksiological and prakseological 

approaches play important role in humanization of pedagogical education. Values are 
the meaningful basis of pedagogical activities that define  life aspirations, criterias for 

estimating the past and projecting and prognozing future as well. Prakseological 

approach provides forming the ability to learn individual peculiarities, strengthes and 
weaknesses by person oneself , defining the ways of overcoming the negatives and 

relying on positives and planing person’s futher professional and life tragectories. The 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 111 ~ 

authors propose methodical recommendations for providing professional and 

pedagogical orientation of all components of educational process of future teachers’ 

professional training based on humanistic approach that includes professional and 
pedagogical orientation, strengthening of pofessional and pedagogical orientation of 

educational process and forming readiness for modeling anfd realizing person’s own 

professional tragectory. 
Key words: future teacher, pedagogical education, humanization, aksiological 

approach, prakseological approach, professional and pedagogicsal orientation, 

professional and pedagogicsal, professional-orientational competence. 

 

Alexander Kurok, Wołodymyr Zinchenko  

 

REALIZACJA PODEJŚCIA HUMANISTYCZNEGO  

W PROFESJONALNYM PRZYGOTOWANIU  

PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI 

 

Streszczenie. Artykuł dotyczy wdrożenia humanistycznego podejścia do 

szkolenia przyszłych nauczycieli w świetle wymagań nowej szkoły ukraińskiej. Celem 

humanizacji edukacji pedagogicznej jest dostarczenie podstawowych wymagań dla 
kształtowania humanistycznego spojrzenia wśród przyszłych pedagogów, zdolność do 

realizacji procesu edukacyjnego w kierunku humanistycznym. Głównymi tendencjami 

humanizacji edukacji pedagogicznej są: poprawa szkolenia przedprofesjonalnego i 

wzmocnienie wymagań w zakresie selekcji zawodowej; humanizacja treści szkolenia; 
orientacja procesu edukacyjnego na samorozwój osobowości przyszłego nauczyciela, 

modernizacja samodzielnej pracy i praktyka pedagogiczna jako środek rozwoju 

zdolności twórczych przyszłych nauczycieli. Ponadto podejścia aksjologiczne i 
prakseologiczne mają ogromne znaczenie w humanizacji edukacji pedagogicznej. 

Wartości stanowią podstawę celu działalności pedagogicznej, która określa orientację 

aspiracji życiowych, kryteria oceny przeszłości, projektowania i prognozowania 
przyszłości. Podejście prakseologiczne obejmuje kształtowanie zdolności do badania 

ich indywidualnych cech, słabych i mocnych stron ich osobowości i aktywności, 

identyfikowanie sposobów przezwyciężenia negatywnych stron i poleganie na mocnych 

stronach, nakreślenie ich dalszych osobistych, zawodowych i istotnych trajektorii. 
Autorzy zaproponowali zalecenia dla zapewnienia profesjonalnej pedagogicznej 

orientacji wszystkich elementów procesu edukacyjnego przygotowującego przyszłych 

nauczycieli na podstawie humanistycznego podejścia, które obejmuje orientację 
zawodową i pedagogiczną, wzmacniając profesjonalno-pedagogiczne ukierunkowanie 

procesu edukacyjnego, tworząc gotowość do budowy i realizacji własnej trajektorii 

zawodowej. 
Słowa kluczowe: przyszły nauczyciel, edukacja pedagogiczna, humanizacja, 

podejście aksjologiczne, podejście prakseologiczne, orientacja zawodowa i 

pedagogiczna, orientacja zawodowo-pedagogiczna, kompetencje poradnictwa 

zawodowego. 
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Leonid Orshanskуi 

 

THE VALUES ORIENTATIONS OF FUTURE TEACHERS 

 

Summary. Values play an exceptionally important role in the development of 
the personality of a modern young man, serving as the highest degree of regulation of 

his behavior, expressing the orientation of vital interests and professional needs. At 

present, the problems concerning the formation of values of future teachers are 
becoming increasingly important. In this article, on the basis of sociological data and 

empirical results of the study, we attempted to compare the current situation of 

orientation of students towards humanistic and professional values. We determined 

the key values that make up the core of the students’ consciousness and found that 
true values and the outlook are recognized by the students as a worthy ideal for 

imitation and a prerequisite for the effective functioning of a democratic society. 

Problems concerning the formation of the values of future teachers, today also 
become more relevant. Humanistic and professional values play a critical role in 

shaping the personality of a teacher-professional, serve as the highest level of 

regulation of his conduct, determine the direction of his interests and needs, 

determine the inherent setup and motivation in the field of vocational and educational 
activities. In retrospect, manifestation of humanistic and formation of professional 

values as internal guidelines relied upon by a teacher in his activities is associated 

with the development of the teaching profession. Therefore, the values, especially 
professional, do not remain unchanged in the process of development, they transform 

depending on the historical era: fade away losing their relevance, leading to changes 

in their hierarchy with the emergence of new values. On the basis of empirical studies 
attempting to characterize the socio-demographic differences of subjects choice of 

occupation, to reveal the dynamics and features of influence of various social factors 

on the formation of humanistic and professional values of future teachers with respect 

to socio-economic changes in modern Ukraine. 
Key words: value orientations, humanistic values, professional values, future 

teachers, higher pedagogical educational institutions. 

 

 

Introduction. Educational paradigm, the widespread use of new 

information technologies, application of innovative forms and methods of 

training – all this has a significant impact on the educational process in a 

pedagogical higher education institution. The training based on the traditional 

paradigm is now becoming ineffective in terms of achieving a higher level of 

professional skill of the teachers who will soon be working in the new Ukrainian 

school. In order to successfully implement pedagogical activity of the future 

teachers does not only require a certain set of theoretical knowledge and 

practical skills received at a university but also the existing system of 

humanistic and professional values, understanding the essence of pedagogical 

activity and readiness for a professional, competent entry into the modern 

market of educational services. 

Many scholars (G. Vasyanovych, O. Vishnevskyi, V. Griniova, V. Ilyin, 

I. Isaev, M. Kagan, N. Mikhalchenko, O. Nevmerzhytska, M. Pidlisnyi, 
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Y. Pelekh, N. Rokych, M. Savchyn, V. Slastionin, G. Chizhakova and others) 

carried out analysis of various aspects of the theory of values, forming its 

categorical apparatus, development of theoretical-methodological and psycho-

pedagogical bases of formation of value orientations and behavior of an 

individual. The analysis of the concept of a «value» has shown that the 

majority of scholars determine its content through the selection of 

characteristics, or otherwise characteristic forms of social consciousness. For 

example, O. Vishnevskyi considers values to be «a certain hierarchical system 

of ideals, purposes and fundamentals to understand in which that society lives 

and the implementation sees the meaning of his existence»1. M. Rokych 

defines value as «a persistent preference for the person or society of a certain 

way of conduct or end state, as opposed to another type of behavior or 

condition»2. 

Scientific studies provide a basis to identify the following approaches to 

disclosing the essence of a «value»: 

 value is used for evaluation of objects and phenomena that meet any 

need, and is regarded as an objective quality of the object, due to its nature, 

exists independently of humans and their practical activity; 

 a value is equated with those phenomena of nature and society that are 

useful, necessary for people, historically-identified particular society or a class; 

 the value reduced to the designation of the proper, desired, desirable, 

when desirable and ideal in social activities is the essence of personal 

activities; 

 value is identified with the significance of one phenomenon for another, 

when any natural or social phenomenon is the object and subject of such 

relationships; 

 value is used to indicate the positive relevance to humans of various 

objects and actions, events or parties and properties. 

Summarizing the results of the epistemological analysis of the concept of 

«value», we should note that it combines three aspects of its meaning: 

1) characteristics of external properties of things; 2) psychological qualities of 

a personality; 3) the relationship between people, their communication. Here, 

a value is the most important component of the internal culture of a human 

which, expressed in personal settings, properties and qualities, defines the 

attitude to society, nature, other people, himself. 

The basis of the axiological approach in professional training of future 

teachers are professional values. According to V. Slastenin, professional values 

are guidelines, personal installations, the properties and qualities on which a 

                                                             
1 Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. 

Дрогобич : Коло, 2003. – С.197. 
2 Rokeach M. The nature of human values. New York: The Free. Press 1973. URL : 

http://www.altai. fio.ru/projects/ group2/potok10/ site/ u204/ cenost.htm 

http://www.altai.fio.ru/
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person selects, develops and performs professional activity3. Forming the core 

of professional identity, professional values reflect the subjective attitude of 

people to the future profession and are essential for their self-development 

and self-realization. Scholars have identified a group of professional values, 

which, creating each other, form the axiological model containing terminal 

(value-goals) and instrumental values (values-means), which, in turn, are 

divided into values-relationship, values-quality and value-knowledge. 

The problem of formation and development of professional values is 

currently becoming increasingly important because they play a vital role in 

shaping the personality of a future teacher, advocate a higher degree of 

regulation of his behavior, expressing the orientation of interests and needs, 

determine the inherent setup and motivation in the field of teaching. However, 

in addition to purely professional, according to O. Vishnevskyi, teachers first 

need to cultivate humanistic values, namely the absolute eternal values; basic 

national values; the basic civic values; the value of family life; of valeo-

environmental values4. 

Based on empirical research, we have attempted to determine the effect 

of various factors on education of humanistic and formation of professional 

values of the future teachers. 

 

Social expectations of university students 

 

Within the understanding of the students as the most important social 

resource, the problem of formation of their humanistic and professional values 

has been and remains most relevant. The results of the study give reason to 

describe socio-demographic differences of the subjects’ professional choice, to 

reveal the dynamics and features of influence of various social factors on the 

formation of professional strategies and value orientations of the university 

students with respect to socio-economic changes in the modern Ukraine. 

The study of humanistic and professional values of different social groups 

traditionally involves identifying the structure and dynamics of value priorities, 

factors influencing the formation and change of values of the subjects as well 

as identification of their social well-being. Social well-being is closely 

associated with the presence and resolution of social problems and social 

expectations, social setting, sense of life. There is a close connection between 

the individual’s ability to design their own future in the set of leading values, 

willingness to act according to their attitudes, and that emotional response, 

feeling, evaluation of the causes of its past, present and future: a sense of 

                                                             
3 Сластенин В. А., Чижикова Г. И. Введение в педагогическую аксиологию: учеб. 

пособ. Москва: Изд. центр «Академия», 2003. – С.165. 
4 Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. 

Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с. 
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satisfaction or dissatisfaction, own importance, optimism or pessimism, 

confidence or uncertainty in their own ability and social situation. 

In this context, we have studied the prospects of development of 

Ukrainian society as an indicator of the attitudes and expectations of modern 

students, that is, it was important for us to find out the way the socio-

economic situation in the country affected the students’ professional 

expectations; how students assess the prospects of development of the 

Ukrainian education and society, etc. In order to do so, we have conducted a 

diagnostic study at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University with 

350 second-fourth year students taking part. 

In the first phase of this study students’ responses to the questionnaire 

helped to clarify the dynamics of their social expectations (table 1). 

 

Table 1 

The dynamics of the social expectations of students (in %) 

 

The results in Table 1 show that only one out of four respondents is 

optimistic enough to believe that in the near future the situation in the country 

will improve despite the problems related to the socio-economic crisis. There is 

a strong tendency of reducing the number of the so-called «cautious 

optimists» – the ones who are confident even in the long term, however, this 

percentage has been steadily declining. At the same time there are more of 

those who demonstrates the psychology of nowism – «we must live only for 

today». It is very likely that for one third of the students it is the only way to 

survive in difficult conditions of the modern socio-economic transformations. 

 

 

 

Meaning 
2

016 

2

017 

2

018 

I hope that in the near future, the socio-economic 
situation in Ukraine will change for the better 

2
6 

2
5 

1
8 

Believe that improvements will occur, but not very soon 
3

1 

2

4 

2

1 

It is best to live for today and not worry about the future 
1

6 

2

1 

2

2 

I do not even hope for any significant changes 
1

4 
1

2 
1

8 

I fear that life will continue to deteriorate 7 8 8 

I do not believe in rapid changes, but am willing to put up 

more 
3 5 6 

Already tired of waiting for a change, tired of unfulfilled 

expectations 
3 5 7 
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Value orientations of students 

 

The next step was to determine the influence of social expectations and 

well-being of students on their value consciousness, that is, the objective was 

to study the content of value orientations regarding the purpose of life and 

means to achieve these goals. This was done using the technique of studying 

value orientations of M. Rokych based on the direct ranking of the list of 

values. The first group was the terminal values (values-goals) that characterize 

vital targets, reveal the general orientation of behavior on the basis of the 

formation of vital goals of the main spheres of self-realization; the second 

group – instrumental values (values-means), which reflect perceptions of 

acceptable, possible means of achieving the vital goals. 

The advantage of M. Rokych’s method is in its versatility, convenience 

and economy in the conduct of the survey and simplicity of processing of the 

results. Students were asked to determine the rank position of each of the 

proposed values. By counting the arithmetical mean each value was given the 

ranking place in general (table 2). 

 

Table 2 

Content of the students’ value orientations 

 

Rank Terminal Values Rank Instrumental Values 

1 Health 1 Good manners 

2 Financial security of life 2 Education 

3 The presence of true friends 4 Responsibility 

4 Love 5 Honesty 

5 Confidence 3 Independence 

6 Happy Family Life 8 Cheerfulness 

7 Interesting Job 6 Self-control 

8 Freedom 7 Courage in defending own 

views 

9 Active Life 9 Diligence 

10 Productive Life 10 Tolerance 

11 Life Wisdom 11 Strong will 

12 Entertainments 17 The breadth of views 

13 Personal Development 12 Accuracy 

14 Cognitive ability 13 Effectiveness in resolving 

issues 

15 Public Recognition 14 Rationality 

16 Beauty of Nature, Art 15 Responsiveness 

17 Creativity 16 Intransigence of 

shortcomings 

18 Happiness of others 18 High demands 
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The analysis of the terminal values showed that majority of the students 

(over 60 %) put health in the first place. And even those who prioritized other 

values, gave health a high place: 2 – 4, lowest – 8. It should be noted that 

such unanimity was not observed in relation to other values. Students gave a 

high place to material security of life. Approximately 40% of the respondents 

mentioned it among the first 5 values; in the answers of other students this 

value never fell below 10th place. There was no big difference in the responses 

of boys and girls. In our opinion, it is interesting to see the attitude of students 

to a happy family life. The answers of the girls showed a relative unanimity – 

from 3 to 7 places, whereas the boys’s answers showed a major divergence 

(from 4 to 14 places). 

The greatest divergence of views was observed in the ranking (1 to 18) 

of such values as life wisdom and confidence. Unfortunately, such values as 

creativity, cognition, development which reflect the highest spiritual needs of a 

person, were given a low position by the majority of students. However, in our 

opinion, the most surprising thing was that the future teachers put the 

happiness of others in the last place of all the terminal values. In addition, no 

student included this value in the top ten. 

In relation to instrumental values, there is, as expected, the students 

thought about the individual values rarely coincide. Except, perhaps, high 

demands, which takes one of the last places in the list with the majority of 

students. In our opinion, the significant divergence is related to the previously 

formed students’ personal qualities and their past experience of life. Definitely 

positive is the fact that the first two places in the list are occupied by good 

manners and education. Although, not much unanimity was observed here 

either. Good manners have been ranked from 1 to 13 and education – from 1 

to 16. Unfortunately, responsiveness has been given a very modest position 

(from 9 to 17) by the future teachers which makes you wonder at the choice of 

their profession. 

Analysis of the obtained data allowed to draw some preliminary 

conclusions: the value orientations of future teachers are mostly moral in 

nature; most students have already formed a certain ideal, close to the 

standard. However, one third of the respondents has given preference to only 

one area of life – either family or career. Along with the value of health the 

value of wealth is also a leading category. However, the recognition of health 

as a leading value does not always correlate with the practical implementation 

of the guidelines of healthy lifestyle on the activity-behavioural level. The core 

of value consciousness of young people consists of three main values – money, 

friends, job, the significance of which is confirmed by almost every third 

respondent. Serious concern is the fact that the values of the selected future 

teachers mainly focus on satisfaction of their own needs, not the needs of 

others. 
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Despite the relative decline in the share of communicative values, their 

rank-order position is quite stable, due to the age specificity of students as a 

social group. For young people, friends are a primary reference group. 

However, the process of self-identification of students is not only linked with 

the search of a reference group, creation of their own families, but primarily 

with the profession, search for an interesting job. Although the orientation of 

an interesting job is not correlated with a relatively high significance of such 

values of education, diligence, efficiency, etc. 

As noted above, it is not sufficient to form a certain amount of 

professional knowledge, skills and competencies in students, it is important to 

teach them how to skillfully enrich the core values and put into practice. The 

students should form a certain system of professional values, based on which 

they will be able to use their knowledge, skills, competencies for the benefit of 

family, country and the world in general. Otherwise, there might be a «risk to 

educate professional cynics or even criminals who may become a threat to 

humanity. After all, it should be noted that heading for the goal, people who do 

not have clear spiritual values, can use any means, guided by the slogan «the 

end justifies the means». Therefore, «the value vaccination» must be an 

integral element of modern education. But for the efficiency of «value 

vaccination» the educators must have a good understanding of the nature of 

values, their varieties, hierarchy, and means of incolcation»5. 

 

Orientation of future teachers on professional values 

 

In the second stage of the diagnostic study we examined orientation of 

students on professional values. To explore different components of value 

orientations, we used several methods. In particular, for the study of 

professional intentions we have undertaken a students survey. They were 

asked to answer the following questions:  

1. If you could choose a profession would you choose the profession of a 

teacher? 

2. Are you satisfied with the chosen pedagogical higher educational 

institution? 

3. How well do you study? 

4. After completion of training what professional and life path will you 

choose? 

5. What kind of job would you like to receive? 

The students’ answers to the first question of the questionnaire were 

distributed as follows: «Yes» – 27 %; «No» 39 %, «І don’t know» – 36 %. 

                                                             
5 Пелех Ю. В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього 

педагога: монографія. Рівне: Тетіс, 2009. – С. 36 
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That means that only every fourth student is sure of the right professional 

choice. However, even those who were negative in their choice, continue to 

study at a pedagogical University. We have also compared the responses of 

boys and girls (data presented in table 3). 

Table 3 

The confidence of students in choosing teaching profession (%) 

 

Answers Boys Girls 

«Yes» 21 33 

«No» 42 36 

«I don’t know» 37 31 

 

From these data we can conclude that the number of boys and girls who 

are undecided in their attitude to the choice of the teaching profession, is 

different by a third, i.e. the girls are more confident in the correctness of their 

professional choice. At the same time, these survey results are cause for 

concern and indicate a low level of career guidance. 

On satisfaction with the selected institution of higher education the 

students have said the following: «Quite satisfied» – 26 %; «Yes, partially» – 

49 %; «No» – 25 %. The next question related to academic achievements. We 

obtained the following answers: «Excellent academic performance» – 7 %; 

«Excellent and good» – 32 %; «Good and satisfactory» – 31 %; «Satisfactory» 

– 23 %; «Basically underperform» – 7 %. It should be noted that there was no 

correlation between these two answers.  

Accordingly, among the ones who are «satisfied» with institution of 

higher education are students with different performance level – «excellent», 

«satisfactory» and even those who «underperform». Among the «dissatisfied» 

ones there are also the students with different levels of educational 

achievements. This suggests that the academic performance – marks for test 

and examination sessions is not the main factor influencing satisfaction or 

dissatisfaction of the students with their educational progress and choice of 

educational institutions. 

We have also analyzed the answers to the question about future life 

plans separately for boys and girls. The responses of girls represent such a 

hierarchy of variants of the prevailing way of life: 1) a good job – 29 %; 2) a 

good marriage – 22 %; 3) continued education in a different specialty – 17 %; 

4) search for a well-paid job not related to pedagogical specialty – 13 %; 5) 

organization of their own business – 11 %; 6) other plans – 8 %. The young 

men’s responses showed a slightly different picture: 1) search for a well-paid 

job not related to pedagogical specialities – 39 %; 2) organization of their own 

business – 27 %; 3) continued education in a different specialty – 13 %; 4) a 

good job – 11 %; 5) other plans – 10 %. In relation to other plans, the 
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majority of students did not want to specify their responses, but in some 

questionnaires and during interviews, the following predominant motives were 

discovered: «to move abroad», «work abroad and return», «continue 

education abroad» etc. The answers to the question about the preferred job 

give the opportunity to see their attitude towards teaching profession as a 

whole (table 4). 

The results of the survey show that the vast majority of students strive 

to receive higher salaries without making any extra effort to do so. 

Unfortunately, only a quarter of the interviewed students showed interest in 

working at a school – their chosen pedagogical specialty. The strange thing is 

that work in senior positions is desirable for a small number of students, which 

is in the range of statistical error. This is probably due to the fact that school 

administrators shoulder a greater responsibility not only for themselves but 

also for the other teachers’ work as well as academic performance of school 

pupils. 

Table 4 

The attitude of students toward the desired future work (%) 

 

The criteria for the desired job Indicators 

High wages without much effort, physical and mental strength 47 

A job at a school on the acquired specialty 26 

The work of creative, exploratory nature associated with the 

art or science 
12 

Any (including non-prestige) high-paying job 11 

Work at school in a managerial position 4 

 

Summarizing the results of the survey, it can be stated that the majority 

of students are focused on material values, work for them is not an internal 

necessity, but only a means to earn money. And even those who want to 

persue a teaching career, mainly choose the teaching profession guided by the 

fact that it is «aclean and intellectual job», which «does not require much 

effort», etc. 

To identify the motives of a professional choice, we used K. Zamfir’s 

methods – «Motivation of professional activity» in modification by A. Rean. 

This method is based on the theory of intrinsic and extrinsic motivation which 

helps to determine the motivational complex of a personality, the nature of 

correlation between the three types of motivation: internal, external positive 

and external negative. This complex shows the general thrust of professional 

motivation of students. 

The analysis and interpretation of empirical data indicate that there are 

no significant differences in motivation orientation in the professional 

pedagogical activity among male and female students. Analyzing the diagnostic 
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results for the whole sample of respondents, we can conclude that only a 

quarter of the students are focused directly on the teaching profession, which 

they get at a pedagogical university. About 68 % of students have found the 

instability of professional motivation, that is, were not sure of the correctness 

of their choice, and 7 % of respondents showed a very low level of motivation 

in relation to the chosen future teaching profession. 

Conclusions. Today, the structure of educational values is undergoing 

significant transformations. This is due to the democratic changes, new social 

requirements, informatization and humanization of the modern domestic 

pedagogical education. Based on the analysis of literary sources we have 

distributed humanistic and professional values in the following groups: 

1) values-goals – values which reveal the significance and meaning of the 

objectives of pedagogical activity of the teacher; 2) values-tools – values 

which reveal the importance of the ways and means of implementing the 

educational activities of teachers; 3) values-relations – values which reveal the 

value and meaning of relationships as the main mechanism of functioning of a 

complete educational activities; 4) values-knowledge – values which reveal the 

significance and meaning of psychological and pedagogical knowledge in the 

implementation of educational activities; 5) values-quality – values which 

reveal the significance and meaning of the qualities of a teacher’s personality 

that is, the multiplicity of interrelated individual, personal, communicative, 

professional qualities of a teacher’s personality as a subject of pedagogical 

activity. 

Research of orientations towards humanistic and professional values has 

given the opportunity to fix the expression of social expectations of university 

students. The nucleous of value consciousness of young people includes such 

leading values as health, family, friends, work, etc. At the same time, the 

pursuit of material wealth, the desire to organize own business, etc is more 

situational. Assessing the professional intentions of the students, we have 

identified the following important points: the increase in the level of anxiety for 

their future and the lack of conservation of the dominant orientations to work 

in their chosen teaching specialty. In this context it should be stressed that 

value orientations and life strategies of modern students depend primarily on 

the choice of a future profession (and thus a university), which can be done 

after finishing school purposefully and rationally or spontaneously, that is 

accidentally under the influence of external causes and factors. The latter 

depends on the global and local trends of development of Ukrainian higher 

pedagogical education, which is on the verge of radical changes in the 

methodological and institutional nature. 
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Леонід Оршанський 

 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

Анотація. Доведено, що цінності відіграють винятково важливу роль у 

розвитку особистості сучасної молодої людини, виступають чинником регуляції її 
поведінки, виражають спрямованість життєвих інтересів і професійних потреб. На 

основі соціологічних даних й емпіричних результатів дослідження здійснено 

порівняльний аналіз сучасного стану зорієнтованості студентської молоді на 
гуманістичні та професійні цінності. Визначено ключові цінності, що становлять 

ядро ціннісної самосвідомості студентської молоді, а також з’ясовано, що справжні 

цінності та світогляд визнаються студентами як гідний ідеал для наслідування та 
необхідна умова ефективного функціонування демократичного суспільства. 

Проблеми формування цінностей майбутніх педагогів сьогодні також набувають 

значення. Гуманістичні та професійні цінності зумовлюють спрямованість інтересів 

і потреб вчителя професіонала, визначають властиві йому установки та мотивацію 
в галузі професійно-педагогічної діяльності. В ретроспективі прояв гуманістичних 

та формування професійних цінностей як внутрішніх орієнтирів, на які опирається 

вчитель у своїй діяльності, пов’язується зі становленням у педагогічній професії. 
Тому цінності, передусім професійні, не залишаються незмінними, у процесі свого 

розвитку вони трансформуються залежно від історичної епохи: зникають, 

втрачаючи свою актуальність, виникають нові цінності, змінюється їх ієрархія. На 
основі емпіричних даних охарактеризовано соціально-демографічні відмінності 

суб’єктів професійного вибору, виявлено динаміку й особливості впливу різних 

соціальних чинників на формування гуманістичних і професійних цінностей 

майбутніх педагогів з урахуванням соціально-економічних змін, що відбуваються в 
сучасній Україні. 

Ключові слова: ціннісні орієнтації, гуманістичні цінності, професійні 

цінності, майбутні вчителі, заклад вищої педагогічної освіти. 

 

Leonid Orszanskyj 

 

ORIENTACJE WARTOŚCI PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI 

 

Streszczenie. Wartości odgrywają wyjątkowo ważną rolę w rozwoju 

osobowości współczesnego młodego człowieka, służąc jako najwyższy stopień regulacji 
jego zachowania, wyrażając orientację żywotnych interesów i potrzeb zawodowych. 

http://www.altai.fio.ru/
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Na podstawie danych socjologicznych i empirycznych wyników badań próbowano 

porównawczą analizę aktualnego stanu orientacji młodych studentów do wartości 

zawodowych i humanistycznych. Kluczowe wartości, które tworzą rdzeń świadomości 
wartości uczniów, a okazało się, że prawdziwe wartości i studenci filozofii są 

rozpoznawane jako godne idealnego modelu i warunek konieczny dla skutecznego 

funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. Problemy związane z 
kształtowaniem wartości przyszłych nauczycieli stają się coraz bardziej istotne. 

Wartości humanistycznych i zawodowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu 

osobowości nauczyciela zawodowej, działają jako wyższy poziom regulacji jego 
zachowania, określa kierunek jego zainteresowań i potrzeb, określić wrodzoną 

instalację i zaangażowanie w działaniach zawodowych i edukacyjnych. Historycznie 

humanistyczny ekspresja i tworzenie wartości zawodowych, wewnętrznych 

wytycznych, na której nauczyciel w swoich działaniach, związane z tworzeniem i 
rozwojem zawodu nauczyciela. Dlatego wartości, zwłaszcza zawodowych, a nie 

statyczne w procesie ich rozwoju są przekształcane w zależności od okresu 

historycznego: znikną, tracąc swoje znaczenie, nowe wartości, zmiana ich hierarchii. 
Na podstawie badań empirycznych próbował scharakteryzować różnice społeczno-

demograficzne poddaje profesjonalnego wyboru, aby ujawnić dynamikę i właściwości 

różnych czynników społecznych wpływają na tworzenie profesjonalnych i 

humanistycznych wartości przyszłych nauczycieli, z uwzględnieniem zmian 
społecznych i gospodarczych zachodzących we współczesnej Ukrainie. 

Słowa kluczowe: orientacje wartości, wartości humanistyczne, wartości 

zawodowe, przyszli nauczyciele, wyższa pedagogiczna instytucja edukacyjna. 
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Ганна Товканець  

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 

Анотація. Розглядається проблема гуманізації змісту професійної підготовки 

майбутнього педагога, зокрема фахівців спеціальності «Початкова освіта». 

Наголошено, що важливо в сучасних умовах  сформувати  педагога з яскраво 
вираженим гуманістичним світоглядом, відповідальністю за формування майбутнього 

країни, оптимістичним поглядом на можливості розвитку особистості вихованця, 

оскільки  саме  гуманізм є інтелектуальним, моральним і соціальним простором 

творення сенсу, пошуку і знаходження людиною точки опори і в суспільному 
середовищі, і в самій собі. Підкреслено важливість врахування характерологічних 

особливостей гуманістичного світогляду майбутнього учителя у освітньому процесі, 

зокрема  життєвий оптимізм, що виявляється у відчутті впевненості в потенційних 
силах свого народу і людства, готовності докладати зусиль у подоланні кризових 

явищ, відчуття своєї відповідальності за майбутнє країни; толерантність (активне 

намагання зрозуміти аргументи  опонента та знайти «точки примирення»); 

педагогічний оптимізм (віра в потенційні сили учня та можливості педагогічної 
науки); установка на «завтрашню радість» вихованця, на досягнення ним значного 

успіху в тих видах діяльності, до яких він має задатки. Акцентовано увагу на 

професіоналізмі і компетентності, які стають соціальнозначущими, обов’язковими 
якостями педагога, здатного до аналізу своєї практичної діяльності; на  необхідності 

розширення уявлень майбутнього педагога щодо освіти дорослих і освіти впродовж 

життя. Запропоновано у навчальних планах підготовки майбутніх педагогів вводити 
спеціальні курси андрагогічного спрямування, проектування занять на основі 

технологічного підходу, що дає можливість студентові цілісно розглядати навчальний 

процес та допомагає майбутнім педагогам визначити власну позицію, активізувати 

самостійну й індивідуальну роботу. Зроблено висновок, що гуманістична 
спрямованість змісту навчання може і повинна здійснювати сьогодні свій ефективний 

вплив на саморозвиток, самозахист молодої людини, на підготовку студентів до 

морально виправданої майбутньої життєдіяльності, цілісне самосприйняття і 
прийняття іншої людини.  

Ключові слова: гуманізм, світогляд, гуманізація освіти, вища школа, 

майбутній педагог. 

 

  

Вступ. Система освіти як важливий соціальний інститут в обставинах 

глобалізації цивілізаційних процесів виступає стратегічним чинником і умовою 

виживання людства. Наголос на пріоритеті морального начала, духовного 

багатства, культивування духу мудрості — один із найважливіших 

філософсько-методологічних та гуманістичних пріоритетів сучасної освіти. Як 

справедливо і влучно підмітив Г. Ріккерт, совість є останнім базисом знання1. 

Розвинуте моральне почуття і адекватна йому спрямованість слова і справи 

людини є «атрибутивною ознакою» саме людського способу життя.  

                                                             
1 Риккерт Генрих. Философия жизни. К.:Ника-Центр : Вист-С, 1998. – С.156. 
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Сучасна вища школа має виховувати особистість, здатну до 

конкурентоспроможної адаптації, до вміння співпрацювати з представниками 

різних культур, конфесій та різних поглядів. Філософію такої культури 

покликана формувати «педагогіка миру», «педагогіка співробітництва», етика 

відповідальності, основою яких є взаємоповага, доброзичливість, врахування 

індивідуальних особливостей кожного задля досягнення кращої координації 

спільних дій,  співтворчості тощо.  

Сучасна культура людських взаємин, яка багато в чому зумовлюється 

практикою ринкових відносин з її акцентованим прагматизмом і жорсткою 

цілераціональністю, потребує врахування чинників жорсткої конкуренції та 

суперництва.  Суспільство має заздалегідь вжити заходів не лише виховного, 

але й законодавчого і силового типу, аби перешкодити «трансляції 

загрозливих видів соціального досвіду»2, сприяти засобами освіти 

забезпеченню прав людини, соціальнопсихологічній безпеці особистості, 

суспільства, держави. Важливо в сучасних умовах  сформувати  педагога з 

яскраво вираженим гуманістичним світоглядом, відповідальністю за 

формування майбутнього країни, оптимістичним поглядом на можливості 

розвитку особистості. 

 

Зміст професійної підготовки у вищій школі  

як відображення гуманістичних цінностей суспільства 

  

Гуманізм – це ставлення до людини, пройняте турботою про її благо, 

повагою до її гідності; людяність3. Гуманізм відстоює не право особистості на 

відособлення й ізоляцію від суспільства і природи, а право особистості на 

гідне існування в світі, на участь у його житті, на вирішення проблем 

міжнародного значення, на поліпшення умов свого існування. Гуманізм – це 

інтелектуальний, моральний і соціальний простір творення сенсу, пошуку і 

знаходження людиною точки опори і в суспільному середовищі, і в самій собі,  

через який людина пропускає весь зміст свого внутрішнього світу, тим самим 

очищуючи його і наповнюючи світлом людяності. Володіння знанням повинно 

допомогти людині стати мудрішою, зрозуміти своє місце в світі та навчитися 

узгоджувати дії з законами суспільства, в якому вона живе4. Перша і 

найголовніша відмінність гуманізму від усіх інших світоглядів полягає в тому, 

                                                             
2 Пазенок В. Гуманістичний принцип сучасної філософії освіти соціокультурний 

вимір філософії освіти. Філософія освіти. – 2005. – №1. – С. 52 – 72. 
3 Гуманізм як основоположний критерій розвитку свободи // Людина в цивілізації 

XXI століття: проблема свободи / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В. Лютий, Г.І. 
Шалашенко, Є.І. Андрос, А.М. Дондюк, Г.П. Ковадло, Н.В. Хамітов, О.А. Ярош, В.П. 

Загороднюк. – К.: Наукова думка, 2005. – 273 с. 
4 Основы современнго гуманизма: учебное пособие  вузов / Борзенко,И. М.,  

Кувакин В. А., Кудишина А. А.; под ред. В. А. Кувакина и А. Г. Круглова.  – М.: Российское 

гуманистическое общество.  – 2002. –  С. 128–130. 
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що він обов’язково припускає акт рефлексії, самосвідомості, вільного, 

розумного і критичного ухвалення людиною своєї людяності разом з 

накопиченими нею знаннями і досвідом. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури та власний педагогічний 

досвід дали нам змогу окреслити якісні характеристики гуманістичного 

світогляду майбутнього учителя:  життєвий оптимізм (відчуття впевненості в 

потенційних силах свого народу і людства, готовність докладати власні 

зусилля в подоланні кризових явищ, протидії екологічній катастрофі тощо); 

відчуття своєї відповідальності за майбутнє країни; толерантність (активне 

намагання зрозуміти аргументи  опонента та знайти «точки примирення»); 

педагогічний оптимізм (віра в потенційні сили учня та можливості педагогічної 

науки); установка на «завтрашню радість» вихованця, на досягнення ним 

значного успіху в тих видах діяльності, до яких він має природний потяг.  

Не можна не погодитися з думкою В. Кременя, що в умовах посилення 

тенденції до розмивання специфіки, неоднорідності, самобутності культур, 

багатства їх проявів, до утвердження єдиних стереотипів, шаблонів, 

однолінійності тощо в сучасній вищій школі актуальності сьогодні набуває 

проблема духовності.  

В такій ситуації, як ніколи, зростає загроза перетворення особистості, 

всупереч сподіванням на творчу силу гуманізму і демократії, на частину маси, 

на товпу, на суму пересічностей. Саме духовність у її широкому розумінні 

наповнює сокровенні глибини людини смислом і підносить її над собою, 

переводить до буття ціннісного5. Як зазначає Н. Ничкало, сучасними 

тенденціями в гуманізації європейської освіти стають людиноцентризм, 

демократизм у відношеннях представників різних вікових груп6, повага до 

людини як першооснови цінностей7. Головним освітянським продуктом є 

конкретна людина, підготовлена до активної високопрофесійної діяльності в 

різних галузях промислового, сільськогосподарського виробництва і сфері 

послуг.  

Мова йде про головне – людський капітал, від духовних, морально-

етичних і професійних якостей якого залежить майбутнє кожної держави, – 

                                                             
5 Кремень В.Г., Андрущенко В.П. Філософія як життя в освіті (до 75-річчя академіка 

НАН України Л.В. Губерського). Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 

10. – С. 87.  
6 Ничкало Н.Г. Концепція педагогічної майстерності академіка І.А.Зязюна: 

міждисциплінарні засади  Теорія і практика професійної майстерності в умовах 
цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во Рута. – 
2016. – С. 21.  

7 Ничкало Н. Г. Філософія педагогіки серця Яна Павла II. Освітній україно- центризм 
Георгія Філіпчука: зб. наук. пр. / редкол.: Н. Ничкало (голова) та ін.; упор.: Н. Ничкало, 

О. Боровік; НАПН України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.: 

Богданова А. М. – 2016. – С. 27. 
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зазначає Н. Ничкало8, виокремлюючи при цьому три рівні розуміння поняття 

«людський капітал»: особистісний – знання та навички, яких людина набула 

шляхом навчання, практичного досвіду; мікроекономічний – сукупна 

кваліфікація і професійні здібності фахівця, а також його здобутки у справі 

ефективної організації праці й розвитку персоналу; макроекономічний – 

освіта, професійна підготовка і перепідготовка, служба профорієнтації і 

працевлаштування9. В цьому багатокомпонентному, складному й 

суперечливому процесі перемагає істина, яка разом з філософськими 

категоріями добра, краси і свободи відбиває глибинний смисл людського 

світобачення та осягнення буття, пошуку людського духу та творення 

гуманістичних ідеалів. Саме істина виражає сутнісний зміст і безпосередню 

мету пізнавального процесу і характеризує його результат – знання і 

компетенції – як адекватне відображення суб’єктивної та об’єктивної 

реальності в свідомості людини10.   

 Однією з головних вимог до сучасного педагога є його ціннісні 

орієнтації та високий рівень професіоналізму, які сформовані на основі 

гуманістичних позицій. Професіоналізм і компетентність стають 

соціальнозначущими, обов’язковими якостями педагога, здатного до аналізу 

своєї практичної діяльності. Водночас варто підкреслити, що і професіоналізм, 

і компетентність формуються на основі світогляду людини, тобто на знанні та 

оцінці людиною світу і самої себе, на своєрідній інтеграційній цілісності 

знання і цінностей, розуму та відчуттів, інтелекту і дії. Адже, на думку 

С. Гончаренка, світогляд – це  система настанов, уявлень, оцінок, що 

допомагає людині бачити, розуміти світ, а також допомагає з визначенням 

своєї життєвої позиції в ньому, форма суспільної свідомості людини, через яку 

вона сприймає, осмислює та оцінює навколишню дійсність як світ свого буття 

й діяльності, визначає і сприймає своє місце й призначення в ньому11.  Саме у 

світогляді інтегруються пізнавальні, ціннісні й мотиваційно-діяльнісні 

установки людської життєдіяльності12, оскільки світогляд – «те, що фактично 

вбирає саму суть фізичних, психічних, ідеальних речей незалежно від того, 

                                                             
8 Ничкало Н. Г. Професійна педагогіка праці: проблеми взаємозв’язку в умовах 

ринкової економіки.  Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: 
теорія, досвід, прогноз: зб. наук. ст. методологічного семінару, 17 березня 2010 р.: у 2-х 
ч. / [за ред. В. І. Лугового, Н. Г. Ничкало].  Ч.1. К.: Пед. Думка. – 2010.  – С. 99. 

9 Ничкало Н. Ідея суспільства знань і праці в наукових пошуках. Теорія і практика 

управління соціальними системами. – 2010. – №3. – С. 27 
10 Ничкало Н.Г. Концепція педагогічної майстерності академіка І.А.Зязюна: 

міждисциплінарні засади  Теорія і практика професійної майстерності в умовах 

цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во Рута. – 
2016. – С. 23.  

11 Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь. – 1997. – 128 с 
12 Макутон П. Я. Світоглядні ідеали і цінності, їх місце і роль в культурі. Актуальні 

проблеми духовності: збір.ник наукових праць Криворізького державного педагогічного  

університету. – Кривий Ріг: І.В.І. – 2002. – С. 19–29. 
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як відбувається їх усвідомлення, і навіть чи приходить це усвідомлення 

взагалі»13. 

Визначаючи гуманістичну спрямованість особистості майбутнього 

вчителя, ми маємо виходити із розуміння спрямованості як 

складноструктурованої інтегративної властивості особистості, що охоплює 

численні процеси як пізнавальної, так і емоційно-вольової діяльності людини. 

Як відомо, основу спрямованості складає певна структура мотиваційної сфери 

особистості, у процесі формування якої (особистості) педагогічно значущі 

мотиви поступово розвиваються, набуваючи провідного значення. На 

становлення і розвиток гуманістичної спрямованості особистості значно 

впливає система соціальних відносин, що склалась у суспільстві поміж людей, 

що визначає відношення людини до інших людей, своєї діяльності, самого 

себе. 

Своєрідна модель вимог суспільства до підготовки людських поколінь до 

життя та професійної підготовки закладена у змісті освіти як системі наукових 

знань про природу, суспільство, людське мислення, практичні уміння і 

навички та способи діяльності, досвіду, творчої діяльності, світоглядних, 

моральних, естетичних ідей та відповідної поведінки14. 

Зміст освіти у вищій школі – це наукова інформація, необхідна для 

вивчення, яка є педагогічно обґрунтованою, логічно оформленою, 

відображається у навчальній документації, що регулює процес навчання у 

будь-якому закладі вищої освіти15. Ми поділяємо думку Л.Хомич, яка, 

розглядаючи зміст професійно- педагогічної підготовки майбутнього педагога, 

підкреслює значення  комплексної освітньої програми, що повинна 

синтезувати й інтегрувати всі цикли дисциплін, підґрунтям якої є 

програмно-цільовий метод планування й управління процесом навчання.16 

При цьому наголошується, що варто звернути увагу на конкретизацію 

основних навчально-виховуючих, розвивальних цілей і планований рівень їх 

досягнення, а також перелік загальнопедагогічних умінь як практичного 

результату вивчення педагогічних курсів, визначити проблеми, які студенти 

повинні навчитися творчо вирішувати, виробити перелік типових професійно-

педагогічних задач, котрі студенти повинні навчатися розв’язувати, чітко 

виділити форми і засоби контролю провідних компонентів змісту навчального 

предмету.  

 

                                                             
13 Философский энциклопедический словарь. Состав. Губский Е. Ф, Кораблева Г. 

В.Лутченко В. А. – М.: Инфра-М. – 1997. – С. 271.  
14 Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – С. 137. 
15 Ситаров В.А. Дидактика: [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений]. 

Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Академия. – 2002. – С. 345. 
16 Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів: 

теорія і практика: монографія. – К.: Магістр-5. – 1998. – С. 127–128.  
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Варіативність форм освітніх програм і технологій як чинник 

гуманізації  професійної підготовки майбутнього педагога 

 

 Здійснений аналіз навчальних планів, програм з підготовки 

майбутнього  педагога, зокрема за спеціальністю 013 «Початкова освіта», 

посібників з педагогічних курсів стосовно гуманізації їх змістового наповнення 

дають можливість зробити висновки, що в сучасному освітньому просторі цілі 

вивчення освітньої інформації не в повній мірі співвідносяться з цілями 

функціонування підсистеми «школа» як складової сучасної педагогічної 

освіти»; навчальна інформація переважно висвітлюється репродуктивним 

способом, увага акцентується на змістовій інформації без розкриття її 

виховного потенціалу та акцентування гуманістичної складової, що вимагає 

активізації впровадження інноваційних методів і прийомів; недостатнє 

значення приділяється розкриттю філософських поглядів на проблему 

гуманізації, людинцентризму та теорії людського капіталу; навчальна 

інформація нерідко має негативну спрямованість у зв’язку із значною 

заідеологізованістю і знеособленістю їх змісту17.  Варто наголосити  на 

необхідності розширення уявлень майбутнього педагога, що освіта – це і 

освіта дорослих, і освіта впродовж життя. Тому у навчальних планах 

підготовки спеціалістів необхідно вводити спеціальні курси андрагогічного 

спрямування. Зокрема наголосимо на тому, що у трактуванні  педагогіки як 

науки в сучасних умовах  варто акцентувати  увагу не на навчанні, а на 

розвиткові особистості на основі навчання і виховання.  

Формуванню гуманістичних якостей майбутнього педагога сприяють 

заняття з педагогічних дисциплін, які  варто проектувати на основі 

технологічного підходу, що дає можливість цілісно розглядати навчальний 

процес. Водночас на формування у студентів певних компонентів 

загальнолюдської і професійної культури впливає педагог як особистість. «У 

вихованні, – писав К. Ушинський, – все повинно базуватися на особистості 

педагога, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела 

людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм 

закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в 

справі виховання»18. Висока культура мислення, спілкування, мовлення, 

поведінки, зовнішності, жестів, міміки, володіння основами психотехніки, 

морально-духовних цінностей та багато іншого – це той духовний капітал 

                                                             
17 Дубасенюк О.А., Семенюк Т.В., Антонова О.Є. Професійна підготовка майбутнього 

вчителя до педагогічної діяльності: монографія. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т. – 

2003. – С. 10. 
18 Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т.1; Редкол.: 

В. М. Столєтов В. М. (голова) та ін.; Пер. з рос. А. С. Василенко. – К.: Рад. Школа. – 1983. 

– С. 311. 
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викладача вищої школи, який є живильним джерелом формування 

особистості майбутнього педагога.  

Актуальною у сучасному ринковоорієнтованому просторі є проблема 

самостійної підготовки, індивідуальної робота студента, що гуманізує освітній 

процес з точки зору надання можливості студенту самостійно регулювати 

робочий графік, знаходити можливості поєднання теоретичного і практичного 

здобуття знань. У  світовій  практиці  доведено  ефективність  застосування  

самостійної  роботи  студентів як гуманізуючого чинника у професійній 

підготовці.  Зокрема,  американський  психолог  і педагог  Ф.  Келлер  для  

закладів вищої освіти створив  так  званий Келлер‐план19 – оригінальну 

систему  індивідуалізованого  навчання, яка  полягає  у забезпеченні 

можливості  індивідуальної  праці студентів у властивому  їм  темпі, 

використанні  лекцій  виключно  з метою мотивації та загальної  орієнтації  

студентів,  застосуванні  друкованих  матеріалів.  Самостійну роботу студента 

як більш незалежну та творчу  у сучасному освітньому просторі дозволяє 

інтенсифікувати та закладати основи подальшої постійної самоосвіти 

використання інформаційних технологій, яке створюється за допомогою 

інтеграції сукупності програмно-апаратних та традиційних форм навчання. 

Висновки. У сучасних умовах гуманістичні установки й ідеали є 

необхідними на всіх рівнях соціального життя і, в першу чергу, в період 

становлення фахівця, майбутня діяльність якого відображатиме суб’єкт-

суб’єктні відносини, оскільки  все більш пріоритетними стають проблеми 

духовно-морального становлення та розвитку особистості. Саме гуманістична 

спрямованість змісту навчання може і повинна здійснювати сьогодні свій 

ефективний вплив на саморозвиток, самозахист молодої людини, на 

підготовку студентів до морально виправданої майбутньої життєдіяльності, 

цілісне самосприйняття і прийняття іншої людини, адже  суть гуманізації 

освіти – у поверненні до її моральних витоків, стрижнями яких є 

людинолюбство і людиноцентризм, збереження культурного надбання, 

духовність і толерантність, повага до людини і її гідності. 

У змісті професійної підготовки майбутнього педагога  варто підкреслити 

необхідність загальної гуманістичної спрямованості вищої освіти, яка, 

водночас, потребує прогнозування шляхів її реального втілення; гармонізацію 

в освітньому середовищі міждисциплінарних підходів, що спрямовується на 

пошук альтернативних технологій професійної  підготовки, на узгодження 

системи вищої освіти, що склалася та має свої традиції, з тенденціями 

глобалізації та інтеграції до світового освітнього простору, на моделювання 

освітнього процесу, який є сприятливим чинником для проектувальної 

діяльності як прояву педагогічної творчості та інноваційності. 

                                                             
19 Keller, F. S. Engineering personalized instruction in the classroom. Revista 

Interamericana de Psicologia/Interamerican Journal of Psychology. –  1967.1(3). 
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Hanna Tovkanets  

 

MODERN APPROACHES TO HUMANIZING CONTENTS 

PROFESSIONAL PREPARATION FOR THE FUTURE TEACHER 
 

Summary. The article deals with the problem of humanization of the contents 

of the professional training of the future teacher, in particular specialists of the 
specialty «Primary Education». It is stressed that it is important in today's conditions 

to form a teacher with a pronounced humanistic worldview, responsibility for shaping 

the future of the country, an optimistic view of the potential development of an 

individual's pupil, since it is humanism that is the intellectual, moral and social space 
of making meaning, finding and finding by a person of the point of support in the 

social environment and in itself. The importance in the educational process of the 

consideration of the characterological features of the humanistic outlook of the future 
teacher, in particular, the optimism of life expressed in the sense of assurance of the 

potential forces of  people and  humanity, the readiness to make efforts in overcoming 

the crisis phenomena, and the sense of responsibility for  country’s future,tolerance 
(an active attempt to understand the opponent's arguments and find "points of 

reconciliation");pedagogical optimism (faith in the potential forces of the student and 

the possibilities of pedagogical science); the installation on the "tomorrow's joy" of the 

pupil, to achieve a significant success in those kinds of activities to which a student 
has a stake. The emphasis is placed on the professionalism and competence that 

become socially significant, the obligatory qualities of a teacher capable of analyzing 

his practical activity; the need to expand the perceptions of the future teacher on 
adult education and education throughout life. It is suggested in the curriculum of the 

training of future teachers to introduce special courses of andragogical orientation, 

designing of lessons on the basis of a technological approach, which enables the 

student to integrate the educational process and helps future educators determine 
their own position, activate their independent and individual work. It is concluded that 

the humanistic orientation of the content of education can and should  have its 

effective influence on self-development, self-defense of a young person, on the 
preparation of students for a morally justified future life, holistic self-perception and 

the adoption of another person. 

Key words: humanism, worldview, humanization of education, high school, 
future teacher. 

 

Hanna Towkanec’  

 

NOWOCZESNE PODEJŚCIA DO HUMANIZACJI TREŚCI EDUKACJI 

ZAWODOWEJ PRZYSZŁEGO PEDAGOGA 

 
Streszczenie. Artykuł dotyczy problemu humanizacji treści szkolenia 

zawodowego przyszłego nauczyciela, w szczególności specjalistów specjalności 

«Edukacja podstawowa». Podkreśla się, że w dzisiejszych warunkach ważne jest 
stworzenie nauczyciela o wyraźnym humanistycznym światopoglądzie, 

odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości kraju, optymistyczny pogląd na 

potencjalny rozwój ucznia jednostki, ponieważ to humanizm jest intelektualną, 

moralną i społeczną przestrzenią tworzenia znaczenia, znajdowania i znajdowania 
osoby punktu oparcia i środowisko społeczne i samo w sobie. Znaczenie procesu 

wychowawczego w rozważaniu cech charakterystycznych humanistycznego spojrzenia 

przyszłego nauczyciela, w szczególności optymizm życia wyrażony w poczuciu 
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pewności potencjalnych sił jego ludu i ludzkości, gotowość do podejmowania wysiłków 

w przezwyciężaniu zjawisk kryzysowych i poczucie odpowiedzialności za przyszłość 

kraju, podkreśla się w procesie edukacyjnym. tolerancja (aktywna próba zrozumienia 
argumentów przeciwnika i znalezienia „punktów pojednania”); optymizm 

pedagogiczny (wiara w potencjalne siły ucznia i możliwości nauki pedagogicznej); 

instalacja na „jutrzejszej radości” ucznia, aby osiągnąć znaczący sukces w tego 
rodzaju działaniach, w które ma udział. Nacisk kładzie się na profesjonalizm i 

kompetencje, które stają się społecznie istotne, obowiązkowe cechy nauczyciela 

zdolnego do analizy jego praktycznej aktywności; potrzeba poszerzenia percepcji 
przyszłego nauczyciela na temat kształcenia dorosłych i edukacji przez całe życie. W 

programie szkolenia przyszłych nauczycieli sugeruje się wprowadzenie specjalnych 

kursów orientacji andragogicznej, projektowanie lekcji w oparciu o podejście 

technologiczne, które umożliwia uczniowi integrację procesu edukacyjnego i pomaga 
przyszłym wychowawcom w określeniu ich własnej pozycji, aktywowaniu ich 

niezależnej i indywidualnej pracy. Stwierdzono, że humanistyczna orientacja treści 

kształcenia może i powinna mieć obecnie skuteczny wpływ na samorozwój, 
samoobronę młodego człowieka, na przygotowanie uczniów do moralnie 

usprawiedliwionego przyszłego życia, całościową samoocenę i przyjęcie innej osoby. 

Słowa kluczowe: humanizm, światopogląd, humanizacja edukacji, szkoła 

średnia, przyszły nauczyciel. 
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Joanna Ewa Wierzejska 

 

POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

ZAWODOWEJ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH 

 

Streszczenie. Problem odpowiedzialności zawodowej nabiera szczególnego 

znaczenia w zawodach zaufania publicznego, które pełnią doniosłą rolę w życiu 

społecznym ze względu na charakter realizowanych zadań, bliskie relacje z innymi 
ludźmi oraz wywieranie wpływu na ich rozwój. Do profesji tych należy zawód 

pedagoga, który będąc kreatorem własnej osobowości, jest też przewodnikiem we 

wspomaganiu rozwoju swoich podopiecznych. W prowadzonej pracy wychowawczej 

wprowadza wychowanka w świat wartości przez ich poznawanie, odkrywanie, 
odczuwanie i wybieranie, ponadto uczy społecznie pożądanych postaw i zachowań. 

Swoim osobistym zachowaniem daje także przykład świadomego podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji. Dlatego tylko odpowiedzialnie funkcjonując w środowisku 
pracy, może spełniać efektywnie wychowawcze funkcje oraz podejmować adekwatne 

do potrzeb decyzje wychowawcze, zapewniające harmonijny rozwój podopiecznych. 

Może więc samorealizować się jako pedagog tylko wówczas, gdy stanie się kreatorem 

środowiska wychowawczego, inicjatorem działań opiekuńczo-wychowawczych. Jego 
odpowiedzialne funkcjonowanie stanowi warunek odpowiedzialności podopiecznych. 

Pedagog szkolny funkcjonujący obok nauczycieli jest istotnym ogniwem oddziaływań 

pedagogiczno-psychologicznych kształtujących przyszłych odpowiedzialnych obywateli. 
W artykule prezentowane są wyniki badań przeprowadzonych metodą sondażu 

diagnostycznego wśród 294 pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach o różnym 

profilu nauczania usytuowanych na terenach województw: mazowieckiego, lubelskiego 
i podlaskiego. Głównym celem badawczym była diagnoza poczucia odpowiedzialności 

zawodowej badanych pedagogów, na którą składa się: świadomość odpowiedzialności 

zawodowej, przedmiot odpowiedzialności oraz gotowość ponoszenia 

odpowiedzialności. Wyniki badań wskazują, iż wśród grupy respondentów dominuje 
przeciętne poczucie odpowiedzialności zawodowej. Jej przedmiotem czynią zazwyczaj 

jakość wykonywanej przez siebie pracy. Jednakże gotowość ponoszenia 

odpowiedzialności widzą zazwyczaj w sytuacjach, w których wymagają tego od nich 
przepisy prawa lub warunkują je normy życia społecznego. 

Słowa kluczowe: pedagogika pracy, pedagog szkolny, odpowiedzialność, 

poczucie odpowiedzialności zawodowej 

 

 

Wprowadzenie w problematykę badań. Pojęcie odpowiedzialności jest 

różnie definiowane w mowie potocznej i w literaturze naukowej. Często się 

mówi o „ponoszeniu odpowiedzialności”, „delegowaniu odpowiedzialności”, 

„uważaniu kogoś za odpowiedzialnego” czy „zwalnianiu z odpowiedzialności”. 

Według M. Michalika „odpowiedzialność, człowiek odpowiedzialny, poczucie 

odpowiedzialności to określenia podstawowe w refleksji humanistycznej, 

akcentujące wartości człowieka, jego wolność i podmiotowość, zdolność 
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postępowania uświadomionego, celowego, wynikającego z przyjętych 

wartości”1. 

Odpowiedzialność za ludzki czyn w ujęciu T. Ślipko zakłada zawsze 

świadomy charakter aktu oraz poczytalność jako rozumność warunkującą jego 

sprawczą przynależność do podmiotu2. Tym samym odpowiedzialność jest 

„wzięciem na siebie skutków własnego działania, do czego człowiek jako osoba 

moralna czuje się wewnętrznie przymuszonym, bowiem musi je on przypisać 

sobie samemu, własnej decyzji, swej wolnej woli”3. 

M. Nowicka-Kozioł wskazuje na następujące wymiary odpowiedzialności 

przejawiające się w ludzkiej egzystencji: 

 odpowiedzialność za siebie, która zmusza jednostkę do samopoznania i 

skonfrontowania się ze sobą, do działania i podejmowania skalkulowanego 

ryzyka, ale także zabezpieczenia siebie i troski o własną tożsamość, 

 odpowiedzialność za drugiego człowieka, która nie pozwala na 

„budowanie siebie” kosztem drugiego człowieka, a raczej jest podstawą 

twórczych relacji z najbliższymi, słabszymi, potrzebującymi wsparcia, 

 odpowiedzialność społeczna, będąca świadomym oddziaływaniem na 

tworzenie warunków ładu społecznego, zasad życia zbiorowego, współdziałania 

oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

 odpowiedzialność kulturowa, czyli dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz 

wytworzone wartości, wzory i normy, 

 odpowiedzialność polityczna, która wiąże się ze świadomością pełnionej 

roli w życiu społeczno-politycznym, 

 odpowiedzialność historyczna, łącząca przeszłość z teraźniejszością i 

przyszłością4. 

W zależności od tego, przed kim człowiek ponosi odpowiedzialność, 

możemy mówić o odpowiedzialności: metafizycznej wobec idei i sposobu ich 

realizacji; wobec Boga; wobec świata i natury; społecznej wobec państwa, 

organów samorządu, instytucji; wobec osób, z którymi zawarliśmy umowy5. 

Problematyka odpowiedzialności jest różnie definiowana na gruncie nauk 

społecznych. Dla filozofa odpowiedzialność to właściwość podmiotu, której 

mocą dobro lub zło, zawarte w treści spełnianego przezeń czynu, staje się 

                                                             
1 M. Michalik, O niektórych paradoksach odpowiedzialności, [w:] A.M. Tchorzewski 

(red.), Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, Bydgoszcz, Wydawnictwo „Wers”, 
1998, s. 20. 

2 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1984. 
3 J. Schwartlander, Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne, „Znak”, 

1995, nr 10, s. 6. 
4 M. Nowicka-Kozioł, Wprowadzenie. Poczucie odpowiedzialności moralnej, [w:] M. 

Nowicka-Kozioł (red.), Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy, 
Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000, s. 14. 

5 T.W. Nowacki, O odpowiedzialności – analiza pojęcia, [w:] K. Duraj-Nowakowa (red.), 
Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów. U progu reformy systemu 

edukacji, Kraków–Łowicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1999, s. 32. 
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cząstką składową moralnej treści jego osobowości, wskutek czego ponosi on 

związane z tym czynem konsekwencje6. „Odpowiedzialność – jak podkreśla 

Tischner – nierozerwalnie wiąże się z wartościami, a (…) w poczuciu 

odpowiedzialności wyraża się w sposób najbardziej źródłowy prawda o 

człowieku. To ono wyróżnia i wiąże człowieka ze światem, ono świadczy o jego 

wolności i skierowaniu ku wartościom i w nim wyraża się najpełniej to 

szczególne zaufanie człowieka do własnego sumienia, które nie pozwala mu 

tracić »swego czasu«”7. Dzieje się tak, ponieważ „odpowiedzialność jest 

nieuniknioną konsekwencją wolności woli ludzkiej i ugruntowanej na niej 

zdolności poczytalności”8. E. Levinas natomiast wychodzi z zupełnie innych 

przesłanek, sprowadzając problem odpowiedzialności do „odpowiedzialności za 

drugiego”. „Odpowiedzialność ta – stwierdza filozof – mimo że nie jest moją 

sprawą lub nawet mnie nie dotyczy, jest odpowiedzialnością za tego, który 

patrzy na mnie, (…) który jest dosięgnięty przeze mnie jako twarz”. Dalej 

dodaje: „(…) od momentu, gdy bliźni patrzy na mnie, jestem za niego 

odpowiedzialny, nie będąc nawet zmuszonym wziąć za niego 

odpowiedzialności; jego odpowiedzialność spada na mnie”9. 

Problem odpowiedzialności w ujęciu psychologicznym ściśle wiąże się z 

humanistyczną i poznawczą koncepcją człowieka10. Na przykład R. May 

akcentuje rolę odpowiedzialności w podejmowanych wyborach, w których 

człowiek kieruje się określonymi kryteriami, uwzględnia też uwarunkowania, 

jakich świadomość jest atrybutem jego wolności, oraz antycypuje skutki 

podjętych decyzji. W podejściu psychologicznym podkreśla się więc 

podmiotowe warunki odpowiedzialności, takie jak: świadomość aktywności; 

zdolność do realizacji obranego celu i przewidywania skutków podejmowanych 

decyzji; rozróżnienie dobra i zła (rozeznanie w wartościach); znajomość prawa 

i zasad moralnych obowiązujących w danej zbiorowości społecznej; wolność 

wyboru (swoboda działania) i poczucie sprawstwa w różnych sytuacjach 

społecznych11. 

                                                             
6 T. Ślipko, op. cit. 
7 J. Tischner, Swemu istnieniu zaufać, [w:] Myślenie według wartości, Kraków, Znak, 

1981, s. 49. 
8 J. Schwartlander, op. cit., s. 8. 
9 E. Levinas, Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philippem Nemo, Kraków, 1991, s. 54. 
10 Zob. m. in. F. Zawadzki, Z rozważań nad odpowiedzialnością, [w:] J. Lipiec (red.), 

Człowiek i świat wartości, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983; Z. Zimny, 

Odpowiedzialność obiektywna, subiektywna i społeczna, „Przegląd Psychologiczny”, 1984, nr 4; 
J. Daszkowski, Społeczna psychologia odpowiedzialności, „Studia Socjologiczne”, 1983, nr 2; J. 
Reykowski, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa, PWN, 1986; K. 
Popielski, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Lublin, 
Wydawnictwo KUL, 1994; R. Derbis , Pojęcie odpowiedzialności, „Psychologia Wychowawcza”, 
1986, nr 3; tenże, Poczucie odpowiedzialności i swoboda działania, „Przegląd Psychologiczny”, 
1987, nr 3; tenże, Koncepcja swobody działania i poczucia odpowiedzialności, „Prace Naukowe 
WSP w Częstochowie. Seria Psychologia”, 1991. 

11 R. May, Psychologia i dylemat ludzki, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1989. 
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Z kolei F. Zawadzki rozpatruje problem odpowiedzialności w kontekście 

aktywności człowieka. Ze względu na realizowane w aktywności wartości 

wyróżnia odpowiedzialność moralną, polityczną i obywatelską. Natomiast ze 

względu na sposób jej egzekwowania, wskazuje na odpowiedzialność 

naturalną, obyczajowo-zwyczajową i prawną. W swoich rozważaniach 

podkreśla, że „odpowiedzialność jest nieodłączna od działania, a wszelkie 

działanie jest zawsze jakimś sprawstwem. Ponieważ każdy człowiek jest 

sprawcą czegoś (zmian w otoczeniu lub utrzymaniu istniejącego stanu rzeczy), 

każdy jest za coś – obiektywnie rzecz biorąc – odpowiedzialny. Jeżeli nie 

potrafimy rozpatrywać sensownie ludzkiego bytu poza wszelką aktywnością i 

wolnością, to nie możemy go również umieszczać poza wszelka 

odpowiedzialnością”12. Dalej zaś konstatuje: „Związek odpowiedzialności z 

działaniem i sprawczością niekoniecznie musi być uświadamiany i 

akceptowany, może zachodzić (i bardzo często zachodzi) jako nierozpoznany 

przez podmiot działania i wbrew jego woli. Nie ma żadnego powodu, by w 

takich wypadkach rozpatrywać zdarzenia poza klauzulą odpowiedzialności”13. 

Tym samym sprawstwo ma charakter odpowiedzialności obiektywnej, gdyż 

każdy człowiek działający jest sprawcą czegoś. Dlatego odpowiedzialność jawi 

się w tej koncepcji jako istotny element funkcjonowania człowieka w życiu 

społecznym, czynnik kształtujący relacje społeczne, decydujący o strukturze 

więzi społecznej. 

W przypadku zarówno odpowiedzialności moralnej, jak i prawnej, 

obowiązują elementarne normy moralne oraz określony system prawa. 

Nieważne jest subiektywne poczucie odpowiedzialności człowieka. Według J. 

Daszkowskiego „obciążenie człowieka rzeczywistą odpowiedzialnością 

społeczną wymaga wyodrębnienia jego działań, określenia rzeczywistych 

konsekwencji dla innych ludzi oraz przyporządkowania tym rzeczywistym 

konsekwencjom umownych konsekwencji odczuwanych przez osobę 

działającą”14. Odpowiedzialność człowieka w tych dziedzinach ma charakter 

zobiektywizowany. Wszelkie przekroczenia obowiązujących reguł winny być 

zatem podstawą przypisywania odpowiedzialności. 

Zdaniem Z. Zimnego „poczucie odpowiedzialności nabiera wyrazistości w 

toku rozwoju człowieka i narastania jego doświadczenia jako cecha osobowości 

polegająca na poważnym ustosunkowaniu się własnego »ja« do przedmiotu 

decyzji, własnego działania oraz skutków tego działania ze względu na skutki 

zamierzone, czyli cel, i ustosunkowującego się do tego celu w przeżyciu 

określającym poczucie i przeżycie swobody wyboru celu, środków i sposobów 

działania prowadzących do osiągnięcia tego celu”15. Mówiąc za J. 

                                                             
12 F. Zawadzki, op cit., s. 118. 
13 Tamże, s. 118-119.  
14 J. Daszkowski, op. cit., s. 295. 
15 Z. Zimny, op. cit., s. 796. 
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Galarowiczem, człowiek staje się człowiekiem odpowiedzialnym, gdy rodzi się w 

nim poczucie odpowiedzialności, gdy odkrywa siebie jako istotę 

odpowiedzialną16. Zatem człowiek staje się odpowiedzialny w procesie 

socjalizacji i wychowania, kiedy wzrasta udział jego własnych decyzji w 

kierowaniu swoim postępowaniem oraz gdy rozstrzyga ważne kwestie w swoim 

życiu, wybierając określoną strategię swojego rozwoju. Istotną rolę odgrywa tu 

wychowanie do wartości17. 

W procesie wychowania i kształtowania odpowiedzialności młodzieży 

eksponuje się rolę pedagoga i jego indywidualną odpowiedzialność za 

wychowanka18. Jak pisze D. von Hildebrand: „(…) kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności powinno być jednym z głównych celów wszelkiego 

wychowania oraz kształtowania charakteru i osobowości”19. Przygotowując 

młodego człowieka do życia w pluralistycznym społeczeństwie, do korzystania z 

wolności i swobód demokratycznych oraz z możliwości funkcjonowania w 

europejskim środowisku wielokulturowym, istotnym celem wychowania staje 

się kształtowanie jego poczucia odpowiedzialności nie tylko za obowiązki dnia 

codziennego, podejmowane działania i miejsce, w którym przebywa, ale także 

za swój rozwój, przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz za 

zbiorowość, w której żyje i za obowiązki wobec przyszłości20. 

Według M. Łobockiego „wychowanie do odpowiedzialności polega przede 

wszystkim na uprzystępnianiu i przyswajaniu wartości rozumianych jako to 

wszystko, co jest przedmiotem naszych pragnień i dążeń, niezagrażających 

istnieniu ładu moralnego w świecie (…). Inaczej mówiąc, człowiek staje się 

odpowiedzialny szczególnie wtedy, gdy postępuje nie tyle z przykrego 

obowiązku, ile zgodnie z uznawanymi wartościami. Wówczas zasady i normy, 

jakimi kieruje się on w swym postępowaniu, nabierają mocy powinności 

                                                             
16 J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków, Wydawnictwo 

Naukowe PAT, 1992, s. 421. 
17 Por. K. Olbrycht, Odpowiedzialność pedagoga, [w:] Edukacja aksjologiczna. 

Odpowiedzialność pedagoga, t. 2, Katowice, Wydawnictwo UŚ, 1995; K. Olbrycht, 
Przygotowanie pedagogów do prowadzenia edukacji aksjologicznej. Wybrane aspekty, [w:] K. 
Olbrycht (red.), Edukacja aksjologiczna. Wybrane problemy przekazu wartości, t. 4, Katowice, 
Wydawnictwo UŚ, 1999; K. Denek, Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań–Toruń, Edytor, 
1994. 

18 Zob. m. in. B. Suchodolski, Przedmowa, [w:] B. Suchodolski (red.), Problemy 
współczesnego człowieka w filozofii. Wartość – wolność – odpowiedzialność, Wrocław, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1971; J. Rutkowiak, Kryzys pedagogiki a kryzys wychowania 
postrzegany przez pryzmat nauczycielskiej odpowiedzialności wychowawczej, [w:] Z. 

Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogice pogranicza, Toruń, Wydawnictwo UMK, 1990; 
T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków, Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 1991; A. Tchorzewski (red.), Odpowiedzialność jako wartość i problem 
edukacyjny, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 1998; . T. W. Nowacki, op. cit.. 

19 D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy moralne, [w:] D. von Hildebrand, J.A. 
Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner (red.), Wobec wartości, Poznań, Wydawnictwo „W 
drodze”,1982, s. 29. 

20 Por. R. Bera, Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo, 

Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2012, s. 35. 
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moralnych. Uważa się je za wartości całkowicie zgodne lub przynajmniej 

niesprzeczne z podstawowymi wartościami (ogólnoludzkimi). Wartości te 

zobowiązują w szczególny sposób do zachowań odpowiedzialnych”21. 

Zdaniem K. Olbrycht oczekiwania i postulaty społeczne dotyczące 

odpowiedzialności pedagogów przybierają różną treść i formę. Autorka 

wskazuje na szerokie spektrum odpowiedzialności pedagoga, traktując je jako 

szczególne zobowiązanie. Poczynając od analizy jego podmiotowości i poczucia 

wolności, świadomości podejmowanych działań wychowawczych i zdolności ich 

oceny w świetle społecznie pożądanych wartości oraz wynikających stąd 

trudności i ograniczeń, dostrzega potrzebę intensywniejszego budowania 

struktur osobowych nauczycieli (wzmacniania ich podmiotowości, poczucia 

sprawstwa, stosunku do wartości, otwartości ku innym). Jeśli pedagog nie 

będzie podmiotem w procesie wychowania, wówczas trudno, aby w sposób 

podmiotowy traktował swoich wychowanków. Pedagog odpowiada bowiem za 

podejmowane decyzje, związane zarówno ze swoim funkcjonowaniem 

zawodowym i samorozwojem, jak i z wyborem celów, określonych treści oraz 

sposobów komunikacji z podopiecznymi. Wynikiem jego działania, w zależności 

od koncepcji pedagogicznej, są utrwalone (jako pożądane) zachowania, zespół 

cech osobowości lub stworzenie warunków stymulujących rozwój 

wychowanka22. 

W intencjonalnym wychowaniu to pedagog wprowadza wychowanka w 

świat wartości. Z jednej strony daje mu osobisty przykład świadomego 

wybierania i odpowiedzialnego ponoszenia konsekwencji własnych wyborów, z 

drugiej zaś przejawia aktywność zmierzającą do kształtowania postaw 

podopiecznego wobec wartości poprzez ich poznawanie, odkrywanie, 

odczuwanie, wybieranie i hierarchizowanie. 

Odpowiedzialny pedagog będzie się starał doskonalić swoje kompetencje 

zawodowe oraz nie ulegnie bezdusznej rutynie, pozostając wiernym 

uznawanym powszechnie zasadom i normom moralnym. W dawaniu przykładu 

odpowiedzialnego postępowania zawiera się poszanowanie podmiotowości i 

godności wychowanka. W tak pojmowanej odpowiedzialności, sprzężonej z 

patrzeniem na wychowanka jako osobę, znajduje swój wyraz troska o jego 

prawdziwe dobro23. W środowisku szkolnym pedagog ponosi odpowiedzialność 

prawną, moralną, społeczną i materialną. Obejmuje to trzy warstwy 

znaczeniowe: gotowość do ponoszenia konsekwencji swoich wyborów, decyzji i 

zachowań; odczucie powinności – wewnętrzne przekonanie podmiotu, że 

należy zachowywać się tak, a nie inaczej, w określonej sytuacji; przypisywanie 

sobie winy, co jest konsekwencją odczucia powinności i zarazem 

                                                             
21 M. Łobocki, Podmiotowe traktowanie uczniów, „Wychowawca”,1998, nr 7–8, s. 128-

129. 
22 K. Olbrycht, Odpowiedzialność pedagoga…, s. 12-17. 
23 M. Łobocki, op. cit., s. 128-129. 
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komplementarnym elementem poczucia odpowiedzialności24. Odpowiedzialność 

może być egzekwowana naturalnie (za przekraczanie praw natury) lub 

społecznie (za przekraczanie praw kultury) albo przez siebie samego. Jeśli 

odpowiedzialność jest egzekwowana prze siebie samego, wówczas mówimy o 

poczuciu odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności subiektywnej, stanowiącej 

określony stan psychiczny o strukturze poznawczo-emocjonalnej25. 

Działać odpowiedzialnie w pracy wychowawczej to mieć świadomość 

własnych obowiązków i sposobów ich realizacji, liczyć się ze skutkami własnego 

postępowania pedagogicznego. Poczucie odpowiedzialności pedagogów w 

niniejszym badaniu będzie się wyrażać stanem w ich świadomości 

(rozumieniem odpowiedzialności, identyfikacją jej źródeł, znaczeniem, jakie 

odgrywa ona w ich życiu, stopniem zinternalizowania cech odpowiedzialnego 

pedagoga), a także gotowością ponoszenia odpowiedzialności za różne aspekty 

pracy opiekuńczo-wychowawczej z młodzieżą szkolną26. 

 

Metodologiczne założenia badawcze 

 

Przedmiotem badań uczyniono poczucie odpowiedzialności zawodowej 

pedagogów szkolnych. Diagnozując poczucie odpowiedzialności zawodowej 

badanych pedagogów, określono ich stan świadomości odpowiedzialności, jej 

przedmiot i gotowość ponoszenia odpowiedzialności w różnych sytuacjach w 

szkolnym środowisku pracy. Scharakteryzowano też ogólny poziom tego 

poczucia oraz zmienne opisujące to zjawisko. Ponadto w prowadzonych 

analizach dla uzyskania pełniejszego obrazu badanego zjawiska wykorzystano 

zmienne pośredniczące: płeć, wiek, staż pracy oraz miejsce pracy. 

Prezentowane wyniki są częścią badań przeprowadzonych przez autorkę 

w 2017 roku27 wśród 294 pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach o 

różnym profilu nauczania, na terenie województwa lubelskiego, podlaskiego i 

mazowieckiego. Dobór próby był celowo-losowy. Materiał empiryczny zebrano 

metodą sondażu diagnostycznego realizowanego techniką ankietową. W 

badaniach posłużono się Autorskim Kwestionariuszem Poczucia 

Odpowiedzialności Zawodowej, będącym modyfikacją kwestionariusza R. 

Bery (2012). Zawiera on pytania dotyczące różnych aspektów 

odpowiedzialności zawodowej, których wskaźnikami są następujące 

komponenty: świadomość odpowiedzialności zawodowej, przedmiot 

odpowiedzialności oraz gotowość ponoszenia odpowiedzialności. Odpowiedzi 

                                                             
24 M. Nowicka-Kozioł, op. cit., s. 8. 
25 Por. R. Derbis, op.cit., 1986; R. Derbis, op.cit., 1987. 
26 Por. R. Bera, op.cit., s. 56. 
27 J. Wierzejska, Poczucie podmiotowości pedagogów szkolnych a ich osobowościowe 

wyznaczniki pracy, Lublin, Wyd. UMCS, 2018. 
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na pytania zawarte w kwestionariuszu zostały wyrażone na 5-stopniowej 

skali Likerta.  

 

Analiza i interpretacja materiału empirycznego 

 

Ogólny poziom poczucia odpowiedzialności zawodowej badanych 

pedagogów szkolnych stanowi syntezę wskaźników poszczególnych zmiennych 

szczegółowych. W tym celu zostały wykorzystane pytania dotyczące: sposobu 

rozumienia istoty odpowiedzialności i znaczenia w pracy pedagogicznej 

odpowiedzialności zawodowej; stopnia zinternalizowania cech 

odpowiedzialnego pracownika. Ponadto wykorzystane zostały pytania 

odnoszące się do ustalenia aspektów funkcjonowania zawodowego, za które 

pedagodzy szkolni są gotowi ponosić odpowiedzialność, i tego, w jakich 

sytuacjach oraz przed kim czują się odpowiedzialni. Natężenie badanych cech 

stanowi podstawę określenia poziomu poczucia odpowiedzialności zawodowej. 

W prowadzonych analizach uwzględniono zmienne niezależne pośredniczące. 

Stosując metodę odchyleń standardowych, obliczono ogólny poziom 

odpowiedzialności zawodowej pedagogów szkolnych. 

Ogólny poziom odpowiedzialności zawodowej pedagogów 

szkolnych charakteryzuje się średnią M=170,23, medianą 174,00, 

odchyleniem standardowym SD=18,90 oraz minimum 121,00 i maksimum 

200,00. Poziom wysoki: średnia plus powyżej jedno i więcej odchyleń 

standardowych. Poziom niski: średnia minus poniżej jednego i więcej odchyleń 

standardowych. Wysoki poziom odpowiedzialności zawodowej pedagogów 

szkolnych wynosi powyżej 189 pkt, przeciętny to 151–189 pkt, a niski – 

poniżej 151 pkt. 

Jak wynika z uzyskanych danych (tabela 1), poczucie odpowiedzialności 

w mniejszym lub większym stopniu charakteryzuje zdecydowaną większość 

badanych pedagogów szkolnych (85,7%). Wysokim przyswojeniem sobie zasad 

odpowiedzialności zawodowej, znajdującej odzwierciedlenie w przejawianych 

postawach, wyróżnia się co siódmy respondent (14,3%), Poczucie 

odpowiedzialności zawodowej 2/3 badanych pedagogów szkolnych (69,4%) 

kształtuje się na poziomie przeciętnym. Świadczy to o na ogół właściwym 

zrozumieniu przez tę grupę respondentów istoty odpowiedzialności i jej źródeł 

oraz o zinternalizowaniu istotnych cech charakteryzujących odpowiedzialnego 

pedagoga i odpowiedniej reakcji na sytuacje wymagające odpowiedzialnych 

zachowań. Należy jednak zauważyć, iż co szósty badany (16,3%) wykazuje w 

tym zakresie określone deficyty rzutujące negatywnie na pełnienie tej roli 

zawodowej. Szczegółowa analiza pozwoli ustalić ich skalę i zakres 

występowania. 

Analizy statystyczne wskazują, że ogólny poziom odpowiedzialności 

zawodowej badanych pedagogów szkolnych różnicuje ich płeć (p<0,019), wiek 
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(p<0,000), staż zawodowy (p<0,000) oraz miejsce pracy (p<0,000). Ustalono, 

że mężczyźni, osoby w wieku 51–60 lat, pedagodzy ze stażem zawodowym 

21–25 lat oraz osoby pracujące w mieście częściej niż pozostali badani 

prezentują przeciętny poziom odpowiedzialności zawodowej. 

Tabela 1  

Ogólny poziom poczucia odpowiedzialności  

zawodowej badanych pedagogów 

 

Poziom odpowiedzialności zawodowej Częstość % 

Poziom niski (poniżej 151 pkt) 48 16,3 

Poziom przeciętny (151–189 pkt) 204 69,4 

Poziom wysoki (powyżej 189 pkt) 42 14,3 

Ogółem 294 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Świadomość odpowiedzialności zawodowej badanych  pedagogów 

szkolnych określono, zadając im kilka pytań zawierających różne kategorie 

odpowiedzi. Pierwsze dotyczyło znaczenia, jakie ma poczucie odpowiedzialności 

w pełnieniu przez nich roli pedagogicznej i jaka jest jego istota. Odpowiedziom 

badanych osób nadano następujące rangi: bardzo duże – 5 pkt, duże – 4 pkt, 

średnie – 3 pkt, małe – 2 pkt, bez znaczenia – 1 pkt. 

Znaczenie odpowiedzialności zawodowej obliczono metodą odchyleń 

standardowych. Przeciętny stopień znaczenia: średnia – M=37,05, plus/minus 

jedno odchylenie standardowe – SD=4,82 oraz minimum 23,00 i maksimum 

45,00. Wysoki stopień znaczenia: średnia plus powyżej jedno i więcej odchyleń 

standardowych. Niski stopień znaczenia: średnia minus poniżej jednego i 

więcej odchyleń standardowych. Wysoki stopień znaczenia odpowiedzialności 

zawodowej pedagogów szkolnych wynosi powyżej 41 pkt, przeciętny to 32–41 

pkt, a niski – poniżej 32 pkt (tabela 2).  

Okazuje się, że dość powszechne jest przekonanie badanych pedagogów 

o określonej roli odpowiedzialności zawodowej w pełnieniu przez nich roli 

wychowawczej w środowisku szkolnym. Co ważne, 2/3 badanych (69,4%) 

wykazuje przeciętne zrozumienie dotyczące tej kwestii. Natomiast co siódmy 

badany uważa odpowiedzialność zawodową jako bezwzględny wymóg w 

pełnieniu swej roli zawodowej i podmiotowym funkcjonowaniu. Dla pewnej, 

chociaż nielicznej, grupy respondentów (12,9%) problem odpowiedzialności 

zawodowej w ich profesji to sprawa mało ważna. 

Z przeprowadzonych analiz statystycznych wynika, że płeć badanych 

pedagogów szkolnych (p<0,015), ich wiek (p<0,000), staż zawodowy 

(p<0,000) oraz miejsce pracy (p<0,024) różnicują na istotnym poziomie 

znaczenie odpowiedzialności zawodowej. 
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Tabela 2  

Znaczenie odpowiedzialności zawodowej  

w pełnieniu roli pedagoga szkolnego w ocenie badanych 

 

Stopień znaczenia odpowiedzialności zawodowej 

w ocenie badanych 
Częstość % 

Stopień niski (poniżej 32 pkt) 38 12,9 

Stopień przeciętny (32–41 pkt) 204 69,4 

Stopień wysoki (powyżej 41 pkt)  52 17,7 

Ogółem 294 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Mężczyźni, pedagodzy szkolni w wieku 51–60 lat, osoby ze stażem 

zawodowym 21–25 lat oraz pedagodzy pracujący w mieście częściej niż 

pozostali badani uważają, że przeciętne znaczenie ma w ich pracy poczucie 

odpowiedzialności zawodowej. 

Jak wskazują kolejne analizy, odpowiedzialność zawodowa spełnia w 

przekonaniu badanych pedagogów szkolnych w wykonywanej pracy różne 

funkcje (wykres 1). Jest przede wszystkim przejawem szacunku dla samego 

siebie w związku z podjętymi zobowiązaniami wobec podopiecznych, ich 

rodziców i przełożonych (98,0%). Tylko pojedyncze osoby nie podzielają tego 

przekonania (2,0%). Odpowiedzialność zawodowa jest wynikiem przyjętych 

norm moralnych i zobowiązań zawodowych. Dla 95,2% badanych osób jest ona 

wewnętrznym nakazem sumienia, ale także przejawem szacunku dla 

obowiązującego prawa, wyrażonego w różnych przepisach i zarządzeniach 

szkolnych. 

 
Wykres 1. Znaczenie odpowiedzialności zawodowej w ocenie badanych 

pedagogów (średnie wartości) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dla bardzo licznej grupy badanych osób (91,9%) przejawiana w pracy 

odpowiedzialność zawodowa stanowi możliwość uzyskania poważania i uznania 

społecznego ze strony wszystkich podmiotów, z którymi wchodzą w relacje 
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społeczne, szczególnie swoich podopiecznych i ich rodziców. Wśród 

respondentów są osoby, które – oprócz aspektów moralnych, prawnych czy 

prestiżowych, jakie wiążą z odpowiedzialnością zawodową – zwracają uwagę 

na możliwe konsekwencje zawodowe w przypadku lekceważenia tej kwestii w 

swojej pracy (88,1%). Odpowiedzialność zawodowa jest dla nich koniecznością 

pozwalającą uniknąć przykrych konsekwencji służbowych. 

Można skonstatować, że odpowiedzialność zawodowa w pracy pedagogów 

szkolnych spełnia wiele ważnych i powiązanych ze sobą funkcji, zarówno w 

wymiarze osobistym (szacunek dla siebie w związku z podjętymi 

zobowiązaniami zawodowymi, mającymi wymiar moralny, prawny, prestiżowy) 

oraz dyscyplinarnym, wynikający z możliwych konsekwencji służbowych w 

przypadku złamania reguł obowiązujących w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 

współpracy z ich opiekunami i innymi nauczycielami w środowisku szkolnym. 

Kolejnym analizowanym aspektem świadomości odpowiedzialności 

zawodowej badanych osób była ocena zinternalizowania przez nich cech 

ważnych w odpowiedzialnym działaniu pedagogicznym. Respondentom 

przedstawiono do oceny 15 cech określających odpowiedzialnego pedagoga 

szkolnego. Zadaniem było określenie, jakie znaczenie mają one w ich życiu 

zawodowym, na ile się z nimi utożsamią (wykres 2). 

Jak wynika z zebranego materiału empirycznego, profil odpowiedzialnego 

pedagoga szkolnego charakteryzuje się przede wszystkim tym, że mając 

świadomość znaczenia swojej pracy, podwyższa swoje kwalifikacje i doskonali 

umiejętności zawodowe, wywiązuje się ze zobowiązań (dotrzymuje słowa) nie 

tylko w relacjach z przełożonymi, innymi nauczycielami czy rodzicami uczniów, 

ale także podopiecznymi. Przestrzega przy tym norm moralnych i zasad 

współżycia społecznego w zespole pracy, szanuje przepisy prawa, przestrzega 

przepisów pracy oraz jest uczciwy i honorowy. 

Tylko nieco mniej ważne są w tym przypadku takie cechy, jak: stawianie 

sobie wysokich wymagań co do jakości pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy, 

wykazywanie gotowości do udzielenia pomocy innym osobom. Badani 

pedagodzy szkolni są też dość samokrytyczni, co pozwala im w porę korygować 

swoje działanie, aby uniknąć poważnych błędów wychowawczych. 

Na dalszym planie znalazły się cechy dotyczące: podejmowania się 

ważnych zadań, kierowania się dobrem szkoły , w której są zatrudnieni, i 

podopiecznych, liczenie się z opinią przełożonych czy innych współpracowników 

oraz podejmowanie się ważnych funkcji, z którymi wiąże się większy zakres 

obowiązków i ponoszonej odpowiedzialności zawodowej. 
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Wykres 2. Cechy odpowiedzialnego pedagoga szkolnego zinternalizowane 

przez badanych (średnie wartości) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Poczucie odpowiedzialności zawodowej to nie tylko świadomość 

ponoszonej odpowiedzialności (znaczenie odpowiedzialności w działaniu 

pedagogicznym, zinternalizowanie cech odpowiedzialnego pedagoga czy 

identyfikowanie jej źródeł), ale też wyraźnie określony przedmiot i gotowość 

odpowiedzialnego postępowania w określonych sytuacjach służbowych. 

Przedmiot odpowiedzialności zawodowej badanych pedagogów 

szkolnych zdiagnozowano, poddając ocenie wybrane aspekty funkcjonowania 

zawodowego, za które pedagodzy szkolni są gotowi ponosić odpowiedzialność. 

Odpowiedziom badanych osób nadano następujące rangi: tak – 5 pkt, raczej 

tak – 4 pkt, trudno ocenić – 3 pkt, raczej nie – 2 pkt, nie – 1 pkt. Poziom 

odpowiedzialności za te aspekty funkcjonowania zawodowego pedagogów 

szkolnych obliczono metodą odchyleń standardowych. Przeciętny poziom: 

średnia – M=68,32, plus/minus jedno odchylenie standardowe – SD=8,26. 

Wysoki poziom: średnia plus powyżej jedno i więcej odchyleń standardowych. 

Niski poziom: średnia minus poniżej jednego i więcej odchyleń standardowych. 

Wysoki poziom odpowiedzialności za wybrane aspekty funkcjonowania 

zawodowego pedagogów szkolnych wynosi powyżej 76 pkt, przeciętny to 60–

76 pkt, a niski – poniżej 60 pkt. 

Poziom odpowiedzialności za analizowane aspekty funkcjonowania 

zawodowego pedagogów szkolnych charakteryzuje się średnią M=68,32, 

medianą 71, odchyleniem standardowym SD=8,26 oraz minimum 48,00 i 

maksimum 80,00. 
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Tabela 3  

 

Poziom odpowiedzialności badanych pedagogów za wybrane  

aspekty funkcjonowania zawodowego 

 

Poziom odpowiedzialności Częstość % 

Niski poziom (poniżej 60 pkt) 50 17,0 

Przeciętny poziom (60–76 pkt) 200 68,0 

Wysoki poziom (powyżej 76 pkt) 44 15,0 

Ogółem 294 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Biorąc pod uwagę wyniki zamieszczone w tabeli 3, należy stwierdzić, że 

badani pedagodzy szkolni za poddane ocenie różne aspekty wykonywanej 

pracy wykazują najczęściej przeciętny poziom odpowiedzialności (68,0%). 

Wysoki poziom jest udziałem co siódmego respondenta (15,0%), natomiast 

niskie wyniki w tym zakresie uzyskał co szósty badany (17,0%). Jeśli 

połączymy przeciętne i wysokie wyniki, to okaże się, że w mniejszym lub 

większym stopniu odpowiedzialność za wyraźnie zidentyfikowany przedmiot 

odpowiedzialności w środowisku szkolnym gotowa jest ponieść przytłaczająca 

większość respondentów (85,0%). 

Wiek (p<0,000), staż zawodowy (p<0,000) oraz miejsce pracy 

(p<0,002) różnicują na poziomie istotnym poziom odpowiedzialności za 

niektóre aspekty funkcjonowania zawodowego. Pedagodzy szkolni w wieku 51–

60 lat, osoby ze stażem zawodowym 21–25 lat oraz pedagodzy pracujący na 

wsi częściej niż pozostali badani są gotowi ponosić odpowiedzialność za 

niektóre aspekty funkcjonowania zawodowego na poziomie przeciętnym. 

Ze szczegółowej analizy wynika, że badani pedagodzy za główny 

przedmiot ponoszonej przez nich odpowiedzialności zawodowej uważają: 

jakość własnej pracy, wywiązywanie się ze zobowiązań (dotrzymywanie słowa) 

i efektywne wykorzystanie czasu pracy (wykres 3). W następnej kolejności 

wskazali: przestrzeganie dyscypliny pracy, godne i honorowe postępowanie, 

doskonalenie zawodowe i własny rozwój oraz przestrzeganie norm i zasad 

współżycia społecznego, przestrzeganie przepisów i instrukcji. 
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Wykres 3. Przedmiot ponoszonej odpowiedzialności przez badanych 

pedagogów (według średnich w skali od 1 do 5) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Mniejsze znaczenie respondenci przypisują takim aspektom wykonywanej 

pracy, za które są gotowi ponosić odpowiedzialność zawodową, jak: troska o 

mienie szkoły i instytucji, w której są zatrudnieni, przejawiana aktywność i 

nowatorstwo, udzielanie pomocy uczniom i ich rodzicom oraz postępowanie 

zgodnie z dobrem szkoły, w której są zatrudnieni, i dobrem podopiecznych. 

Za najmniej istotny przedmiot ponoszonej odpowiedzialności w szkolnym 

środowisku pracy badani pedagodzy uważają: relacje społeczne z innymi 

nauczycielami, podejmowanie się ważnych zadań i liczenie się z opinią innych 

współpracowników. 

Gotowość ponoszenia odpowiedzialności zawodowej  badani 

pedagodzy deklarują przede wszystkim wówczas, gdy wymaga tego 

obowiązujące prawo, przepisy i instrukcje szkolne (wykres 4). Takie 

stanowisko zajęło blisko 2/3 badanych osób (61,9%). Co drugi badany 

(49,7%) uważa, że tylko pełniona rola nakłada obowiązek ponoszenia 
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odpowiedzialności, dlatego jest gotowy jest odpowiedzialność, gdy wynika to z 

pełnionej przez niego roli zawodowej. Niemal połowa respondentów (45,6%) 

wyraża opinię, że pragną ponosić odpowiedzialność tylko wtedy, gdy wynika to 

z norm obyczajowych i zasad moralnych w środowisku pracy. Znaczna grupa 

badanych pedagogów (43,5%) głosi, iż będą ponosić odpowiedzialność tylko 

wówczas, jeśli podejmą się indywidualnie określonych zobowiązań, a co trzeci 

badany – w każdej sytuacji (37,4%) lub w sytuacji zagrożenia cenionych przez 

niego wartości (32,0%). 

 
Wykres 4. Gotowość do ponoszenia odpowiedzialności przez badanych 

pedagogów w różnych sytuacjach zawodowych (dane w %) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z kolei co piąty respondent (23,8%) gotowy jest do ponoszenia 

odpowiedzialności w sytuacji, gdy będą tego oczekiwać jego przełożeni. 

Zdaniem co ósmego badanego pedagoga (11,6%) należy być gotowym do 

ponoszenia odpowiedzialności i w pełni ją podejmować wówczas, gdy płyną z 
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świadomość swojego usytuowania w strukturze szkoły (instytucji), w której 

23,80

8,8

11,6

49,7

32,00

45,60

61,9

43,5

37,4

Gdy oczekują tego przełożeni

Kiedy oczekują ode mnie takiej postawy koledzy z kracy

Gdy płyną z tego wyraźne korzyści

Gdy wynika to z pełnionej przeze mnie roli zawodowej

W sytuacji zagrożenia cenionych przeze mnie wartości

Gdy wynika to z norm obyczajowych i zasad moralnych 
w środowisku pracy

Gdy wymagają tego prawo, przepisy i instrukcje w pracy

Tylko wówczas gdy podejmuje się indywidualnie 
określonych zobowiązao

W każdej sytuacji



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 149 ~ 

pracują, i roli zawodowej, jaką, pełnią, czują się odpowiedzialni przed 

przełożonymi za jakość własnej pracy i uzyskiwane efekty wychowawcze 

(83,7%). 

 
Wykres 5. Osoby, przed którymi czują odpowiedzialność zawodową badani 

pedagodzy szkolni (dane w %) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Blisko połowa badanych pedagogów deklaruje, że czują się 

odpowiedzialni przed kolegami z pracy (46,3%) i rodzicami swoich 

podopiecznych (46,3%), zatem przed tymi osobami, z którymi współpracują, 

rozwiązując różne złożone problemy wychowawcze swoich podopiecznych. Co 

trzeci badany (31,3%) zadeklarował poczucie własnej odpowiedzialności 

zawodowej przed osobą lub osobami, które darzy szczególnym szacunkiem, a 

częściej niż co czwarty (22,4%) wskazał na bliskich, którzy liczą na niego i 

oczekują sukcesów w pracy. Pojedyncze osoby czują odpowiedzialność 

zawodową tylko przed osobami z instytucji zewnętrznej, z którymi 

współpracują w zakresie działalności wychowawczej (1,4%), i przed znajomymi 

spoza środowiska pracy (1,4%). Taki sam odsetek stwierdził, iż nie czuje się 

przed nikim odpowiedzialny za swoją działalność zawodową i pełnienie roli 

pedagoga szkolnego. 

Podsumowanie. Należy podkreślić, że wśród badanych pedagogów 

dominuje przeciętne poczucie odpowiedzialności zawodowej. Co szósty 

respondent wyróżnia się wysokim poczuciem odpowiedzialności, ale podobny 

odsetek nie przywiązuje znaczenia do ponoszonej odpowiedzialności w pracy. 

Odpowiedzialność spełnia w ocenie badanych ważną rolę. Jest przede 

wszystkim przejawem szacunku dla siebie, wynikiem przyjętych norm 

moralnych i zobowiązań zawodowych. Najważniejszą cechą odpowiedzialności 
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zawodowej badanych jest wywiązywanie się ze zobowiązań (dotrzymywanie 

słowa), podwyższanie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności 

zawodowych oraz przestrzeganie norm moralnych i zasad współżycia 

społecznego w zespole pracy, szanowanie przepisów prawa, uczciwe i 

honorowe postępowanie. Źródłem tej odpowiedzialności jest przede wszystkim 

indywidualna wrażliwość sumienia. Przedmiotem odpowiedzialności jest zaś 

jakość własnej pracy, wywiązywanie się ze zobowiązań (dotrzymywanie słowa), 

efektywne wykorzystywanie czasu pracy. Pedagodzy są gotowi ponosić 

odpowiedzialność zwłaszcza wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa lub 

wynika to z norm obyczajowych i zasad moralnych środowiska pracy. Czują się 

odpowiedzialni najbardziej przed sobą i przełożonymi. 
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Йоанна-Ева Вєжейска 

 

ПОЧУТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 
Анотація. Проблема професійної відповідальності особливо важлива в 

професіях суспільної довіри, які відіграють значну роль у суспільному житті 

завдяки тісним зв’язкам з іншими людьми та впливу на їхній розвиток. Серед цих 

професій педагога, який, будучи творцем своєї особистості, також є керівником 
розвитку своїх підопічних. У своїй просвітницькій роботі він вводить вихователя у 

світ цінностей через навчання, відкриття, відчуття і вибір, а також вчить суспільно 

бажаного ставлення і поведінки. Через його особисту поведінку він є взірцем 
свідомого прийняття рішень. Тому, лише відповідально працюючи в педагогічному 

середовищі, можна виконувати ефективні виховні функції і приймати відповідні 

освітні рішення, які забезпечують гармонійний розвиток учнів. Тому він може 

самореалізуватися як педагог лише тоді, коли він стає творцем освітнього 
середовища, ініціатором догляду та освітньої діяльності. Його відповідальне 

функціонування є умовою відповідальності тих, хто перебуває під його опікою. 

Діяльність шкільного педагога разом з викладачами є важливою ланкою 
педагогічного та психологічного впливу, що формує майбутніх відповідальних 

громадян. Представлено результати досліджень, проведених за допомогою 

діагностичного обстеження 294 шкільних педагогів, зайнятих у школах з різними 
навчальними профілями, розташованими в таких воєводствах: Мазовецьке, 

Люблінське та Підляське. Головною метою дослідження була діагностика почуття 

професійної відповідальності досліджуваних педагогів, що передбачає 

усвідомлення професійної відповідальності, суб'єкт відповідальності та готовності 
нести відповідальність. Результати досліджень свідчать, що серед респондентів 
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переважає середній рівень професійної відповідальності. Учителі  зазвичай готові 

взяти на себе відповідальність у ситуаціях, коли цього вимагають правові 

положення, або вони зумовлені соціальними  життєвими нормами. 
Ключові слова: робота педагогіки, шкільний педагог, відповідальність, 

почуття професійної відповідальності. 

 

Yoanna Eva Viezheiska 

 

A SENSE OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY  

OF SCHOOL COUNSELLORS 

 

Summary. The problem of professional responsibility is particularly important 
in public trust professions which perform a significant role in social life due to the 

nature of tasks carried out, close relationships with other people and impact on their 

development. These professions include the profession of a school counselor, who - 

being a creator of own personality - is also a guide supporting development of his 
students. In his educational work, he introduces a student to the world of values 

through learning, discovering, perceiving and selecting, as well as by teaching socially 

desirable attitudes and behaviors. With his own conduct, he also gives an example 
how to consciously take right decisions. Therefore, only responsible functioning in the 

work environment can effectively perform educational functions and allow to take 

appropriate educational decisions ensuring harmonious development of students. That 

is why, he can have a chance for self-fulfillment only when he becomes a creator of  
the educational environment, an initiator of care and educational activities. His 

responsible functioning conditions his students' responsibility. A school counselor 

functioning alongside teachers is a vital link in pedagogical and psychological work 
shaping future responsible members of the society. The article presents the results 

of studies conducted by means of a diagnostic survey among 294 school counselors 

employed in schools with different educational profiles situated in the Mazowieckie, 
Lubelskie and Podlasie Voievodships.  The main research goal was to diagnose the 

sense of professional responsibility of the school counselors taking part in the 

survey, taking into account: awareness of professional responsibility, the object of 

responsibility and readiness to take responsibility. The results of the studies 
demonstrate that an average sense of professional responsibility prevails among 

the group of the respondents. They usually reported quality of work they perform 

as the object of responsibility. However, they usually see readiness to take 
responsibility in situations when it is required by legal provisions or when it is 

conditioned by social norms. 

Key words: occupational counseling, school counselor, responsibility, a 
sense of professional responsibility. 
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Олена Семеног 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА 

В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ 

 

Анотація. На основі методів термінологічного  аналізу, систематизації та 

узагальнення міжнародних та національних документів, наукових джерел 

визначено сутність понять «професійний розвиток», «ключові компетентності 
педагога», «освіта для миру». Професійний розвиток розглядається як 

безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей 

фахівця, що дає змогу підтримувати або покращувати стандарти професійної 
діяльності і триває впродовж усього періоду професійної діяльності. Цілями 

неперервного професійного розвитку фахівця виокремлено гносеологічну  

(формування особистості через освіту як цілісну систему); праксеологічну 

(формування фахівця через навчання впродовж усього життя шляхом формальної, 
неформальної освіти); аксіологічну (формування духовно-моральної патріотичної 

особистості). Ключові компетентності визначено як такі, що важливі для 

підвищення особистого потенціалу і розвитку, розширення можливостей 
працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства. На основі 

аналізу філософсько-педагогічних студій  і промов видатного священнослужителя, 

дипломата, теолога, «педагога світу»  Яна Павла II, його концептів «праця»,  
«людина», «родина», «дитина», «мова», «учитель»  акцентовано увагу на 

гуманістичній сутності професійного розвитку педагога в об'єктиві  освіти для 

миру. Схарактеризовано діяльність ресурсного центру професійного розвитку 

вчителя української мови і літератури, що функціонує у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. Макаренка в рамках українсько-польського 

проекту «Іnnowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza IV: strategie komunikacyjne i 

relacje uniwersytet-szkoła» за напрямами фахово-методичним, дослідницьким та 
культурно-освітнім з метою надання освітньої, освітньо-консультативної, 

інформаційно-дидактичної, дослідницької підтримки вдосконалення ключових 

компетентностей учителя-словесника в умовах міждисциплінарного освітнього 
середовища на освітніх рівнях: бакалаврат – магістратура  (аспірантура) закладів 

вищої педагогічної освіти – освіта упродовж життя на засадах цінностей педагогіки 

партнерства і наставництва.  

Ключові слова: професійний розвиток, педагог, освіта для миру, «людина 
праці», міждисциплінарність.  

 

 

Вступ. Єдине людство і спільна відповідальність – ключова ідея  

Всесвітнього гуманітарного саміту у Стамбулі (2016 р.). За ініціативою 

Генеральної Асамблеї ООН Міжнародний день миру в усьому світі 

відзначають як день всесвітньої відмови від насильства і вогню. Військові 

конфлікти, масова міграція, терористичні акти та ксенофобія, стихійні лиха 

як результат господарської діяльності людини – ці виклики, як зазначив 

Генеральний Секретар ООН Пан Гі Мун, неможливо розв’язати без 

усвідомлення людьми колективної та дієвої індивідуальної відповідальності 

кожного громадянина Землі за мир і безпеку.   
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У контексті якісної освіти для миру зростає потреба  розвитку 

особистості й суспільства – зазначає В. Кремень1, – українське суспільство 

має стати знаннєвим суспільством, а українець – людиною, яка постійно 

навчається, набуває нових компетентностей. В урядовій політиці, в теорії та 

практиці педагогічної освіти пріоритету набуває  безперервний 

професійний розвиток учителів. 

Нова українська школа змінює всю систему освіти і самого вчителя, – 

наголошує Л. Гриневич, – який розглядається як провайдер, суб’єкт і об’єкт 

реформацій, лідер громади2, активний агент сучасних змін3. Відповідно 

його професійний розвиток учителя характеризують як процес становлення 

творчих лідерів в освіті, коли вчитель разом зі своїми колегами або 

самостійно переглядає, оновлює, розширює свої зобов’язання щодо 

моральної мети викладання, критично розвиває знання, уміння, досконале 

професійне мислення, планування і практику роботи з дітьми, учнівською 

молоддю й колегами на сучасному етапі свого професійного життя4.  

Вагомими чинниками професійного розвитку в контексті освіти для 

миру фахівці називають упровадження мотивованого навчання з метою 

сприяння творчості й самостійності вчителя; розширення бази знань із 

закордонних практик та моделей освіти, зокрема польської. На 

гуманістичній сутності професійного розвитку педагога в об'єктиві  освіти 

для миру акцентував увагу Кароль Йозеф Войтила (Karol Józef kardynał 

Wojtyła) (1920–2005) або Ян Павло ІІ і Папа Римський з  1978 р. За понад 

20 років Понтифік спілкувався з понад сімнадцятьма мільйонами 

представниками різних рас, національностей і релігій. Словом, 

переконанням Ян Павло II прагнув утверджувати глибоку повагу до життя 

й гідності Людини, що є невід'ємним складником освіти для миру.   

На вивчення кращого педагогічного досвіду щодо професійного 

розвитку вчителів крізь призму національних та європейських практик 

спрямовуємо діяльність ресурсних центрів. Постійно діючі осередки 

інформаційно-освітнього середовища на кафедрі чи на факультеті 

університету дозволяють забезпечити взаємозв’язки між суб'єктами 

освітнього процесу: викладачами, студентами, вчителями, громадою, а в 

умовах тенденції до інтеграції навчальної, наукової, виховної роботи 

сприяють створенню особливої творчої атмосфери у закладі. Потреби 

                                                             
1 Парламентські слухання на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в 

Україні: завдання освіти і науки». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/025/70/ 
PDF/N1602570.pdf?OpenElement – Назва с экрана   

2 Там само.  
3 Fullan M. The New Meaning of Educational Change / M. Fullan. – Fourth Edition – New 

York: Teacher College, Columbia University, 2007. – 338 p.    
4 Day S. Developing Teachers: The Challenge of Lifelong Learning / S. Day. – London: 

Falmer Press, 1999. – 239 р.  
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реалізації стратегічних завдань Концепції «Нова українська школа» (2016), 

Концепції розвитку педагогічної освіти (2018), соціальні вимоги  щодо 

більш ефективної комунікативної взаємодії «університет – школа» 

спонукали кафедру української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.Макаренка (далі СумДПУ імені 

А.Макаренка) створити ресурсний центр професійного розвитку вчителя. 

Передумовою створення центру було наше стажування за українсько-

польським проектом «Іnnowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza IV: 

strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła» (Інноваційний 

університет та лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії і відносини: 

університет школа) у Варшавському та Ягелонському університетах  

упродовж листопада 2018 р. Потреба у створенні центру підтверджена 

також і SWOT-аналізом фахової підготовки та  підвищення кваліфікації 

учителів-словесників у Сумській області. 

Як показує проведений аналіз наукових джерел, дослідники 

розробляють теоретичні засади професійного розвитку вчителів у світовому 

освітньому просторі (C. Day, J. Sachs5, Л. Пуховська6), розглядають потребу 

впровадження інтегративного підходу до професійного розвитку 

особистості педагога в умовах цивілізаційних змін, що передбачає 

комплексне врахування закономірностей і механізмів цілісного розвитку 

людини як фахівця, особистості і громадянина (О. Вознюк, О. Дубасенюк7), 

пропонують науково-методичні рекомендації щодо використання 

інноваційних ідей у створенні системи професійного розвитку менеджерів в 

Україні (О. Баніт8). Філософсько-педагогічні праці Яна Павла ІІ, їх 

гуманістична сутність, загальнолюдське значення духовної спадщини 

педагога світу розглянуті вченими, зокрема, у монографії за ред. Я. Зімни, 

Н. Ничкало9. Сайти університетів засвідчують функціонування ресурсних 

центрів для соціальних працівників, науково-методичного супроводу 

інклюзивної освіти.  

Мета статті полягає в окресленні базових понять дослідження, 

висвітлення специфіки  діяльності ресурсного центру професійного 

                                                             
5 International Handbook on the Continuing Professional Development of Teachers / ed. 

by C. Day, J. Sachs. – Reprinted 2008, 2009. – London : Open University Press. – 320 p. 
6 Пуховська Л. Теоретичні засади професійного розвитку педагогів: рух до 

концептуальної карти [Електронний ресурс] / Л. Пуховська // Порівняльна професійна 
педагогіка: науковий журнал. – 2011. – № 1. – Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/2564/1. 
7 Вознюк О. В. Інтегративний підхід до професійного розвитку особистості педагога 

в умовах цивілізаційних змін [Електронний ресурс] /  О. В. Вознюк, О.А. Дубасенюк //  
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 12 (22). – С. 17–20. – 
(Серія 16 «Творча особистість»). – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8418/1/. 

8 Баніт О. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних 

корпораціях: досвід Німеччини і Польщі: монографія. – Київ: ДСК-Центр. 
9 Semper in Altum. Zawsze wzwyż / red.: ks. Prof. Dr hab Jan Zimny, Prof. Dr hab Nella 

Nyczkało ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Stalowa Wola, 2010. – 862 с.  

http://lib.iitta.gov.ua/2564/1
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розвитку вчителя української мови і літератури  СумДПУ імені 

А. Макаренка.  

Виклад основного матеріалу. З-поміж базових понять 

виокремлюємо поняття «професійний розвиток». Відповідно до  Закону 

України «Про освіту» (2017)10  професійний розвиток розглядаємо як 

безперервний процес навчання та вдосконалення професійних 

компетентностей фахівця, що дає змогу підтримувати або покращувати 

стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду 

професійної діяльності. Цілями неперервного професійного розвитку 

фахівця вчені виділяють гносеологічну  (формування особистості через 

освіту як цілісну систему); праксеологічну (формування фахівця через 

навчання впродовж усього життя шляхом формальної, неформальної 

освіти); аксіологічну (формування духовно-моральної патріотичної 

особистості).  

Аналіз наукових джерел дає підстави виокремити такі позиції 

дослідників щодо професійного розвитку особистості: природній 

навчальний досвід, усвідомлені і сплановані дії, які здійснюють пряму або 

опосередковану користь учителеві, групі вчителів, школі в цілому, що 

позначається на якості загальної освіти11; продукт і результат діяльності 

самої людини  (І. Хоржевська) 12;  розвиток людини в її професійній ролі 

(Л. Пуховська)13 У нашому дослідженні термін «професійний розвиток» 

розглядаємо як складний процес, що спрямований на забезпечення 

індивідуального підходу до кожної особистості і ґрунтується на суб'єкт-

суб'єктній взаємодії учителя й учня, викладача і студента, спонукаючи до 

активності, прояву творчої ініціативи. 

 

Концепти «праця»,  «людина», «родина»,  

«дитина», «мова», «учитель» у студіях Яна Павла II 

 

На гуманістичній сутності розвитку особистості акцентував увагу Ян 

Павло II, «геоПапа високого духу, гуманізму й добротворення для цілого 

світу» (Н. Ничкало), моральний авторитет народів, характерними рисами 

якого були глибоке почуття обов'язку, постійне удосконалення своїх знань 

                                                             
10 Закон про освіту, 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
11 Day S. Developing Teachers: The Challenge of Lifelong Learning / S. Day. – London: 

Falmer Press, 1999. – р.4. 
12 Хоржевська І.М. Професіоналізм та професійний розвиток особистості 

[Електронний ресурс] / І. М. Хоржевська // Наукові праці. Державне управління. – Режим 
доступу: irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. 

13 Пуховська Л. Теоретичні засади професійного розвитку педагогів: рух до 
концептуальної карти [Електронний ресурс] / Л. Пуховська // Порівняльна професійна 
педагогіка: науковий журнал. – 2011. – № 1. – Режим доступу: 

http://khnu.km.ua/root/res/2-7001-31.pdf.).http://lib.iitta.gov.ua/2564/1. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://khnu.km.ua/root/res/2-7001-31.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/2564/1
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та вмінь, присвячення себе для інших, особливо для студентів, відкритість, 

толерантність, терпіння14. Ураховуючи теологічно-філософські студії і 

промови Яна Павла ІІ, окреслимо функціональне навантаження концептів 

«праця»,  «людина», «родина», «дитина», «мова», «учитель», акцентуємо 

увагу на гуманістичній сутності професійного розвитку педагога в об'єктиві  

освіти для миру.  

Концептосферу розглядаємо як сукупність згустків понять, образів, з 

яких складається світ конкретного фахівця. Проведений аналіз студій 

засвідчує акцентування уваги в енцикліці Laborem exercens15 Яна Павла II 

на праці: «Насамперед праця є, власне, даром і законом Божим, який 

становить сутність його як суб’єкта. Вона є природною властивістю й 

обов’язком, особливо дорослої людини, яка у професійній діяльності існує 

орієнтовно сорок років людського життя. Вона є умовою формування 

людської екзистенції й утвердження справжньої людини. Сім'я – … це 

перша школа праці для кожної людини. Праця є благом людини, благом її 

людяності; через працю людина не тільки перетворює  природу, 

пристосовуючи її до своїх потреб, але також самостверджується як людина, 

у відомій мірі більше «стає людиною»16.  

У філософсько-педагогічних студіях педагог і психолог обґрунтовує 

думку про олюднення людини («uczłowieczenie człowieka»), про те, що від 

першої хвилини свого життя людина на кожній життєвій сходинці вчиться 

бути Людиною. І цей процес є неперервним: «Так, людина є спільним 

добром: спільним добром сім’ї й людства, окремих груп й численних 

суспільних структур; проте кожна людина суттєво відрізняється 

наповненням і реалізацією добра. Людина є спільним добром, для 

прикладу, нації – як співвітчизник, держави – як громадянин, а особливо 

спільним добром для сім’ї, єдиним і неповторним: не тільки як одиниця з 

числа людей, але як «ця людина». «Ця людина» – у будь-якому разі – 

особа, що має право самоутвердитися з огляду на свою людську гідність. 

Філософ і теолог доводить, що майбутнє кожної родини і всього 

людства залежить від виховання людини в родині, що родина, сім’я, 

                                                             
14 Ничкало Н.Г. Філософія педагогіки серця Яна Павла II // Освітній 

україноцентризм Георгія Філіпчука: зб. наук. пр. / редкол.: Н. Ничкало (голова) та ін.; 
упор.: Н. Ничкало, О. Боровік; НАПН України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН 
України. – К.: Богданова А. М., 2016. – С. 24-34; Semper in Altum. Zawsze wzwyż / red.: ks. 
Prof. Dr hab Jan Zimny, Prof. Dr hab Nella Nyczkało ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II. – Stalowa Wola, 2010. – 862 с.  

15 Цит. за Wiatrowski Z. Praca człowieka – wątpliwości, nieporozumienia i realia/ Z. 
Wiatrowski // Semper in Altum. Zawsze wzwyż / red.: ks. Prof. Dr hab Jan Zimny, Prof. Dr hab 
Nella Nyczkało; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Stalowa Wola, 2010. – s. 613.  

16 Там же, С. 21. 
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батьківство, материнство –  поняття органічно близькі й означають вартості 

й духовний зміст, які творять культуру нації»17.   

Дітей Святий Отець називав «майбутнім, яке завжди залишається 

відкритим». Напередодні Різдва в 1994 р. Папа написав спеціальне 

Послання до дітей, у якому попросив приєднатися до його  молитви «за мир 

в усьому світі, за мир і гармонію у вашій родині, за дітей у різних частинах  

світу, які  змушені страждати від голоду, хвороби, війни, від відсутності  

родинного тепла»18.  

 «Професію вчителя Ян Павло II назвав релігійним покликанням 19. 

Якщо  не «вистачить власної мотивації,  то вчительське покликання 

«відірветься від кореня».  Пріоритетну функцію вчителя - виховання 

людини – як працю для майбутнього, комунікативну взаємодію 

«університет – школа» сповідуємо в ресурсному центрі професійного 

розвитку вчителя української мови і літератури, який функціонує у  СумДПУ 

імені А.С. Макаренка.  

 

Ресурсний центр професійного розвитку  

вчителя української мови і літератури 

 

Мета діяльності центру – здійснювати освітню, освітньо-

консультативну, інформаційно-дидактичну, дослідницьку підтримку 

удосконалення ключових компетентностей учителя-словесника в умовах 

міждисциплінарного освітнього середовища на освітніх рівнях: бакалаврат 

– магістратура  (аспірантура) закладів вищої педагогічної освіти -  освіта 

упродовж життя на засадах цінностей педагогіки партнерства і 

наставництва.  

Ключові компетентності за Рамковою програмою оновлених ключових 

компетентностей для навчання протягом життя, схваленої Європейським 

парламентом і Радою Європейського Союзу  17 січня 2018 р.20 розглядаємо 

як компетентності, важливі для підвищення особистого потенціалу і 

розвитку, розширення можливостей працевлаштування, соціальної 

інтеграції та активного громадянства.  

Ідеться про грамотність (Literacy competence), мовну компетентність 

(Languages competence), математичну компетентність та компетентність у 

                                                             
17 Jan Paweł II. Pamięc i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. – 

Krakόw: Wydawnictwo Znak, 2005. 5. Іван Павло II. Пам’ять та ідентичність. Бесіди на зламі 
тисячоліть / Іван Павло ІІ; пер. з італ. Мар’яни Прокопович. – Львів: Літопис, 2005. с. 61–
62.  

18 Bilicki T. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II / T. Bilicki. - Kraków, 2000. - S.55.  
19 Там само. – С.68. 
20 ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong 

Learning. URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annexrecommendation-key-

competences-lifelong-learning.pdf 
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науках, технологіях та інженерії (Mathematical competence and competence 

in science, technology and engineering), цифрову компетентність (Digital 

competence), особисту, соціальну та навчальну компетентність (Personal, 

social and learning competence), громадянську компетентність (Civic 

competence), підприємницьку компетентність (Entrepreneurship 

competence), компетентність культурної обізнаності та самовираження 

(Cultural awareness and expression competence). Такі компетентності 

розвиваються у процесі навчання протягом усього життя шляхом 

формального, неформального та інформального навчання.  

Поняття «міждисциплінарне освітнє середовище» розглядаємо як 

багатосуб’єктне та багатопредметне утворення, що цілеспрямовано впливає 

на професійний та особистісний розвиток фахівця, забезпечуючи його 

готовність до професійної діяльності та/або продовження навчання, 

успішного виконання соціальних ролей та самореалізації у процесі 

життєдіяльності, а комунікативну взаємодію «університет – школа» - як 

інтерактивну діяльність, спрямовану на особистісний і професійний 

розвиток суб‘єктів освітнього процесу. Модель діяльності центру 

побудована з урахуванням принципів безперервності, гуманізації, 

варіативності, інтерсуб’єктивності, креативності, технологічності, 

міждисциплінарності.  

Створенню центру передувало стажування у Варшавському та 

Ягелонському університетах  упродовж листопада 2018 р., під час якого 

вивчали досвід Яна Павла ІІ, церковного і громадського лідера ХХ ст., 

Апостола християнської свідомості та релігійної толерантності («Пам’ять та 

ідентичність», «Переступити поріг надї» «Єдність у багатоманітності», 

«Любов і відповідальність», «Особа і дія» та ін.), кращі освітянські 

практики. Аналізували якість й імідж вищої освіти: сучасне розуміння і 

український контекст;  стан популяризації педагогічних спеціальностей 

серед абітурієнтів, дизайн-мислення для академічної школи; необхідність 

стандартизації підвищення кваліфікації й перепідготовки вчителів в 

університетах, моніторинг вчительської та викладацької діяльності, 

співпрацю вчителя та науковця, шкільну та академічну дидактику, активне 

партнерство.  

Шляхи трансформації академічного знання у шкільне, особливості 

функціонування інноваційної школи у співпраці із університетом, 

підготовку молодого вчителя при посередництві т ̓ютора та ментора 

розглядали на основі осмислення глибоких лекцій професорів Й. Хоінської-

Міки, Й. Суєцка-Зайонц, А. Павліцкі, докторки Г. Четвертинської, 

П. Садури, А. Павліцького, А. Лучиньської, М. Юревіч, М. Сват-Павліцки, 

А. Четвертиньски колег про школу й університет як  зустріч двох культур; 

Школу освіти як  ефективну реалізацію ідеї щодо тісної співпраці в навчанні 

і підвищенні кваліфікації вчителів; про туторінг, менторінг і пост-туторінг, 
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про High Impact Practicies: чого школа навчить, щоб університет 

використав; про відкриті освітні засоби та інформаційно-комунікаційні 

технології між школою та університетом. 

Вивчення польського досвіду кращих практик сприяло опрацювання 

програми діяльності ресурсного центру професійного розвитку вчителя 

української мови і літератури, що відповідає Стратегічному плану-концепції 

інноваційного розвитку СумДПУ імені А. Макаренка до 2020 р. у частині 

розроблення та поширення інноваційних освітніх технологій з метою 

підготовки конкурентноспроможного фахівця.  

Головними напрямами роботи центру є фахово-методичний, 

дослідницький та культурно-освітній. Як визначено відповідно до Законів 

України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про професійний 

розвиток працівників» (2012), Концепції «Нова українська школа» (2016), 

Концепції розвитку педагогічної освіти (2018); Концепції мовної освіти 

(2011), Концепції профільного навчання у старшій школі (2013), Указу 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного 

статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного 

простору України» (2018), нормативних документів Департаменту освіти і 

науки м. Суми щодо якісної підготовки суб'єктів дослідницького навчання, 

здатних до неперервного професійного та особистісного розвитку. На веб-

сайті ресурсного центру (http://rctpd.sspu.edu.ua/) користувачі працюють із 

корисними осиланнями (навчальні програми, посібники, монографії), 

знайомляться з новинами центру, проводять вебінари (лише упродовж 

лютого 2019 р. проведено  вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у 

контексті сталого розвитку суспільства» спільно з кафедрою ЮНЕСКО 

«Неперервна професійна освіта ХХІ століття», що діє при Інституті 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

(м.Київ).  

Реалізація фахово-методичного напряму передбачає проведення 

інтерактивних лекцій, міждисциплінарних тренінгів, майстер-класів з 

актуальних освітніх технологій у навчанні української мови і літератури 

спільно з кафедрами або лабораторіями Сумського державного 

педагогічного університет імені А.С. Макаренка, зокрема, майстер-класів з 

розвитку критичного мислення (лабораторія медіакультури); актуальних 

проблем використання цифрових  технологій (кафедра інформатики), 

інклюзивної освіти (лабораторія інклюзивної освіти), підприємливості 

(кафедра бізнес-технологій), технологій «Здоров’я і безпека» (кафедра 

медико-біологічних основ фізичної культури), а також майстер-класів, 

програма яких охоплює питання реалізації наскрізних змістових ліній 

«Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», 

«Підприємливість і фінансова грамотність», визначених Концепцією «Нова 

українська школа».  

https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
https://l.facebook.com/l.php?u=http://rctpd.sspu.edu.ua/?fbclid=IwAR24ELEwj1rQ_BmSOHFIA_LghzKnarqPb27yr5bQ80_B7lhaE1AM44Fl99s&h=AT1jJMEV8s1QEmrU_k7arhYfdFZQMHHijM7Kgnuml5WYBJT18KAwjnpttfGkhfb64_mE63vadQjMGls4TtgdzGw7RcZA6m_NEg0nU2qN34jsyP5xjo5sFHJuqezdY_eVyjFHNWv5sxnmTVXqq1Ta4tM
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У межах дослідно-експериментальної роботи з проблеми професійного 

розвитку вчителя української мови і літератури виконується спільні проекти 

з кафедрою стилістики української мови Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова (тема: «Українська мова у старшій 

школі»), з  кафедрою сучасної української мови Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (теми: «Комунікативна 

прагматика»; «Лінгвокогнітологія»), кафедрою історії та культури 

української мови Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки з культури української мови (тема «Лінгвоекологія»),  

кафедрою української мови та методики її навчання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (тема 

«ІКТ у викладанні української мови»), кафедрою української літератури та 

народознавства Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (тема «Етнокультурна компетентність учителя»),  відділом 

теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (тема «Теоретичні та методичні 

засади професійного та особистісного розвитку майбутнього вчителя в 

контексті Нової української школи»), КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти» та Харківським гуманітарним університетом «Народна 

українська академія» (тема «Організація курсів підвищення кваліфікації та 

фахової майстерності педагогічних та науково-педагогічних працівників»).   

Дослідницький  напрям центру спрямовується на дослідження 

актуальних питань мовно-літературної освіти, освітніх технологій 

особистісно-професійного розвитку вчителя-словесника, педагогіки 

партнерства і комунікативної взаємодії: університет – школа; актуальних 

питань медіакультури вчителя, проблем реалізації компетентнісного 

підходу, реалізацію низки проектів щодо формування основ 

академічної/наукової мовної культури для вчителів, які здійснюють 

керівництво роботами слухачів Малої академії наук. 

 У структурі центру діють дві лабораторії. Науково-дослідна 

лабораторія «Академічна культура дослідника» спільно із 

Загальноукраїнським центром словникарства Українського мовно-

інформаційного фонду НАН України виконує проект «Словникова культура 

дослідника», а спільно із Сумським територіальним відділенням Малої 

академії наук України – проект «Основи академічної/наукової мовної 

культури» для вчителів, керівників робіт слухачів МАН». Наразі 

апробовуються навчально-методичні комплекси, мультимедійні освітні 

ресурси з лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової 

наративістики. В основу занять покладено положення текстово-жанрового, 

когнітивно-візуального підходів, а також  наративно-цифрового підходу, 

що уможливлює застосування методу нетнографії для виявлення й опису 

наявності Інтернет-сервісів і ресурсів, які пропонують цифрові наративи та 
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програмне забезпечення щодо їх створення. З метою обміну досвідом з 

актуальних напрямів сучасного мовознавства, літературознавства, 

дидактики в контексті вивчення мовнокомунікативної особистості на 

початку ХХІ століття, формування креативної мовної особистості учня, 

учителя, фахівця; щодо ефективного використання в освітньому процесі 

здобутків лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової 

наративістики спільно з кафедрою інформатики проведено Міжнародну 

науково-практичну конференцію  «Культуромовна особистість фахівця у 

ХХІ столітті» (6-7 грудня 2018 р.).  

Для підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до 

використання засобів медіаосвіти у професійній діяльності, зокрема під час 

вивчення професійно орієнтованих навчальних дисциплін і проведення 

педагогічної практики лабораторія «Медіакультура вчителя-словесника» у 

співпраці з Академією Української Преси за підтримки міжнародної 

організації DW Akademie проводить для вчителів Сумської області тренінг 

«Ефективна протидія маніпулятивним впливам засобами медіаосвіти», для 

учнів і студентів – «Медіабезпека старшокласників у світі віртуальних 

комунікацій».  

Культурно-освітній напрям діяльності центру спрямований на 

організацію і проведення фахових конкурсів, фестивалів творчих уроків, 

виставок учительської творчості, круглих столів, проведення інформаційно-

просвітницької роботи, шкільних і студентських олімпіад, конкурсів, свят з 

української мови і літератури, пізнавальних мовних віртуальних екскурсій 

для вдосконалення компетентності у володінні  державною мовою, 

сприяння розвитку обдарованої молоді. Зокрема, спільно з кафедрою 

соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (кер. М. Жук) реалізується пілотний 

телекомунікаційний проект для учнів перших класів «Дорожні карти Нової 

української школи (від теорії до практичних проектів)», мета якого: 

формування мовленнєво-комунікативної компетенції школярів різних 

регіонів України. Ініціатори: Шосткинська спеціалізована школи І ступеня 

№ 13 Сумської області (В. Балицька) та НВК «Гуцульщина» Рожнівський 

Ліцей Івано-Франківської області (О. Радиш). Діяльність ресурсного центру 

сприяє культурно-освітній роботі вчителів різних регіонів на засадах 

цінностей педагогіки партнерства.  

Висновки. Результати аналізу законодавчих, нормативних 

документів і наукових праць свідчать, що в контексті якісної освіти для 

миру в теорії та практиці педагогічної освіти безперервний професійний 

розвиток учителів набуває пріоритету. На основі систематизації та 

узагальнення, використання методу термінологічного аналізу нами 

обгрунтовано базові поняття дослідження: «професійний розвиток 

педагога», «ключові компетентності педагога», «освіта для миру». 
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Зокрема, поняття «професійний розвиток» характеризуємо як 

безперервний процес навчання та вдосконалення професійних 

компетентностей фахівця, що дозволяє підтримувати або покращувати 

стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду 

професійної діяльності; професійний розвиток педагога окреслюємо як 

складний фунціональний процес, спрямований на забезпечення 

індивідуального підходу до кожної особистості, суб'єкт-суб'єктної взаємодії 

учителя й учня, викладача і студента. Ключові компетентності педагога, за 

Рамковою програмою оновлених ключових компетентностей для навчання 

протягом життя (2018), визначаємо як компетентності, важливі для 

підвищення особистого потенціалу і розвитку, розширення можливостей 

працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства. 

Аналіз теологічно-філософських студій і промов Яна Павла II дав 

можливість з'ясувати: польський дослідник і понтифік  у своїх творах  

послідовно наголошував на потребі миру, освіти для миру і гуманістичній 

сутності професійного розвитку педагога в об'єктиві  освіти для миру. 

Поняття  «освіта для миру» Ян Павло ІІ окреслює через  концепти «праця» 

(«дар і закон Божим, становить умову формування людської екзистенції й 

утвердження справжньої людини»),  «людина» («особа, що має право 

самоутвердитися з огляду на свою людську гідність»), «родина» (перша 

школа праці для кожної людини), «дитина» («майбутнє, яке завжди 

залишається відкритим»), «учитель» (Професію вчителя Ян Павло II назвав 

«релігійним покликанням»). Пріоритетну функцію вчителя - виховання 

людини – як працю для майбутнього, комунікативну взаємодію 

«університет – школа» представлено через діяльність  ресурсного центру 

професійного розвитку вчителя української мови і літератури, який 

функціонує у  Сумському державному педагогічному університеті імені 

А.С.Макаренка з метою вивчення досвіду Яна Павла ІІ, а також кращих 

освітянських практик закладів вищої освіти Польща, зокрема  

Варшавського та Ягелонського університетів    

Діяльність ресурсного центру професійного розвитку вчителя 

української  мови і літератури, що функціонує в рамках українсько-

польського проекту «Іnnowacyjny uniwersytet i przywództwo. Faza IV: 

strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła» за напрямами фахово-

методичним, дослідницьким та культурно-освітнім, сприяє освітній, 

освітньо-консультативній, інформаційно-дидактичній, дослідницькій 

підтримці вдосконалення ключових компетентностей учителя-словесника в 

умовах міждисциплінарного освітнього середовища на освітніх рівнях: 

бакалаврат – магістратура  (аспірантура) закладів вищої педагогічної освіти 

-  освіта упродовж життя на засадах цінностей педагогіки партнерства і 

наставництва.  
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Olena Semenoh  

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER  

IN THE OBJECTIVE OF EDUCATION FOR PEACE 

 

Summary. In article, on the ground of methods of terminological analysis, 

systematization and generalization of international and national legislative regulations 
and scientific sources, the concepts of «professional development», «key 

competencies of the teacher», «education for peace» are outlined. Professional 

development is considered as a continuous process of training and improving 
professional competence of a specialist. It allows supporting or improving standards of 

professional activity and lasts throughout the period of professional activity. The goals 

of the continuous professional development of the specialist are distinguished as 
epistemological (the formation of personality through education as a holistic system); 

praxeological (the formation of a specialist through lifelong learning through formal, 

non-formal education); axiological (the formation of a spiritual and moral patriotic 

personality). The key competencies are defined as competencies that are important 
for enhancing personal capability and development, expanding employment 

opportunities, social integration and active citizenship. On the analysis of the 

philosophical and pedagogical studios and speeches of prominent clergyman, 
diplomat, theologian, «the teacher of the world» John Paul ІІ, his concepts of «work», 

«human», «family», «child», «language», «teacher» emphasized the humanistic 

essence of the professional development of a teacher in the objective of education for 
peace. The activity of the Resource Center for Professional Development of the 

Teacher of Ukrainian Language and Literature which is functioning at the Sumy State 

Pedagogical University named after A. M. Makarenko within the Ukrainian-Polish 

project «Innowacyjny uniwersytet I przywództwo» is outlined. Faza IV: strategie 
komunikacyjneirelacje uniwersytet-szkoła in the areas of vocational, research, cultural 

and educational purposes is functioning in order to provide educational, advisory, 

informative, didactic, research support, perfection of key competences of a teacher-
philologist. This is achieved in condition of interdisciplinary educational environment at 

educational levels: undergraduate education - magistracy (postgraduate study) of 

establishments of higher pedagogical education – life long education on the basis of 

pedagogy values of partnership and mentoring. 
Key words: professional development, teacher, education for peace, «man of 

work», interdisciplinary. 

  

Ołena Semenog 

 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

W KONTEKŚCIE EDUKACJI DLA ŚWIATA 

 

Streszczenie. Na podstawie terminologicznych metod analizy, systematyzacji i 
uogólnienia krajowych i międzynarodowych dokumentów prawnych, źródeł naukowych 

przedstawił koncepcję «rozwoju zawodowego», «rdzeń kompetencji nauczyciela», 

«Edukacja dla pokoju». Rozwój zawodowy jest uważany za ciągły proces szkolenia i 
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podnoszenia kompetencji zawodowych specjalisty, który pozwala na utrzymanie lub 

podniesienie standardów aktywności zawodowej i trwa przez cały okres aktywności 

zawodowej. Cele ciągłego rozwoju zawodowego specjalisty rozróżniają epistemologię 
(kształtowanie osobowości poprzez edukację jako system holistyczny); 

prakseologiczny (tworzenie specjalisty poprzez uczenie się przez całe życie poprzez 

formalną, nieformalną edukację); aksjologiczny (kształtowanie duchowej i moralnej 
osobowości patriotycznej). Kluczowe kompetencje definiowane są jako kompetencje, 

które są ważne dla zwiększenia osobistego potencjału i rozwoju, zwiększenia 

możliwości zatrudnienia, integracji społecznej i aktywnego obywatelstwa. Analiza 
przykładu studiów filozoficznych i pedagogicznych oraz wystąpień wybitnego 

duchownego, dyplomaty, teologa, «nauczyciela świata» Jana Pawła II, jego koncepcji 

«pracy», «człowieka», «rodziny», «dziecka», «języka», «nauczyciela». zwrócenie 

uwagi na humanistyczną istotę rozwoju zawodowego nauczyciela w celu wychowania 
do pokoju. Analiza przykładu studiów filozoficznych i pedagogicznych oraz wystąpień 

wybitnego duchownego, dyplomaty, teologa, „nauczyciela świata” Jana Pawła II, jego 

koncepcji «pracy», «człowieka», «rodziny», «dziecka», «języka», «nauczyciela». 
zwrócenie uwagi na humanistyczną istotę rozwoju zawodowego nauczyciela w celu 

wychowania do pokoju. Przedstawiono działalność Centrum Zasobów Rozwoju 

Zawodowego Nauczyciela Języka i Literatury Ukraińskiej działającego w Sumy MPU, 

nazwanego imieniem AS Makarenko w ramach ukraińsko-polskiego projektu 
«Innowacyjny uniwersytet i przywództwo». Faza IV: Komunikacja strategiczna i 

uniwersytet relacyjny - szkoła w dziedzinach zawodowych, badawczych i kulturalnych i 

edukacyjnych w celu zapewnienia wsparcia edukacyjnego, edukacyjnego i doradczego, 
informacyjnego i dydaktycznego, w celu poprawy kluczowych kompetencji 

nauczyciela-tłumacza w warunkach interdyscyplinarnego środowiska edukacyjnego na 

poziomie edukacyjnym. Licencjat - studia magisterskie (studia podyplomowe) 
instytucji wyższej edukacji pedagogicznej - kształcenie ustawiczne na podstawie 

wartości pedagogiki partnerstwa i mentoringu. 

Słowa kluczowe: rozwój zawodowy, nauczyciel, wychowanie do pokoju, 

«człowiek pracy», interdyscyplinarność. 
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Олег Падалка 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ  

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

Анотація. Проаналізовано сучасний стан розвитку освіти. Обґрунтовуються 

напрями вдосконалення парадигми розвитку вищої економічної освіти, здобутки та 

перспективи в умовах інтеграції у Європейський освітній простір. Сучасна 
стратегія перезавантаження нової парадигми розвитку освіти має забезпечити 

ефективну взаємодію функціонування системи неперервної освіти, підготовки 

конкурентноспроможних фахівців європейського типу. Виникає потреба 
розроблення нової філософії освітньої політики держави та отримати економічні та 

соціогуманітарні переваги в трансформації глобалізованого світу. Доведено, що 

впровадження нашої технології починається зі створення інноваційного фону й 
актуалізації шкільних проблем. Основою цього є курс інноваційної педагогіки, що 

знайомить студентів з головними розділами інноватики: неологією, аксіологією, 

праксіологією. Найважливіше завдання цього курсу – не лише розкриття чинників, 

причин і бар’єрів інноваційної діяльності вчителя, а й формування психологічної 
готовності до прийняття нового, розвиток сприйнятливості до педагогічних 

інновацій. Вивчення психологічних закономірностей творчої діяльності 

здійснюється в умовах тренінгового навчання. В основу розроблення особистісно 
орієнтованих педагогічних технологій має бути покладений діалогічний підхід, що 

визначає особливості взаємодії і збільшення ступеня свободи учасників освітнього 

процесу, самоактуалізацію і самопрезентацію майбутнього вчителя. 

Ключові слова: вища освіта, професійна освіта, особистість, інтеграція, 
новітні технології, інновація, нововведення, інноваційні процеси в освіті, структура 

інноваційної діяльності вчителя, технологія запроваджень нововведень. 

 

 

Вступ. Досягнення конкурентноспроможності національної освіти в 

контексті цивілізаційних змін нині стає головним пріоритетом модернізації 

освіти України. Розвиток педагогічної освіти в Україні – це явище 

багатопланове і багаторівневе, складна система взаємодії багатьох освітніх, 

наукових, громадянських та адміністративних структур. Технологія 

інноваційної підготовки – складний динамічний процес розвитку 

особистості, який передбачає збільшення фізичних та інтелектуальних сил, 

накопичення професійних знань та вироблення вмінь їх реалізації у 

практичній діяльності, бажання студентів бути професіоналом. 

Важливим компонентом інноваційних технологій фахової підготовки  

педагога є технології управління навчанням. Педагогічно-інноваційна 

технологія – це такий процес організації навчально-пізнавальної діяльності 

у закладі вищої освіти, в основу якого покладено розвиток інтелекту та 

творчих здібностей студента, самобутність, самоцінність. Суб'єктивний 

досвід майбутнього фахівця спочатку розкривається, а потім узгоджується 

зі змістом професійної освіти. Розробляючи модель інноваційної технології 

управління у закладі вищої освіти, ми виокремлюємо три основні види: 
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інтенсивні освітні технології (соціально-педагогічна модель); психолого-

інноваційні технології (предметно-дидактична модель); особистісно 

орієнтовані технології (психологічна модель). 

Соціально-педагогічна модель допомагає реалізувати вимоги 

суспільства, в яких враховане соціальне замовлення – підготувати 

педагога. Предметно-дидактична модель інноваційної технології 

управління, її обґрунтування та дослідження традиційно пов’язані з 

використанням наукових знань у реалізації технології управління 

економічною підготовкою педагога. Психологічна модель інноваційної 

технології управління підготовки студента спочатку спрямовувалася на 

визнання відмінностей у пізнавальних здібностях студентів. Однак на 

сьогодні вона розглядається як складне психологічне утворення, зумовлене 

генетичними, анатомо-фізіологічними, соціальними якостями та факторами 

в їх складній взаємодії. 

В інноваційній технології  управління фаховою підготовкою педагога 

виокремлюємо важливу складову – критеріально-орієнтовану навчально-

пізнавальну діяльність. Упровадження інноваційної технології навчання у 

закладі вищої освіти  зорієнтоване на загальну модель професійної 

підготовки педагога,  хоча ця ідея потребувала певної конкретизації. На 

основі такого підходу було розроблено і апробовано модульний варіант 

програми спецкурсу «Професійно-економічна підготовка вчителя», який 

передбачає: 

 вивчення питань, що сприяють накопиченню наукових понять, 

законів, закономірностей і принципів використання нових технологій 

управління економічною підготовкою учнів на сучасному рівні, а також 

здобуття професійної освіти, що сприяє застосуванню набутих студентом 

знань у практичній діяльності; 

 використання модульної технології професійної підготовки особистості 

в економічному вихованні учнів загальноосвітньої школи, врахування 

важливості складових компонентів кожного модуля, їх діалектичного 

взаємозв’язку та наступності; 

 побудову кожного модуля програми економічної підготовки вчителя 

на основі принципу поступового ускладнення, що уможливлює 

удосконалення технології управління професійною підготовкою особистості 

та підвищення ефективності оволодіння економічною інформацією з  

урахуванням ринкових відносин. Такий підхід дав можливість реалізувати 

інноваційну технологію навчання, що впливає на  ефективності модульно-

рейтингової методики професійно-економічної підготовки майбутнього 

вчителя. 

Розробленням і впровадженням інноваційних педагогічних технологій 

займаються інститути Національної академії педагогічних наук України, 

університети, галузеві асоціації, інші громадські організації. 
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У системі підготовки кадрів з вищою освітою в Україні існує гнучка 

ступенева структура освітньо-кваліфікаційних рівнів, яка узгоджується зі 

структурами освіти багатьох розвинених країн світу, визнана ЮНЕСКО, 

ООН та іншими міжнародними організаціями. 

Зазначимо, що процес навчання створює педагогічне середовище, є 

для нього стрижнем, що об’єднує в єдине ціле всі його компоненти. Цей 

процес є нелінійним, має властивість розгалуження на підпроцеси, до яких 

належать процеси діяльності – викладання і учіння; психічні процеси – 

розумові, мотиваційні, емоційні; процеси самоорганізації і саморегуляції та 

ін. У контексті інтенсивних освітніх технологій особливий інтерес 

викликають ті механізми дидактичного процесу, впливаючи на які можна 

досягти істотного підвищення ефективності та якості фахової підготовки. 

Нами з’ясовано, що організація навчання відповідно до системи 

принципів є необхідною умовою інтенсифікації цього процесу. Це  означає, 

що порушення вимог будь-якого з принципів не лише виключає можливість 

інтенсифікації навчання, але й робить сам процес навчання, що не дає 

можливості досягти мети навчання. 

Проведене нами експериментальне дослідження засвідчило, що, по-

перше, запам’ятовування нової інформації відбувається паралельно з 

процесами поглибленого аналізу об’єктів, що вивчаються (встановленням 

причинно-наслідкових зв’язків, залежностей, виявлення сутності; по-друге, 

без операції осмислення не відбувається  запам’ятовування; по-третє, 

витрати студентами часу на вирішення труднощів еквівалентні витратам 

часу на осмислення та запам’ятовування. Тому  для теорії інтенсифікації 

навчання дидактичний наслідок щодо планування часу студентами на 

вивчення нового матеріалу – аудиторних занять і в позанавчальній роботі. 

Розробляючи тематичний (календарний) план проведення занять, ми 

плануємо час на вивчення нового матеріалу, що нерідко є достатнім лише 

на виконання студентами двох операцій – сприйняття і розуміння. 

Очевидно, такий підхід до організації навчання є виправданим, оскільки 

при раціональному розподілі часу на аудиторну і самостійну роботу, після 

занять він надає студентам можливість засвоювати знання в більших 

обсягах. 

Одним з основних дидактичних засобів управління процесом 

навчання є навчальний матеріал. Вибір структури та змісту навчального 

матеріалу багато в чому визначає не лише інтенсивність формування 

способів пізнавальної діяльності, а й в цілому ефективність процесу 

професійно-економічної підготовки студентів. Враховуючи результати 

багатьох психолого-педагогічних досліджень з проблем професійної 

діяльності викладачів закладів вищої освіти, ми дійшли висновку, що 

навчальний матеріал, який пропонується студенту, доцільно зорієнтувати 

на відкриття та засвоєння в результаті пізнавальної діяльності загального 
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способу (принципів, закономірностей), розв’язання відносно широкого 

спектру теоретичних проблем і конкретно-практичних завдань 

економічного спрямування. 

Винятково важливе значення має метод згорнутих інформаційних 

структур – один із двох комплексних методів навчання, розроблених нами з 

метою реалізації на практиці дидактичних засобів інтенсивних освітніх 

технологій, які обговорюються. Як свідчить досвід, практичне використання 

методу згорнутих інформаційних структур в освітньому процесі пов’язане з 

виконанням процедури структурування матеріалу дисципліни таким чином, 

щоб насамперед, студентами вивчалися у формі завершеного логічного 

конструкту узагальнені знання з наступною їх деталізацією у повній 

відповідності з вимогами наукової та методичної цілісності дисципліни. 

Такий підхід до структурування змісту курсу є  несумісним з традиційними 

способами побудови матеріалу – лінійним та концентричним, а також 

різними варіантами їх поєднання. У такому випадку знання розгортаються 

під час навчання як цілісна наукова система шляхом послідовного 

наповнення базового логічного конструкту  фактичним матеріалом. 

Інші технологічні процедури методу згорнутих інформаційних 

структур розробляються, на основі результатів операції структурування 

навчального матеріалу. Серед цих процедур найбільш значущими у 

практичному аспекті можна вважати такі: 

 відбір проектування нових дидактичних прийомів, які б 

забезпечували раціональні дії викладача та студентів у педагогічному 

середовищі; 

 детальне визначення інтенсивності взаємозв’язків матеріалу різних 

рівнів; 

 проектування системи зв'язків конкретних методів навчання з 

методами розумової діяльності студентів; 

 організація пізнавальної діяльності майбутніх учителів з 

акцентуванням уваги на продуктивні методи їх розумової діяльності 

(узагальнення, аналітико-синтетичний, пошуковий). 

Метод нелінійного структурування процесу навчання дає можливість 

організувати вивчення дисципліни як цілісних навчальних систем, які, по-

перше, виходячи з характеристик цього педагогічного середовища, 

оптимальним чином інтегрують у єдине ціле зміст дисципліни, форми та 

методи самостійної роботи та, по-друге, надають кожному студенту 

можливість вибору найприйнятнішої для нього моделі навчання. 

Технологічні процедури методу, що розглядається, передбачають: 

 проектування системи діагностичних процедур, що дає змогу 

сформувати уявлення щодо пізнавальних особливостей майбутнього 

вчителя; 

 нелінійне структурування процесу навчання на основі розгалужених 
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програм вивчення навчальних дисциплін, що надають можливість 

урахувати мотиваційні настанови, інтереси, пізнавальні та інші особливості 

особистості учня; 

 самоорганізацію студентів з урахуванням даних діагностики 

пізнавальних особливостей особистості; 

 рейтингове оцінювання професійно-економічних знань, спрямоване 

на стимулювання використання студентом тих видів пізнавальної 

діяльності, що пов’язані з самостійним оволодінням новими знаннями, 

творчим пошуком та експериментом. 

З урахуванням результатів науково-пошукової роботи студентів 

доведено, що основні компоненти рефлексивно-інноваційних технологій у 

професійно-економічній підготовці вчителя можна умовно структурувати за 

такими етапами: 

 етап пошуку нових ідей навчання педагогів; 

 етап формування нововведення у дидактичному процесі; 

 етап реалізації нововведення комп'ютерних технологій: 

 етап закріплення нововведення у професійній підготовці.  

Етап пошуку нових ідей – це формування інформаційного фону в 

курсі «Основи інноваційної педагогіки», актуалізація шкільних проблем і 

потреб, попередня робота з формулювання мети, ідей нововведення, 

створення образу майбутньої школи. 

Етап формування нововведення передбачає проектування активних 

форм використання інновацій, ухвалення рішення про їх упровадження у 

шкільну практику. 

Етап реалізації нововведення передбачає створення умов для 

експериментальної роботи в школі, рефлексії ходу експерименту, корекції 

змісту і запровадження нововведень. 

На етапі закріплення нововведень відбувається закріплення образу 

оновленої школи у свідомості вчителів, психокорекційна і методична робота 

з удосконалення інноваційної поведінки педагога. Важливо протягом 

чотирьох етапів розвивати сприйнятливість до нового і суб’єктивне 

ставлення до інновацій. Стрижнем програми є принцип творчої 

самореалізації особистості, коли суб’єкт своїй самодіяльності не лише 

виявляється і проявляється, а й  самоформується. Зміст програми з основ 

інноваційної педагогіки орієнтовано на розкриття сутності понять 

«інновація», «нововведення», «інноваційні процеси в освіті», «структура 

інноваційної діяльності вчителя», «технологія запровадження 

нововведень». 

Особлива увага приділяється проведенню педагогічного 

експерименту з метою створення авторських програм, обгрунтування 

концепцій навчання і виховання. В умовах бакалаврату, магістратури 

майбутні педагоги включаються у творчі колективи для розроблення нових 
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концепцій. Програма курсу «Основи інноваційної педагогіки» розрахована 

на 70 годин, охоплює 10 теоретичних блоків і передбачає проведення 

лекційних, семінарських і лабораторних занять, а також організацію 

самостійної дослідницької роботи студентів. На лекційні заняття виносяться 

найбільш загальні теоретичні питання, що забезпечують цілісне розуміння 

ключових проблем інноваційної педагогіки, закладають методологічні і 

наукові основи для подальшої самостійної роботи. 

Найважливішим теоретичним блоком, що визначає подальше 

вивчення цього курсу, є розділ, присвячений головним положенням 

інноватики: у чому сутність нововведень в освіті; як визначаються етапи 

інноваційних процесів та як їх аналізувати; які методи застосувати; чим 

характеризується інноваційне середовище; як визначити готовність 

педагогічного співтовариства до впровадження нововведень тощо; чим 

визначаються соціокультурні передумови нововведень тощо. Таким чином, 

на початку курсу розглядаються концептуальні ідеї, положення інноватики, 

викладаються деякі методи аналізу інноваційних процесів і впливи на цей. 

Це дає можливість виконувати завдання для подальшої самостійної роботи. 

Семінарські заняття передбачають дискусії, що сприяють осмисленню 

провідних ідей інноваційної педагогіки, формуванню аналітичних умінь і 

концептуальних підходів на основі вивчення різноманітних типів 

альтернативних моделей навчання і виховання студентів. На семінарських 

заняттях студенти мають аргументувати оцінку окремих альтернативних 

моделей на основі аналізу різних концепцій.  

Лабораторні заняття сприяють формуванню готовності студентів до 

роботи в інноваційних типах шкіл, ознайомленню з технологією 

упровадження інновацій, із методикою організації педагогічного 

експерименту. Під час лабораторних занять доцільно проводити соціально-

психологічні тренінги щодо подолання бар’єрів творчої діяльності. 

Педагогічна практика в школі передбачає активне залучення 

студентів в освітній процес і його організацію на основі принципів 

інноваційної педагогіки з урахуванням індивідуальних запитів і потреб 

студентів, надання їм свободи вибору змісту і форм навчання, найбільш 

адекватних інтересам і нахилам учнів та особливостям другого і третього 

етапів освіти у закладах вищої освіти, розв’язання навчальних проблем на 

основі діалогу, позитивної дискусії, організація груп комунікативного 

впливу на основі аналізу різноманітних варіантів педагогічних ситуацій. 

Самостійна робота студентів в умовах бакалаврату і магістратури має 

певні особливості: вона більше пов’язана з осмисленням і самостійною 

інтерпретацією наявних освітніх проектів, зі створенням власного творчого 

проекту, розробленням концепції альтернативної школи індивідуально або 

у творчому колективі. 

Вивчення курсу «Основи інноваційної педагогіки» передбачає два 
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варіанти реалізації у закладах вищої освіти. Перший варіант орієнтований 

на систематичне опанування основними тематичними блоками студентами; 

вибір тематики самостійної дослідницької роботи й індивідуальне 

консультування. Другий варіант передбачає проведення настановчих 

лекцій і семінарів з ключових проблем інноваційної педагогіки. 

Ознайомлення з окремими альтернативними моделями навчання й 

виховання і відповідними типами шкіл здійснюється на вибір студентів, 

виходячи з інтересів і нахилів останніх. Перший варіант програми більш 

прийнятний для бакалаврату, другий – для магістратури. В цілому ж 

остаточний вибір варіанту залежить від бажання студента і викладача. 

З’ясовано, що середовище, в якому вчитель може актуалізувати 

власні можливості, повинно мати високий ступінь невизначеності і 

потенційну багатоваріантність. Невизначеність стимулює пошук власних 

орієнтирів, а не прийняття готових; багатоваріантність уможливлює їх 

знаходження. Крім того, середовище має спонукати до креативності і 

результативності. У процесі нашого дослідження виявлено, що поєднання 

деяких параметрів мікросередовища, в якому перебуває педагог, – низький 

ступінь регламентації поведінки, інформаційна збагаченість і 

репрезентованість зразків рекреативної поведінки – здійснює визначальний 

вплив на інноваційну діяльність педагога.  

Отже, стратегію сучасної педагогічної освіти складають суб’єктивний 

розвиток та саморозвиток особистості педагога, здатного не лише 

ретранслювати педагогічні технології, але й здійснювати власну 

інноваційну діяльність. Ця стратегія втілюється у спрямованості змісту й 

форм освітнього процесу в умовах вищої педагогічної освіти, що становить 

пріоритет особистісно орієнтованого навчання. Персоналізація і діалогізація 

професійно-економічної підготовки педагога – це повернення до педагогіки 

взаємодії на основі співробітництва. Під час її впровадження має 

зберігатися певна послідовність і динаміка: від максимальної допомоги 

викладача студентам у вирішенні навчальних завдань до поступового 

зростання їхньої власної активності, до повної саморегуляції у навчанні. 

Перебудова форм співробітництва, пов’язана зі зміною позицій педагога і 

студента, уможливлює самозміну суб’єкта навчання, який самостійно 

обирає шляхи саморозвитку. 

 

Бібліографія 

 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи [Текст]: курс лекцій: модульне 

навчання: навч. посіб. / А. М. Алексюк; Мін освіти України; Ін- тут. сист. 
досліджень освіти. Київськ. ун-тет ім. Т. Шевченка; ред. С. С.  Самойлова. – К.: 

ІСДО, 1993. – 220 с. 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 174 ~ 

2. Вища освіта України і болонський процес: [навч. посіб.] / [за ред. 

В. Г. Кременя.]; авт. кол.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. 

Грубінко, І. І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с. 
3. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336 с. 

4. Выговская О. И. Творческая педагогическая деятельность в целостном 
учебно- воспитательном процессе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. / Выговская 

Ольга Ивановна. – УГПУ им. М. П. Драгоманова. – К., 1995. – 203 с. 

5. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Лев Семенович Выготский; 
[послесл. В.В. Давыдова; Примеч. В.В. Давыдова и др.]. – М.: Педагогика-пресс, 

1996. – 533 с. 

6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 

376 с. 
7. Дубасенюк О. А. Професійна підготовка майбутнього вчителя до 

педагогічної діяльності: монографія / О.А. Дубасенк, Т.В. Сесенюк, О.Є.Антонова. 

– Житомир: Житомир, держ. пед. ун-т, 2003. – 192 с. 
8. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. 

В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

9. Кричун О. В. Основи психології [Текст]: підруч. для студ. вузів / М-во 

освіти України; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 3-тє вид., стереотип. –
К.: Либідь, 1997. – 632 с. 

10. Кларин М. В. Инновация в бучение – инструмент освоения нового опыта 

/ Михаил Владимирович Кларин // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 12-18. 
11. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: [навч. посібн.] / 

А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – К.: Просвіта, 2000. – 386 с. 

12. Освітні технології [Текст]: навч.-метод. посіб. / [О.М. Пехота, 
А.З. Юктенко, О.М. Любарська та ін.]; за заг. ред., О.М. Пехоти. – К.: А.С.К., 

2001. – 256 с. 

13. Падалка О. С., Нісімчук А. С. Дидактично-технологічна підготовка 

магістрів: прикладний аспект / монографія. – Луцьк: «Волинська обласна 
друкарня», 2004. – 156 с. – Книга 2. 

14. Педагогічна майстерність: підручник для студ. вищ. пед. навч. закладів / 

[І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, И.Ф. Кривонос та ін.]; за ред. І.А. Зязюна; М-во 
освіти і науки України. [2-ге вид., доп. і перероб]. – Київ: Вища школа, 2004. – 

422 с. 

15. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-
метод, посіб. / О. І. Пометун, Л.В. Пироженко. [за ред. О.Л. Пометун]. – К.: А.С.К., 

2004. – 192 с. 

16. Прокопенко І. Ф. Педагогічна технологія / І.Ф. Прокопенко, 

В.І. Євдокімов. – X: Основа, 1995. – 105 с. 
17. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи [текст]: підруч. для студ. 

пед. фактів / Олександра Яківна Савченко; М-во освіти і науки України. – Київ: 

Генеза, 2002. – 386 с. 
18. Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості 

учня: монографія / Світлана Олександрівна Сисоева. – К.: Полігрф-книга, 1996. – 

407 с. 
19. Філософський словник / [за ред. В.І. Шинкарука]. - [2-ге вид., перероб. 

і доп.]. – К.: Голов, ред. УРЕ, 1986. – 800 с. 

 

 

 

 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 175 ~ 

Oleh Padalka 

 

TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL AND ECONOMIC  

TEACHER TRAINING: INNOVATIVE ASPECT 

 

Summary. Analyzed  the modern education development. Considered 
directions of paradigm perfection development of the higher economic education, 

achievements and prospects in the conditions of integration into the European 

educational space. The modern strategy of re-launching a new paradigm for education 
development should ensure effective interaction of the functioning of the system of 

lifelong education and training of competitive European experts. There is a need to 

develop a new philosophy of the state's educational policy and to obtain economic and 
socio-humanitarian advantages in the transformation of a globalized world. It proved 

that the introduction of our technology begins with the creation of an innovative 

background and actualization of school problems. The basis of this is the course of 

innovative pedagogy, which introduces students to the main sections of innovation: 
neologism, axiology, praxiology. The most important tasks of this course is not only to 

disclosure of factors, causes and barriers of the teacher's innovative activity, but also 

the formation of psychological readiness for adoption of something new, development 
of susceptibility to pedagogical innovations. Studying of psychological patterns of 

creative activity carried out in the conditions of teacher training. The basis of the 

development of personally oriented pedagogical technologies should be a dialog 

approach, which determines features of interaction and increase the degree of 
participants freedom in the educational process, self-actualization and self-

presentation of future teacher. 

Key words: higher education, professional education, personality, integration, 
new technologies, innovation, innovative processes in education, structure of teacher's 

innovation activity, technology of introduction of innovations. 

 

Ołeh Padałka  

 

PROFESJONALNA TECHNOLOGIA EKONOMICZNEGO 

PRZYGOTOWANIA NAUCZITELIA: ASPEKT INNOWACYJNY 

 

Streszczenie. Analizowany jest obecny stan rozwoju edukacji. Uzasadnione są 

kierunki doskonalenia paradygmatu rozwoju wyższego wykształcenia ekonomicznego 
osiągnięć i perspektyw w warunkach integracji z europejską przestrzenią edukacyjną. 

Nowoczesna strategia wznowienia nowego paradygmatu rozwoju edukacji powinna 

zapewnić skuteczną interakcję z funkcjonowaniem systemu ciągłego kształcenia i 

szkolenia konkurencyjnych ekspertów europejskich. Istnieje potrzeba opracowania 
nowej filozofii polityki edukacyjnej państwa oraz uzyskania korzyści gospodarczych i 

społeczno-humanitarnych w transformacji zglobalizowanego świata. Udowodniono, że 

wprowadzenie naszej technologii rozpoczyna się od stworzenia innowacyjnego tła i 
aktualizacji problemów szkolnych. Podstawą tego jest kurs innowacyjnej pedagogiki, 

który wprowadza studentów w główne sekcje innowacji: neologizm, aksjologię, 

prakseologię. Najważniejszym zadaniem tego kursu jest nie tylko ujawnienie 
czynników, przyczyn i barier działalności innowacyjnej nauczyciela, ale także 

kształtowanie psychologicznej gotowości do przyjęcia nowego, rozwoju podatności na 

innowacje pedagogiczne. Badanie psychologicznych wzorców aktywności twórczej, 
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mechanizmu znajdowania wyboru sposobów rozwiązywania odbywa się w warunkach 

szkolenia szkoleniowego. Podstawą rozwoju osobiście zorientowanych technologii 

pedagogicznych powinno być podejście dialogowe, które określa cechy interakcji i 
zwiększa stopień swobody uczestników procesu edukacyjnego, samorealizacji i 

autoprezentacji przyszłego nauczyciela. 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, kształcenie zawodowe, osobowość, 
integracja, nowe technologie, innowacje, procesy innowacyjne w edukacji, struktura 

działalności innowacyjnej nauczyciela, technologia wprowadzania innowacji. 

 

 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 177 ~ 

Ольга Шагаєва 

 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПЕДАГОГА 

У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРІОРИТЕТІВ 

 

Анотація. Представлено результати дослідження з проблем професійної та 

педагогічної етики, що свідчать про посилений інтерес наукової спільноти до 

означених питань у зв’язку з виникненням наприкінці минулого століття моральної 
кризи, занепаду цілої низки моральних чеснот й ідеалів, нав’язування ідей 

насильства. Визначено провідну роль професійної етики педагога у вихованні, 

становленні та розвитку учнівської молоді, що водночас має стати ключовим 
чинниками в утвердженні освіти заради миру. Проаналізовано етимологію поняття 

«професійна етика», співвідношення з іншими поняттями («етика», «мораль», 

«педагогічна етика», «принципи професійної етики педагога»). Охарактеризовано 

Закони України, в яких обґрунтовано положення щодо дотримання педагогічної 
етики та викладено вимоги до морально-етичних якостей педагога. Особливу 

увагу приділено «Декларації про культуру світу» та «Програмі дій у сфері 

культури світу» (1999), прийнятих Організацією Об'єднаних Націй з метою 
поширення і зміцнення культури миру. Висвітлено деякі аспекти професійної 

етики педагогів професійного навчання. Обґрунтовано важливість розвитку 

професійної етики майбутніх педагогів професійного навчання. Доведено, що 
педагог професійного навчання, який опанував основами педагогічної етики, стає 

носієм етичних норм професійної діяльності, формує в учнів професійної 

(професійно-технічної) освіти основи професійної етики. Представлено результати 

дослідження проблем розвитку професійної етики у майбутніх педагогів 
професійної навчання. Обґрунтовано висновок щодо розуміння важливості 

вдосконалення професійно-етичної підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання та необхідності подальшого пошуку нових шляхів підвищення 
професійної етики педагогічних працівників. 

Ключові слова: етика, професійна етика, професійна етика педагога, 

педагог професійного навчання, морально-етичні якості. 

 

 

Вступ. Однією з ключових проблем модернізації освітньої діяльності в 

Україні визначено перехід до толерантної педагогіки, суб’єктно-суб’єктних 

відносин в освітньому процесі, взаємної поваги учня і вчителя, що мають 

забезпечити формування самодостатньої особистості, громадянського 

суспільства в Україні, демократичний розвиток країни1. Це водночас має 

стати одним із важливих чинників утвердження освіти заради миру. Адже 

лише з розвитком високих морально-етичних якостей, що впливають на 

моральну свідомість людини, з усвідомленням необхідності плекання миру 

та унеможливленням насильства, вирішення конфліктів за допомогою 

взаєморозуміння та співпраці, етичні знання трансформуються у особистісні 

переконання. 

                                                             
1 Стратегія розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 

роки. Схвалено загальними зборами НАПН України 25 березня 2016 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/. 
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Реалізація цих освітніх пріоритетів стає неможливою без 

запровадження у педагогічну практику етичних взаємин у педагогічному 

середовищі. Про це йдеться у новому Законі України «Про освіту» (2017). 

Зокрема, у статті 54 Закону серед обов’язків педагогічних, науково-

педагогічних, наукових працівників та інших працівників, які залучаються 

до освітнього процесу, наголошено на необхідності «дотримання 

педагогічної етики»2. 

У цьому контексті особливого значення набули дослідження з 

проблем професійної та педагогічної етики. Основні філософсько-

педагогічні проблеми етики викладено у працях В. Андрущенка, І. Беха, 

Г. Васяновича, А. Гусейнова, І. Зязюна, О. Капто, Т. Мішаткіної, 

В. Писаренко, І. Писаренка, В. Цвик, В. Чернокозової, І. Чернокозова. 

Наукові роботи Т. Іванової, Т. Ільїної, О. Канівської, Н. Мойсеюк, І. Синиці, 

Л. Хоружої присвячено проблемі формування моральних якостей учнівської 

і студентської молоді, професійно-етичних якостей майбутніх педагогів.  

На окрему увагу заслуговують положення викладені у працях 

науковців щодо моральних якостей для успішного виконання певної 

професійної діяльності, зокрема, робітничої (Л. Гасюк, А. Книш, 

О. Романовський, М. Салтишев), психологічної (С. Дєлікатний, 

Д. Комісаренко, Е. Носенко) та педагогічної (В. Дьяконова, В. Єфімова, 

І. Колєснікова, А. Каленський, О. Кутєєва, В. Марищук, Є. Сахарчук). 

Дослідники констатують, що розвиток постіндустріального суспільства 

характеризується збіднінням духовності людини, виникненням моральної 

кризи, занепадом моральних чеснот і ідеалів. На початку ХХІ ст. 

В. Кремень, з ініціативи якого в Україні відбувся активний процес переходу 

від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, у книзі «Освіта і 

наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати», 

шукаючи відповідь на питання, якого вчителя чекає Україна, акцентував 

увагу на новій соціальній ролі учителя та його «морально-етичному 

обличчі»3. На переконання вченого, «ми повинні відновити значення 

моральних цінностей у нашому суспільстві, допомогти суспільству у 

вихованні школярів, щоб вони розуміли – ринок не означає аморальність і 

деморалізацію... Треба поновити значення істинних моральних цінностей. 

Часто, не задумуючись, ми продовжуємо утверджувати моральні цінності 

непершорядної ваги»4. Ураховуючи те, що професійна етика педагога на 

сучасному етапі розвитку суспільства стає важливою складовою у 

                                                             
2 Про освіту. Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Законодавство / 

Верховна Рада України: офіц. веб-портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3 Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. 
Результати. – К.: Грамота, 2005. – С.139. 

4 Там само. – С.139. 
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вихованні, становленні та розвитку учнівської молоді, вважаємо за 

доцільне схарактеризувати етимологію цього поняття. 

Як відомо, етика виникла в період становлення рабовласницького 

ладу і сформувалася як «філософська дисципліна, об’єктом вивчення якої є 

мораль і моральність»5. В «Українському педагогічному енциклопедичному 

словнику» (2011) вміщено таке визначення: етика – «вивчає мораль, 

з’ясовує її місце в системі суспільних відносин, досліджує моральні 

категорії, за допомогою яких виражаються моральні принципи, норми, 

оцінки; правила поведінки тощо»6. В деяких випадках у повсякденному 

слововжитку ці два терміни («етика» і «мораль») часто ототожнюються. Це, 

за висновком М. Тофтула, пов’язано з тим, що поняття «мораль» 

використовують у вузькому і загальному значенні: в судженні «мораль як 

форма індивідуальної і суспільної свідомості» воно має вузьке значення, а 

«етика як наука про мораль» – загальне7. 

Серед основних складових етики (загальна теорія етики, історія 

етичних учень, нормативна етика, аксіологічна етика, теорія морального 

виховання) О. Капто виокремлює професійну етику, основним завданням 

якої є «на основі методології обґрунтувати певну систему норм, що 

регулюють взаємовідносини людей в тій чи іншій сфері його діяльності»8. 

На його думку, кожна професія має певну відносну самостійність у 

суспільстві, що висуває певні вимоги і відповідним чином позначається на 

моралі носіїв цих професій.  

Професійна етика як філософська наука охоплює такі структурні 

блоки: загальна теорія професійної етики, історія професійної етики та 

спеціальні професійно-етичні теорії9. Саме у межах спеціальних 

професійно-етичних теорій аналізуються морально-етичні настанови та 

ціннісні орієнтації, що регулюють конкретну професійну діяльність. Таким 

чином, визначається тип професійної етики, наприклад, професійна етика 

журналіста, професійна етика вчителя тощо. 

У процесі дослідження ми звернули увагу на те, що сьогодні 

суспільство висуває завищені моральні вимоги до професійної етики 

фахівців, що працюють у системі «людина – людина». Особливої 

                                                             
5 Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. 

Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – Київ: Абрис, 2002. – С. 204. 
6 Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. –

Вид. друге, доп. й випр. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – С. 161. 
7 Тофтул М. Г. Етика: підручник / Тофтул М. Г. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ВЦ 

«Академия», 2011. – С.8-9. 
8 Капто А.С. Профессиональная этика. – М.-Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2006. – 

С.34-35. 
9 Цвык В.А. Профессиональная этика: проблемы теории и методологи. // Вестник 

РУНД, серия Философия, – 2012. – № 3. – С.148-161. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-etika-problemy-teorii-i-

metodologii. 
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актуальності набуває професійна етика педагогічних працівників. 

О. Ковнеров пояснює це тим, що саме педагогічна діяльність пов’язана з 

вихованням – «вихованням, що формує в людині уявлення про цінності 

доброчесного життя та підказує шляхи до нього, налаштовує на повагу до 

законів, – важливе джерело духовного добробуту особистості та 

суспільства»10. 

Узагальнюючи різні характеристики професійної етики, І. Бичева та 

В. Варивода визначають професійну етику педагога як «один із наукових 

напрямів, що вивчає прояви моральності і принципів професійної етики в 

галузі педагогічної праці, закономірності поведінки і взаємовідносини у 

системі «педагог – педагог – учень», що забезпечує обгрунтування правил 

і норм педагогічної діяльності, виражених у формі етичних кодексів»11.  

Для наших досліджень важливим є висновок науковців про те, що 

професійна етика педагога ґрунтується на принципах світової, професійно-

педагогічної та персонально-особистісної етики12. Ми погоджуємося з 

позицією дослідників щодо необхідності визначення та обґрунтування 

сутності таких принципів, як однієї з категорій професійної етики. Однак 

викликає сумнів формулювання назви останнього принципу – «принцип 

персонально-особистісної етики». Воно, на нашу думку, є не дуже вдалим 

тому, що терміни «персональний» та «особистісний» є словами синонімами, 

термінами об’єднаними спільним значенням. У подальшому назву цього 

принципу будемо визначати як «принцип особистісної етики».  

Отже, скористаємося науковим доробком І. Бичевої та В. Вариводи. 

Наведемо авторське визначення сутності кожного з принципів та 

розглянемо деякі аспекти їх реалізації у контексті освітніх пріоритетів.  

Першим принципом є принцип світової етики (за І. Бичевої та 

В. Вариводою) згідно з яким визначаються загальні вимоги, необхідні для 

успішної життєдіяльності людини, що базуються на загальнолюдських 

нормах моралі, передбачають соціальну відповідальність, 

взаємозалежність, професійну солідарність, особливе розуміння обов'язку і 

честі, прояв добра і зла, співпереживання і співчуття та ін13. 

Незважаючи на те, що людське життя визнано найвищою цінністю на 

Землі, на межі століть виникає реальна загроза миру, спричинена 

збройними конфліктами. Відповідно однією із ключових проблем 

                                                             
10 Ковнеров О.Є. Сутність професійної етики у сучасній системі знання / 

О.Є. Ковнеров // Вісник Дніпропетровського університету: філософія, соціологія, 
політологія. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Вип. 18. – С. 82. 

11 Бичева И.Б., Варивода В.С. Структура и содержание профессиональной этики 
будущего педагога: теоретико-образовательный контекст / Вестник Мининского 
университета – 2016. – №3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-soderzhanie-professionalnoy-etiki-buduschego-
pedagoga-teoretiko-obrazovatelnyy-kontekst. 

12 Там само. 
13 Там само. 
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модернізації освітньої діяльності в Україні, визначених у «Стратегії розвитку 

Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки», є 

формування сучасної системи цінностей у громадян України, що сприяє 

максимальній самореалізації кожного з них, утвердженню національної 

єдності, найповнішому усвідомленню національних інтересів і їх розвитку у 

співпраці та конкуренції з іншими країнами, включно із захистом 

незалежності і територіальної цілісності України14.  

Висловлюючи глибоке занепокоєння у зв'язку з поширенням 

насильства і конфліктів у різних регіонах світу і розуміючи свою роль у 

розвитку освіти, науки і культури, поширенні культури миру, Генеральна 

Асамблея Організації Об'єднаних Націй резолюцією 53/243 від 13 вересня 

1999 р. прийняла «Декларацію про культуру світу» та «Програму дій у 

сфері культури світу», з тією метою, щоб уряди, міжнародні організації та 

громадянське суспільство могли керуватися у своїй діяльності її 

положеннями з метою поширення і зміцнення культури миру в новому 

тисячолітті15. Символічно, що у статті 4 Декларації освіту на всіх рівнях 

проголошено одним із основних засобів «творення культури миру». У статті 

8 визначено ключову роль у поширенні культури миру батьків, педагогів, 

політичних діячів, журналістів, релігійних органів і груп, представників 

інтелігенції, осіб, які займаються науковою, філософською, а також 

творчою та художньою діяльністю, працівників охорони здоров'я та 

гуманітарної сфери, соціальних працівників, керівникам різного рівня , а 

також неурядових організацій16. 

Другий принцип – принцип професійно-педагогічної етики. За 

визначенням І. Бичевої та В. Вариводи, в ньому втілено етичні норми і 

правила, що відображають нормативну поведінку в межах професійного 

контексту педагогічної діяльності17.  

У Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), 

Указі Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 

2020» (2015) обґрунтовано положення щодо моральних якостей педагога. 

Відтак виникає нагальна потреба у реалізації правових засад щодо 

                                                             
14 Стратегія розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 

роки. Схвалено загальними зборами НАПН України 25 березня 2016 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/. 

15 Декларация и Программа действий в области культуры мира. Принята 

резолюцией 53/243 Генеральной Ассамблеи Организацией Объединенных наций от 13 

сентября 1999. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/culture_of_peace.shtml. 
16 Там само. 
17 Бичева И.Б., Варивода В.С. Структура и содержание профессиональной этики 

будущего педагога: теоретико-образовательный контекст / Вестник Минского 
университета – 2016. – №3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-soderzhanie-professionalnoy-etiki-buduschego-

pedagoga-teoretiko-obrazovatelnyy-kontekst. 
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цілеспрямованого формування професійно-етичних і моральних якостей 

майбутніх педагогів. Саме це дозволить їм у своїй професійній діяльності 

створювати необхідну морально-етичну атмосферу у взаємовідносинах з 

іншими учасниками освітнього процесу. 

Третій принцип – принцип особистісної етики. На думку дослідників, 

він характеризує морально-етичні якості і очікування кожного педагога і 

передбачає формування моральних переконань і відповідальності за свої 

вчинки, коректності і поваги прав іншої людини, надійності, чесності, 

порядності, справедливості та ін18.  

Оскільки предметом нашого дослідження є розвиток професійної 

етики майбутніх педагогів професійного навчання (інженерів-педагогів), то 

деякі аспекти реалізації цього принципу розглянемо щодо цієї категорії 

педагогічних працівників. 

У сучасних умовах розвиток професійної етики у підготовці майбутніх 

педагогів професійного навчання набуває особливої актуальності. Оскільки 

педагог професійного навчання, який опанував основи педагогічної етики, 

стає носієм етичних норм конкретної професійної діяльності, формує в учнів 

професійної (професійно-технічної) освіти основи професійної етики. На це 

спрямовує чинний Закон України «Про професійно-технічну освіту», у 45 

статті якого йдеться про те, що «педагогічною діяльністю у професійно-

технічних навчальних закладах та установах професійно-технічної освіти 

можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та 

професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких 

дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника»19. 

У зв’язку з використанням словосполучення «моральні якості» 

зазначимо, що ми поділяємо точку зору М. Вовковінського, який вважає 

більш доцільним послуговуватися словосполученням «морально-етичні 

якості». На основі аналізу проблем етики та етичних взаємовідносин у 

закладах освіти, цей дослідник дійшов висновку про те, що «мораль – це 

нав’язані суспільством норми прийнятної поведінки», а «етика – це 

уявлення про правильне і неправильне»20. На його думку, за умов, коли 

відбувається дотримання моральних принципів всіма членами соціуму, 

суспільство стає етичним. І «якщо суспільство не вийшло на етичний рівень 

свого розвитку, то етика існує сама по собі, а мораль сама по собі, хоча 

скрізь і всюди говориться про їх нерозривність»21. 

                                                             
18 Там само. 
19 Про професійно–технічну освіту. – [Електронний ресурс]: Закон України від від 

10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР // Законодавство / Верховна Рада України: офіц. веб-
портал. – Режим доступу. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-
%D0%B2%D1%80. 

20 Вовковінський М.І. Морально-етичні якості викладача ПТНЗ / Микола Іванович 
Вовковінський // Професійно-технічна освіта – № 3 – 2012 – С. 26-27. 

21 Там само. – С. 26-27. 
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Здійснений аналіз психолого-педагогічних праць дає змогу 

переконатися в тому, що досягнення високого рівня формування та 

розвитку морально-етичних якостей гальмується низьким рівнем мотивації 

до професійного самовдосконалення педагогів, недостатнім забезпеченням 

необхідних педагогічних умов. 

Відповідно до авторської програми дослідження проблем розвитку 

професійної етики у майбутніх педагогів професійної навчання (інженерів-

педагогів) у 2018–2019 рр. нами було проведено опитування слухачів 

курсів підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, серед яких – директори та заступники 

директорів навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, 

директори, методисти та викладачі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. З урахуванням результатів відповідей респондентів нами 

зроблено такі висновки.  

Висновки. Важливим у процесі опитування виявилися позитивні 

відповіді, які дали респонденти на питання, пов’язане з необхідністю 

посилення професійно-етичної підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання (інженерів-педагогів) шляхом збагачення новим 

змістом, формами, методами. Більшість респондентів (62%) відзначили 

значення цих процесів, а 38 % наголосили на тому, що посилення 

професійно-етичної підготовки є «дуже важливим» в сучасних умовах 

розвитку суспільства, що є вагомим результатом. 

Однак, не всі опитані виявилися достатньо обізнаними з нормативно-

правовими актами щодо регулювання професійно-етичних відносин. Так, 

на питання «Чи знайомі Ви з документами, що регулюють професійно-

етичні відносини у системі професійної освіти?» лише 48% респондентів 

дали позитивну відповідь. 11% відповіли негативно. Категорія, яка не 

змогла чітко визначитися щодо цього питання, становила майже 41%.  

Не менш вагомим для нашого дослідження виявився результат щодо 

розподілу респондентів за рівнем самооцінки сформованості професійної 

етики. На питання «Оцініть власний рівень сформованості професійної 

етики» як високий його визначили 35% опитуваних, 52% – як «середній», 

решта вагалися з відповіддю.  

На прохання оцінити значення морально-етичних якостей педагога 

професійного навчання (інженера-педагога), які були відібрані на основі 

контент-аналізу п’яти професіограм розроблених у період з 1996 р. по 

2014 р., зокрема: інженера-педагога (1996 р.)22, педагога професійного 

                                                             
22 Бакатанова В.Б. Психолого-педагогічні умови професійного відбору майбутніх 

інженерів-педагогів [Текст]: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Бакатанова Вероніка 

Борисівна. – К., 1996. – 189 с. 
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навчання (2010 р.)23, майстра виробничого навчання (2014.)24, інженера-

педагога автотранспортного профілю (2014)25, інженера-педагога (2015)26 

респонденти віддали перевагу таким якостям, як порядність, педагогічний 

такт, повага і любов до людей (дорослим і дітям), чесність, толерантність. 

За результатами опитування спостережливість, доброта, чуйність набули 

меншої вагомості. На передостанньому та останньому місці за значенням 

відповідно було розташовано емпатію та почуття гумору. 

Отже, відповідно до викликів сьогодення більшість опитаних 

розуміють важливість посилення професійно-етичної підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання та усвідомлюють назрілу потребу системи 

освіти у педагогічних працівниках з розвиненою професійно-педагогічною 

етикою. На жаль, не всі опитані достатньо обізнані з нормативно-

правовими аспектами щодо врегулювання професійно-етичних відносин. 

Дослідження переконливо свідчить про недостатній рівень сформованості 

професійної етики та необхідність пошуку способів щодо її підвищення. 

Професійна етика педагога враховує всі принципи світової, 

професійно-педагогічної та особистісної етики. Реалізація цих принципів 

дозволяє педагогу виконувати важливу місію у поширенні культури миру, 

дотримуватися етичних норм і правил у педагогічній діяльності, розвивати 

морально-етичні якості, які впливають на моральну свідомість та сприяють 

трансформації етичних знань на особистісні переконання, що дозволяє 

створювати позитивну морально-етичну атмосферу у взаємовідносинах з 

іншими учасниками освітнього процесу. 
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Olha Shahaieva 

 

TEACHER’S PROFESSIONAL ETHICS IN THE CONTEXT  

OF EDUCATIONAL PRIORITIES REALISATION 

 

Summary. The results of study on the problems of professional and 

pedagogical ethics are presented; they affirm the increased interest of scientific 

community in the mentioned issues due to the emergence of a moral crisis at the end 
of the last century, the degradation of some moral virtues and ideals, the obtrusion of 

ideas of violence. The leading role of teacher’s professional ethics in student youth 

education, formation and development is defined, which should become key factors in 

the establishment of education for peace. The etymology of the concept «professional 
ethics», relation with other concepts («ethics», «morality», «pedagogical ethics», 

«principles of teacher’s professional ethics») are analysed. The laws of Ukraine with 

the provisions on pedagogical ethics observance and requirements to teacher’s moral 
and ethical qualities are characterised. Special attention is given to the Declaration 

and Programme of Action on a Culture of Peace (1999) adopted by the United Nations 

to promote and strengthen a culture of peace. Some aspects of vocational teachers’ 

professional ethics are enlightened. The importance of developing the future 
vocational teachers’ professional ethics is substantiated. It is proved that vocational 

teacher who mastered the basics of pedagogical ethics becomes a carrier of ethical 

norms of a particular professional activity and develops the basis of VET students’ 
professional ethics. The results of study on the problems of developing the future 

vocational teachers’ professional ethics are presented. A conclusion is grounded on 

understanding the importance of improving the professional and ethical training of 
future vocational teachers and the need to look further for new ways of increasing the 

educators’ professional ethics. 

Key words: ethics, teacher’s professional ethics, vocational teacher, moral and 

ethical qualities. 

 

Olha Szagajewa 

 

REALIZACJA PRIORYTETÓW EDUKACYJNYCH 
ŚRODKAMI ZAWODOWEJ ETYKI PEDAGOGA 

 

Streszczenie. Podsumowano wyniki badań nad problemami etyki zawodowej i 

pedagogicznej, pokazując rosnące zainteresowanie środowiska naukowego 
problemami związanymi z pojawieniem się kryzysu moralnego pod koniec ubiegłego 

wieku, upadkiem szeregu cnót i ideałów moralnych, narzucaniem idei przemocy. 

Zidentyfikowano wiodącą rolę etyki zawodowej nauczyciela w edukacji, formowaniu i 
rozwoju młodzieży studenckiej, co z kolei powinno stać się kluczowym czynnikiem w 

kontekście edukacji pokojowej. Rozważana jest etymologia pojęcia „etyki zawodowej”, 

jej pochodzenia, relacji z innymi pojęciami, takimi jak „etyka”, „moralność”, „etyka 

pedagogiczna”, „zasady etyki zawodowej nauczyciela”. Analizowane są dokumenty 
normatywno-prawne, w których odzwierciedlone są przepisy koncepcyjne dotyczące 

przestrzegania etyki pedagogicznej i wymagań wobec moralnych i etycznych cech 

nauczyciela. Szczególny nacisk kładzie się na Deklarację o kulturze pokoju i Programie 
działań ONZ na rzecz kultury pokoju w celu promowania i wmacniania kultury pokoju. 

Omówiono niektóre aspekty etyki zawodowej nauczycieli VET. Znaczenie rozwoju etyki 

zawodowej przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego jest uzasadnione. 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 187 ~ 

Udowodniono, że nauczyciel kształcenia zawodowego, który opanował podstawy etyki 

pedagogicznej, staje się nośnikiem norm etycznych określonej aktywności zawodowej, 

stanowi podstawę etyki zawodowej wśród studentów kształcenia zawodowego 
(zawodowo-technicznego). Przedstawiono wyniki badań problemów rozwoju etyki 

zawodowej u przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego. Podsumowano wnioski 

dotyczące zrozumienia znaczenia doskonalenia zawodowego i etycznego szkolenia 
przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz potrzeby znalezienia nowych 

sposobów poprawy etyki zawodowej kadry nauczycielskiej. 

Słowa kluczowe: etyka, etyka zawodowa, etyka zawodowa nauczyciela, 
nauczyciela zawodowego. 

 

 

 

 

 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 

 
~ 188 ~ 

 

 
 

 

Розділ 8  
 

ОСВІТА ДЛЯ МИРУ  
В УМОВАХ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО  

СУСПІЛЬСТВА 

 
 
 

Rozdział 8 
 

EDUKACJA DLA POKOJU  

W WARUNKACH  
SPOŁECZEŃSTWA  

INFORMACYJNEGO 
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Валерій Биков, Марія Шишкіна  

 

ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ МЕРЕЖНІ ІНСТРУМЕНТИ 

ПІДТРИМУВАННЯ ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ ВІДКРИТОЇ НАУКИ 

 

Анотація. З'ясовано, що завдяки використанню хмарних технологій 
виникає можливість побудови більш зручних, гнучких, масштабованих систем 

організації доступу до електронних ресурсів і сервісів у процесі навчання і 

наукових досліджень, створюються умови для колективної роботи з програмними 

додатками зі зняттям географічних і часових обмежень, забезпечується 
мобільність усіх суб‘єктів навчання та інші чинники. Це створює підстави для 

поширення принципів і технологій відкритої науки на більш широке коло 

користувачів, створення і функціонування віртуальних наукових колективів, 
поліпшення процесів наукової комунікації, доступу до даних у процесі 

дослідження, впровадження їх результатів, взаємодії із суспільством. 

Схарактеризовано поняттєвий апарат, окреслено перспективи та сучасні 
європейські тенденції формування хмаро орієнтованих систем відкритої науки. 

Узагальнено досвід використання окремих хмарних сервісів і інструментів 

відкритої науки у підтримуванні процесів наукового співробітництва та освітніх 

досліджень. Проаналізовано  особливості застосування хмарних сервісів і 
мережних інструментів відкритої науки у міжнародному освітньо-науковому 

просторі. Викладено сутність поняття хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища. Виокремлено мережні інструменти підтримування процесів відкритої 
науки. Визначено перспективи розвитку й застосування засобів і технологій 

відкритої науки, що охоплюють європейські дослідницькі інфраструктури; 

науково-освітні мережі; хмарні сервіси збирання, подання і опрацювання даних; а 
також сервіси Європейської хмари відкритої науки. Доведено, що застосування 

сервісів відкритої науки є актуальним і перспективним напрямом розвитку і 

модернізації хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої 

освіти у напрямі поліпшення міжнародного науково-освітнього співробітництва, 
підтримки науково-педагогічних досліджень. 

Ключові слова: хмарні технології, освітньо-наукове середовище, науковці, 

заклад вищої освіти, відкрита наука, відкриті дані. 

 

 

Вступ. Формування хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища, що ґрунтується на принципах відкритої науки, є суттєвою 

передумовою підготовки ІКТ-компетентних фахівців, здатних до активного і 

доцільного застосування найсучасніших ІКТ у своїй як індивідуальній, так і 

колективній професійній і дослідницькій діяльності. У зв’язку з цим, 

необхідно обґрунтування теоретико-методологічних засад створення такого 

середовища у закладах освіти, визначення найбільш доцільних шляхів його 

використання у у процесі проведення освітніх досліджень та наукового 

співробітництва у контексті Європейського дослідницького простору (ЕРА). 

Мета статті – обгрунтувати поняттєвий апарат, окреслити 

перспективи та сучасні європейські тенденції формування хмаро 
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орієнтованих систем відкритої науки; узагальнити досвід використання 

окремих хмарних сервісів і інструментів відкритої науки у підтримуванні 

процесів наукового співробітництва та освітніх досліджень.  

 

Поняттєвий апарат і стан розроблення проблеми формування  

і розвитку хмаро орієнтованих систем відкритої науки 

 

Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища із урахуванням принципів відкритої науки є актуальним 

напрямом модернізації освітнього процесу у вищій школі, провідною 

тенденцією розвитку педагогічних систем в межах Європейського 

дослідницького простору1. Завдяки використанню хмарних технологій 

виникає можливість побудови більш зручних, гнучких, масштабованих 

систем організації доступу до електронних ресурсів і сервісів у процесі 

навчання і наукових досліджень, створюються умови для колективної 

роботи з програмними додатками зі зняттям географічних і часових 

обмежень, забезпечується мобільність усіх суб’єктів навчання та інші 

чинники2. Це створює підстави для поширення принципів і технологій 

відкритої науки на більш широке коло користувачів, створення і 

функціонування віртуальних наукових колективів, поліпшення процесів 

наукової комунікації, доступу до даних у процесі дослідження, 

впровадження їх результатів, взаємодії із суспільством.  

Основні елементи концепції хмарних обчислень, зокрема, суттєві 

характеристики, сервісні моделі розгортання, особливості будови ІКТ-

архітектури та ін. знайшли відповідне застосування у сучасних  

організаційних системах відкритої освіти і науки3. Поняттєвий ряд і 

принципи, що характеризують розвиток і використання технологій хмарних 

обчислень, стають суттєвим концептуальним підґрунтям у процесі 

формування хмаро орієнтованого середовища, використання його засобів і 

сервісів в освітній і науковій діяльності, що більш докладно відображено у4. 

У працях В.Бикова, О.Спірна, М.Шишкіної уточнено низку засадничих 

понять дослідження хмаро орієнтованих систем відкритої науки.  

                                                        
1 Шишкіна М. П. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища вищого навчального закладу :  монографія. Київ: УкрІНТЕІ, 2015. – 256 с. 
2 Биков В.Ю. Хмарні технології, ІКТ-аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і 

наукових установ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології в освіті. – №10. – 2011. – pp.8-23. 
3 Bykov V. Emerging technologies for personnel training for IT industry in Ukraine / V.Bykov, 

M.Shyshkina // 2014 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), 3-6 Dec. 
2014, Dubai. – 2014. – pp. 945 – 949. 

4 Биков В.Ю. Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої 
діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісів / В.Ю. Биков О.М. Спірін, М.П. Шишкіна // 
Проблеми та перспективи формування  національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. 
праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 43 (47). – Ч. 2. – Харків: НТУ 

«ХПІ». – 2015 – С. 93–121. 
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Під корпоративними інформаційними системами підтримування 

науково-освітньої діяльності дослідники розуміють науково-освітні 

інформаційні мережі, ресурси яких формуються на базі певної корпорації 

(наприклад, товариство, союз або соціальна група осіб, об’єднаних 

спільністю інформаційних та професійних потреб), у межах якої визначають 

політику зовнішнього і внутрішнього опрацювання інформаційних об’єктів.  

Політика внутрішнього опрацювання інформаційних об’єктів (що 

стосуються суб’єктів корпоративної інфраструктури) охоплюють: 

адміністрування; внутрішньо корпоративні системи захисту середовища 

Інтернет-доступу; службові бази даних; планування і прогнозування 

процесів розвитку ІКТ архітектури й інфраструктури та ін.). 

Політики зовнішнього опрацювання інформаційних об’єктів (що 

стосуються користувачів корпоративної системи) охоплюють: доступ, 

актуалізацію та розповсюдження інформаційних ресурсів.  

Корпоративні інформаційні системи підтримки науково-освітньої 

діяльності суттєво спрямовані на цілі подання і поширення науково-

педагогічної інформації, донесення її змісту у різних формах до 

користувача, тобто є системами науково-педагогічної інформації.  

Особливий інтерес викликають проблеми формування корпоративних 

хмаро орієнтованих інформаційних систем у закладах освіти, зокрема, 

хмаро орієнтованих систем відкритої науки. До них належить хмаро 

орієнтоване освітньо-наукове середовище закладу освіти.  

Хмаро орієнтоване освітньо-наукове середовище трактується як 

створене у закладі освіти середовище діяльності учасників освітнього і 

наукового процесів, в якому для реалізації комп’ютерно-процесуальних 

функцій (змістово-технологічних та інформаційно-комунікаційних) 

цілеспрямовано розроблена віртуалізована комп’ютерно-технологічна 

(корпоративна або гібридна)  інфраструктура5. Хмаро орієнтовані мережні 

інструменти відкритої науки - це інструменти ІКТ, що забезпечують 

формування та поточне підтримування мережних електронних 

інформаційних ресурсів та хмарних сервісів відкритого освітньо-наукового 

середовища, впровадження технологій проектування та застосування 

відкритих хмаро орієнтованих систем наукових досліджень (як 

корпоративних, так і загальнодоступних). Найбільш важливі мережні 

інструменти відкритої науки охоплюють хмаро орієнтовані дослідницькі 

інформаційні мережі та інфраструктури; хмаро орієнтовані корпоративні 

інформаційні системи і сервіси; мережні електронні освітні ресурси і сервіси 

збирання, обробки та подання даних; навчальні та дослідницькі лабораторії 

віддаленого доступу; мовні технології; роботи та інтелектуальні агенти 

                                                        
5 Шишкіна М. П. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища вищого навчального закладу:  монографія. – Київ: УкрІНТЕІ, 2015. – 256 с. 
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навчального та наукового призначення  та ін.6. 

Основні принципи відкритої науки визначено В. Биковим, 

М. Шишкіною: свободи вибору науковця; свободи вибору наукового 

колективу;  гнучкості наукового дослідження; інваріантності структури 

наукового дослідження; незалежності наукового дослідження в часі; 

екстериторіальності наукових досліджень; еквівалентності процедур 

оцінювання якості досліджень; гуманізації досліджень; інтернаціоналізації 

досліджень; пріоритетності наукового підходу; досконалості будови 

навчально-наукового середовища; економічної привабливості; 

несуперечності; легітимності; престижності; маркетингу продуктів 

наукового дослідження; системності створення і розвитку відкритої науки7. 

Розвиток освітньо-наукового середовища (ОНС) характеризується 

підвищенням вимог до якості електронних ресурсів наукового та 

навчального призначення, поширенням більш гнучких, персоніфікованих, 

відкритих організаційних систем, що стає можливим із використанням 

хмарних сервісів. Сучасні підходи до формування і розвитку ОНС 

принципово передбачають суттєве оновлення його складу, структури та 

організаційно-функціональної будови, що спрямовуються на забезпечення 

активізації навчально-пізнавальної діяльності учасників навчально-

виховного процесу, підвищення рівня навчальних результатів студентів.  

Особливої актуальності набувають дослідження нових методів і 

методик використання інструментів, засобів сервісів і технологій хмаро 

орієнтованого середовища для підтримування навчальної і наукової 

взаємодії, здійснення освітніх досліджень, підтримування наукового 

співробітництва. Зокрема, у роботі розроблено загальну модель і методичну 

систему формування і використання сервісів хмаро орієнтованого 

середовища для підтримування різних видів діяльності.  

З цією метою було спеціально розроблено хмаро орієнтовані 

компоненти, зокрема, із використанням сервісів Microsoft Office 365, 

Google, Co-Calc, AWS та ін.8. Головною перевагою цих хмаро орієнтованих 

компонентів було забезпечення умов налаштування спільної роботи у 

середовищі, що здійснювалася групою учнів або студентів, учителів, 

викладачів, науковців, в залежності від цілей і завдань, що були поставлені 

при створенні цих компонентів, опираючись на спеціально розроблені 

методики.   

                                                        
6 Bykov V., Shyshkina M. The Conceptual Basis of the University Cloud-based Learning 

and Research Environment Formation and Development in View of the Open Science Priorities. 
Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Vol 67, No. 6.  

7 Биков В.Ю.. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. – Київ: 
Атіка, 2008. – 684 с. 

8 Шишкіна М. П. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового 
середовища вищого навчального закладу:  монографія. – Київ: УкрІНТЕІ, 2015. – 256 с. 
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Потребують подальших досліджень питання формування і розвитку 

корпоративних хмаро орієнтованих платформ відкритої науки для 

підтримування процесів наукової взаємодії та освітніх досліджень у 

міжнародному освітньо-науковому просторі.  

 

Перспективи використання сервісів Хмари відкритої науки 

у підтримуванні науково-освітніх досліджень 

 

Можливості співпраці в галузі досліджень різко змінилися завдяки 

удосконаленню мережних засобів зв'язку, соціальних мереж, що відкриває 

принципово нові перспективи для організації наукового співробітництва. 

Взаємодія у віртуальному просторі між дослідниками і дослідницькими 

організаціями є сьогодні невід’ємною частиною всіх наукових заходів, 

спрямованою на об’єднання зусиль окремих вчених і їхніх колективів 

стосовно вирішення нагальних проблем сьогодення9. Під впливом розвитку 

ІКТ змінилися шляхи здійснення наукового пошуку. Сервіси, що 

забезпечують е-інфраструктури, можна використовувати для опрацювання 

значних масивів даних із залученням необхідних обчислювальних 

потужностей, здійснювати віртуальні експерименти, реалізовувати спільний 

доступ до віддаленого обладнання, що не було можливим раніше. 

Відкрита наука – широкий термін, що охоплює різноманітні течії, що 

мають на меті послаблення бар’єрів будь-якого характеру для надання 

доступу до результатів досліджень, ресурсів, методів або засобів, на будь-

якій стадії дослідницького процесу. Це може бути – відкритий доступ до 

публікацій, відкриті дослідницькі дані, програмне забезпечення з відкритим 

кодом, відкрите співробітництво, відкритий процес рецензування, відкриті 

нотатки, відкриті освітні ресурси, відкриті монографії, громадянська наука, 

або «краудфандінг» (crowdfunding), все це потрапляє у межі терміну 

«відкрита наука»10. 

Для реалізації Стратегії відкритої науки Європейською комісією було 

оприлюлднено документ «Європейська хмарна ініціатива – розбудова 

конкурентоспроможної економіки даних і знань у Європі»11. Ця ініціатива 

покликана забезпечувати європейську науку, промисловість, державне 

управління інфраструктурами світового рівня для зберігання і опрацювання 

                                                        
9 Биков В.Ю. Хмарні технології, ІКТ-аутсорсинг і нові функції ІКТ підрозділів освітніх і 

наукових установ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології в освіті. – №10. – 2011. – P.8-23. 
10 FOSTER Plus (Fostering the practical implementation of Open Science in Horizon 2020 

and beyond. The EU-funded prpject. https://www.fosteropenscience.eu/about) 
11 European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in 

Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 
19.4.2016. – 13 p. - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=EN 
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даних; високошвидкісними каналами передавання даних, надпотужними 

високопродуктивними комп'ютерами для опрацювання даних. У межах 

Хмарної ініціативи створюється можливість для науковців, представників 

промисловості та державних служб у повній мірі скористатися перевагами 

інструментів опрацювання великих даних, зберігати, спільно 

використовувати і опрацьовувати їх у межах глобального ринку даних, в 

якому стираються кордони між країнами, науковими дисциплінами і 

інституціями. Все це сприятиме тому, щоб дані, отримані в дослідженнях, 

були максимально відкритими, доступними для тих, хто може використати 

їх для досліджень, розробок, інновацій, створення нових галузей індустрії 

тощо.  

Одним із компонентів цієї ініціативи є розбудова Європейської хмари 

відкритої науки (European Open Science Cloud, EOSC), що утворюватиме 

віртуальне середовище для того, щоб зберігати, спільно опрацьовувати 

великі обсяги інформації, що мають вигляд великих даних12. Хмара 

відкритої науки як платформа для реалізації Європейської хмарної 

ініціативи об’єднуватиме в собі потужності основних пан-Європейських 

дослідницьких інфраструктур, таких, як EGI, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud 

та ін.  

26 жовтня 2017 р.  у Брюсселі було оприлюднено Декларацію хмари 

відкритої науки, у якій були сформульовані основні принципи  формування 

Хмари13, в основі яких концепція «чесних, прозорих даних» (FAIR Data), 

тобто – даних, що є такими, що можна віднайти, що є доступними, 

сумісними і придатними для повторного використання (Findable, Accessible, 

Interoperable and Re-usable).  

Європейська Комісія 14 березня 2018 схвалила документ під назвою 

«Дорожня карта імплементації для Європейської хмари відкритої науки». 

Метою цього документа є означити головні напрями досліджень щодо 

управління даними, отриманими в результаті досліджень, щоб можна було 

повною мірою будувати «науку, що спрямовується даними» (data-driven 

science).  

Наразі відбувається визначення принципів управління формуванням 

Хмари відкритої науки; створення бізнес-моделей її забезпечення; 

вирішуються питання забезпечення сумісності та доступності даних, 

придатності їх до повторного використання; також – гостро постає питання 

виявлення базових сервісів, що необхідні для того, щоб зібрати і 

організувати опрацювання «прозорих» даних та пов’язаних з ними 
                                                        

12 Implementation Roadmap for the European Science Cloud. Commission Staff Working Document. – 
Brussels, 14.3.2018. 
http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_en.pdf#view=fit&pagemode
=none 

13 European Open Science Cloud. New Research & Innovation Opportunities. – Brussels, 26 October 2017. 

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none 
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дослідницьких продуктів, що мають бути доступними через сервісні 

платформи14. 

Дослідники доводять, що Хмара відкритої науки має бути одночасно 

масштабованою, володіти властивістю адаптивності до виникаючих потреб 

наукового співтовариства, а також – бути спроможною підтримувати 

повністю життєвий цикл наукових даних15. Формування Хмари має 

відбуватися поетапно, щоб можна було повною мірою оперативно 

реагувати на зміну потреб наукового співтовариства відносно використання 

даних, а також – на стратегії ЄС і національні стратегії, що стосуються 

опрацювання і використання наукових даних.  

У Хмарі мають бути забезпечені наступні сервіси16:  

1. Унікальна служба ідентифікації та аутентифікації, а також точки 

доступу та системи маршрутизації щодо ресурсів EOSC. 2. Захищений та 

персоналізований робочий простір / середовище (наприклад, журнал, 

налаштування, протокол сумісності, невирішені питання). 3. Доступ до 

відповідної службової інформації (статус EOSC, список об'єднаних 

інфраструктур даних, інформація щодо політик, опис умов сумісності) та до 

конкретних інструкцій (як зробити дані «прозорими», сертифікувати 

сховище або службу, як розробляти спільні сервіси). 4. Сервіси пошуку, 

доступу, повторного використання та аналізу даних досліджень, отриманих 

іншими користувачами через відповідні каталоги наборів даних та сервіси 

(наприклад, аналітика, злиття, видобування, опрацювання). 5. Послуги для 

створення власних «прозорих» даних, їх подання та забезпечення 

довгострокового збереження.  

Сервіси даного типу нині можуть бути забезпечені завдяки вже 

існуючим Європейським провайдерам, таким, як EGI, EUDAT, GEANT та 

іншими, також завдяки наявним репозитаріям даних. Водночас, сервіси цих 

провайдерів доступні окремим спільнотам науковців, їх постачання 

обмежено контекстом використання або дисциплінами, національними 

кордонами. EOSC зробить їх доступними незалежно від предметної галузі і 

країни. 21 листопада 2018 р. – документ «Підтримка практичної реалізації 

EOSC» (Prompting an EOSC in practice); 26 листопада 2018 р. – документ 

«Перетворення принципів FAIR у дійсність» (Turning FAIR into Reality); 23 

листопада 2019 р. відбувається старт офіційного відкриття проекту 

                                                        
14 Implementation Roadmap for the European Science Cloud. Commission Staff Working Document. – 

Brussels, 14.3.2018. -
http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_en.pdf#view=fit&pagemode
=none. – Р. 7. 

15 Implementation Roadmap for the European Science Cloud. Commission Staff Working 
Document. – Brussels, 14.3.2018.  

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_
en.pdf#view=fit&pagemode=none. – Р. 8. 

16 The same. – Р. 14 

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_en.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_en.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_en.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_en.pdf#view=fit&pagemode=none
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відкритого доступу до сервісів хмари відкритої науки та запуск її в дію.  

 

Застосування сервісів хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища для підтримування освітніх досліджень 

  

Хмаро орієнтоване освітньо-наукове середовище було реалізовано в 

Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Укрїни (далі 

ІІТЗН НПН України) в ході проведення науково-дослідних робіт і 

педагогічних експериментів, що проводилися протягом 2012-2017 рр. У 

науково-освітній процес у цей період починають запроваджуватися хмаро 

орієнтовані сервіси підтримування відкритої освіти і науки. 

Розвиток експериментальної діяльності ІІТЗН НАПН України, що 

забезпечує впровадження практичної частини наукових досліджень в 

освітній процес, здійснюється у роботі спільних науково-дослідних 

лабораторій, реалізації наукових проектів всеукраїнського рівня, 

проведення регіональних та всеукраїнських експериментів та ін. 

Для проведення дослідження динаміки ІКТ-компетентності наукових і 

науково-педагогічних працівників, що були залучені до роботи у хмаро 

орієнтованому освітньо-науковому середовищі закладу вищої освіти і 

проходили відповідне навчання, визначено критерії і показники  

вимірювання рівня ІКТ компетентності учасників експерименту. Анкети 

розроблено на основі стандартів ІКТ-компетентності вчителів, 

обгрунтованих ЮНЕСКО (ICT competency standards for teachers, ICT 

competency standards for teachers: policy framework; ICT competency 

standards for teachers: competency standards modules). Викоремлено 

науковий і навчальний критерії, що характеризувалися низкою 

показників17.  

У 2017 р. завершено планову науково-дослідну роботу «Методологія 

формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища 

педагогічного навчального закладу», (ДР № 0115U002231, керівник теми – 

М. Шишкіна). У ході здійснення цієї науково-дослідної роботи, а також 

підготовки до неї розроблено науково-навчальну хмару наукової установи 

на базі сервісу Office 365, яка спочатку формувалася на базі відділу хмаро 

орієнтованих систем інформатизації освіти.  

У наукові дослідження і навчальний процес впроваджено низку хмаро 

орієнтованих компонентів для підтримування спільної діяльності у процесі 

навчання і наукових досліджень, зокрема на базі сервісу SageMathCloud, 

системи Maxima, встановленої на віртуальний робочий стіл студента; 

опрацювання даних із використанням хмарних сервісів Word, Excel, Access, 

                                                        
17 Шишкіна М. П. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища вищого навчального закладу:  монографія. – Київ: УкрІНТЕІ, 2015. – 256 с. 
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OneNote, що входять до складу Office 365. 

Завдяки ширшому використанню у процесі наукових досліджень 

засобів і сервісів науково-освітніх мереж, зокрема хмаро орієнтованих, а 

також різних типів корпоративних хмарних сервісів вдається досягти 

позитивних змін у здійсненні цієї діяльності, поліпшенні її якісних і 

кількісних показників, застосуванні нових форм і моделей її організації, що 

позитивно впливає як на результати навчання, так і на розвиток наукових 

досліджень, поліпшення рівня їх організації, підвищення ефективності. 

Результати експерименту засвідчили, що інтеграція різноманітних хмарних 

сервісів у процес наукових досліджень, зокрема сервісів пакету Microsoft 

Office 365, є доцільним і методично виправданим18.  

У 2018 р. Інститут інформаційних технологій та засобів навчання 

НАПН України став одним із партнерів міжнародного проекту, в якому 

важливу роль відіграє вивчення процесів відкритої освіти та науки. Проект 

реалізується за підтримки Вишеградського фонду (Visegrad Fund, 

https://www.visegradfund.org/). Створений для цієї мети консорціум V4 + 

Academic Research, до складу якого входять представники шістьох 

навчальних закладів зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Польщі та України, 

має вирішити питання, пов'язані з пріоритетними напрямами застосування 

ІКТ для підтримки регіонального співробітництва в ЄС, зокрема: 

використання ІКТ пошуку партнерів для виконання програми Horizon 2020; 

створення цифрових платформ майбутнього; подолання мовних бар'єрів; 

вдосконалення навчання і розширення масштабів інформатизації освітнього 

процесу; дослідження і збереження наукової та  культурної спадщини та 

інших. Важливою частиною проекту є вивчення можливостей використання 

регіональної платформи для інтеграції та розгортання різних типів сервісів 

для навчання та досліджень, таких як навчальні роботи, сервіси 

опрацювання різних типів даних, зокрема текстів, та інших. Визначення 

складу і інтеграція різних сервісів опрацювання даних у межах зазначеної 

платформи є перспективою подальших досліджень у межах даного 

проекту19.  

Висновки. Педагогічно обґрунтоване та доцільне запровадження в 

освітньо-науковий процес закладів вищої освіти хмарних технологій, 

формування і розвиток освітньо-наукового середовища на цій основі є 

чинником розширення доступу до електронних освітніх ресурсів, 

підвищення ефективності застосування ІКТ. Важливою умовою для цього є 

удосконалення ІКТ-компетентності наукових, науково-педагогічних 
                                                        

18 Шишкіна М. П. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового 
середовища вищого навчального закладу:  монографія. – Київ: УкрІНТЕІ, 2015. – 256 с. 

19 Bykov V., Shyshkina M. The Conceptual Basis of the University Cloud-based Learning 
and Research Environment Formation and Development in View of the Open Science Priorities. 
Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Vol 67, No. 6.  
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працівників і студентів із використання хмарних технологій. Відповідно 

необхідно враховувати навчальний і науковий критерії сформованості цієї 

компетентності, що  характеризуються низкою показників щодо організації 

і ефективності наукових досліджень, упровадження наукових результатів, 

застосування форм і видів навчальної діяльності. 

Застосування хмарних сервісів відкритої науки, зокрема, 

європейських дослідницьких інфраструктур; науково-освітніх мереж; 

хмарних сервісів збирання, подання і опрацювання даних, а також сервісів 

Європейської хмари відкритої науки, є актуальним і перспективним 

напрямом розвитку і модернізації освітньо-наукового середовища закладів 

вищої освіти. Зокрема, у процесі опрацювання результатів наукового 

дослідження доцільно використовувати загальнодоступні хмарні сервіси та 

сервіси корпоративної хмари, до яких відносимо хмарний сервіс MS Office 

365, що містить потужний інструментарій опрацювання експериментального 

масиву даних. 

Залучення у практику роботи закладів вищої освіти хмарних 

технологій відкритого інформаційно-освітнього простору також може 

відіграти провідну роль щодо: поглиблення зв’язків освіти, науки і 

виробництва; розширення співпраці навчальних і наукових установ; 

створення різноманітних структур корпоративного характеру, 

функціонування і розвиток яких підтримується засобами хмарних 

технологій та спрямовується на розвиток більш тісної взаємодії з сектором 

вищої освіти; розв’язання нагальних соціальних та економічних проблем 

завдяки поліпшенню ефективності наукового пошуку й процесу підготовки 

кадрів тощо.  

Отже, враховуючи тенденції розвитку ІКТ щодо підтримки наукових 

досліджень, до принципів функціонування хмаро орієнтованого освітньо-

наукового середовища доцільно додати ще й принципи відкритої науки, що 

передбачає відкритість методики дослідження, методів збирання і подання 

даних; відкритий доступ до результатів дослідження з можливістю 

повторного використання; відкритість процесів наукової комунікації; 

якнайширше використання засобів ІКТ, зокрема, хмаро орієнтованих, для 

підтримки наукового співробітництва й організації спільного доступу до 

даних у процесі роботи.  
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Valerii Bykov, Maria Shyshkina  

 

THE USE OF THE CLOUD-BASED NETWORK INSTRUMENTS TO 

SUPPORT THE EDUCATIONAL RESEARCH WITHIN THE 

INTERNATIONAL OPEN SCIENCE AREA 

 

Summary. Due to the use of cloud technologies it is possible to build more 

convenient, flexible, scalable systems for organizing access to electronic resources 
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and services in the process of learning and research, creating conditions for teamwork 

with software applications along with the removal of geographical and time 
constraints, ensuring mobility of all subjects of learning and other factors. This creates 

the basis for the spread of the principles and technologies of open science for a wider 

range of users, the formation and operation of virtual research groups, the 
improvement of scientific communication processes, access to data within the 

research process, the implementation of their results and interaction with society. The 

aim of the research is to describe a conceptual apparatus, outline the prospects and 
current European trends of the cloud services of open science use to support the 

activities of the scientist and also scientific cooperation processes; generalize the 

experience of using certain services of the open cloud-oriented environment in the 

processes of educational research. The analysis of the conceptual apparatus, 
principles, features of the open science cloud services and network tools application 

within the international educational-scientific space is carried out. The concept of the 

cloud-based learning and research environment is outlined; the network tools 
supporting the processes of open science are defined. The analysis and evaluation of 

the prospects of the development and application of open science methods and 

technologies, covering the European research infrastructures; scientific and 
educational networks; cloud services for collecting, submitting and processing data; 

as well as services of the European open science cloud is proposed. It is determined 

that the use of the open science services is an actual and perspective trend for the 

development and modernization of the cloud-based learning and research 
environment of higher education institution as for the improvement of international 

scientific and educational cooperation, support of pedagogical research 

Key words: cloud technologies, educational and research environment, 
scientists, higher education institution, open data. 

 

Wałerij Bykow, Marija Szyszkina 

 

NARZĘDZIA SIECIOWE OPARTE NA CHMURZE DO WSPARCIA 

BADAŃ EDUKACYJNYCH W MIĘDZYNARODOWEJ  

PRZESTRZENI NAUKI OTWARTEJ 

 

Streszczenie. Dzięki wykorzystaniu technologii w chmurze możliwe jest 

zbudowanie bardziej wygodnych, elastycznych, skalowalnych systemów do 

organizowania dostępu do zasobów elektronicznych i usług w procesie uczenia się i 
badań, tworząc warunki do pracy zespołowej z aplikacjami oprogramowania z 

usunięciem ograniczeń geograficznych i czasowych, zapewniając mobilność wszystkich 

uczestnicy procesu naukowego i inne czynniki. Stwarza to podstawę do 

rozpowszechniania zasad i technologii otwartej nauki dla szerszego grona 
użytkowników, tworzenia i działania wirtualnych grup badawczych, poprawy procesów 

komunikacji naukowej, dostępu do danych w procesie badawczym, wdrażania ich 

wyników, interakcji ze społeczeństwem. Celem pracy jest: opisanie aparatu 
pojęciowego, zarys perspektyw i aktualnych europejskich trendów w korzystaniu z 

usług chmurowych otwartej nauki w działalności naukowca i wspieranie współpracy 

naukowej; uogólniać doświadczenie korzystania z oddzielnych usług środowiska 
otwartej nauki w celu wspierania procesów badań edukacyjnych. Przeprowadzana jest 

analiza aparatu pojęciowego, zasady, cechy zastosowania usług w chmurze oraz 

narzędzia sieciowe otwartej nauki w międzynarodowej przestrzeni edukacyjno-

naukowej. Charakteryzuje się koncepcją środowiska edukacyjnego i naukowego 
zorientowanego na chmurę; zdefiniowane narzędzia sieciowe wspierające procesy 
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otwartej nauki. Analiza i ocena perspektyw rozwoju i stosowania narzędzia i 

technologii otwartej nauki, obejmujących europejskie infrastruktury badawcze; sieci 
naukowe i edukacyjne; usługi w chmurze gromadzenia, przesyłania i przetwarzania 

danych; jak również usługi europejskiej chmury otwartej nauki. Ustalono, że 

korzystanie z usług otwartej nauki jest rzeczywistym i perspektywicznym kierunkiem 
rozwoju i modernizacji środowiska edukacyjnego i naukowego zorientowanego na 

chmurę w kierunku poprawy międzynarodowej współpracy naukowej i edukacyjnej, 

wsparcia badań naukowych i pedagogicznych. 
Słowa kluczowe: technologie chmurowe, środowisko edukacyjne i naukowe, 

naukowcy, instytucja szkolnictwa wyższego, otwarta nauka, otwarte dane. 

 

 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 

 
~ 202 ~ 

 

Elżbieta Sałata, Jolanta Jarocka-Piesik 

 

MEDIA A EDUKACJA DLA POKOJU 

 

Streszczenie. Przed edukacją dla pokoju stoją wielkie wyzwania. Szczególnie 

ważna jest we współczesnym świecie, w którym panuje  terroryzm, destabilizacja 

polityczna licznych obszarów świata, narasta nierówność społeczna, konflikty religijne i 
międzykulturowe, brutalizacja życia społecznego i politycznego oraz cyberprzemoc. 

Dzięki funkcjonowaniu masowych mediów stało się możliwe propagowanie idei 

społecznych na przykład idei pokoju na świecie, zniesienie segregacji, czy 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Słowa kluczowe: edukacja dla pokoju, funkcje mas mediów, szanse i 

zagrożenia wynikające z oddziaływania mass mediów  

 

 

Wprowadzenie. Wiek XXI to czas rozwoju takich mediów jak; Internet, 

telewizja, prasa. Są one środkiem przekazu informacji mającym wpływ na 

systemy wartości, tworzenie się światopoglądu jednostki, wyboru jego drogi 

życiowej. Ekspansja mediów powiązana jest z  nowymi technologiami, które 

zmieniają system komunikacji, zmieniając w ten sposób myślenie 

społeczeństwa, doświadczanie świata i poszerzają możliwości poznawcze.  

Media stały się  niezbędnym elementem współczesnych społeczeństw poprzez 

duży zasięg, a także dzięki wszechobecności i regularności. Prezentują widzowi 

przypadkowy, niespójny  i wyrywkowy obraz świata.  

Człowiek często nie szuka tego, co go interesuje w kulturze, świecie, ale 

wybiera odpowiednio przedstawiony produkt dostosowany do przeciętnego 

masowego odbiorcy. Dzięki funkcjonowaniu masowych mediów stało się 

możliwe propagowanie idei społecznych (na przykład idei pokoju na świecie, 

zniesienie segregacji, czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). Ponadto 

media przyczyniają się do kształtowania osobowości w szczególności młodych 

ludzi. Kreują określone wzory zachowania, nadają emocjonalne konotacje 

zdarzeniom, prowokują do określonego postępowania. Odgrywają znaczącą 

rolę propagując idee pokoju lub przedstawiając sceny świadczące o braku 

poszanowania dla drugiego człowieka.  Edukacja dla pokoju tworzy cywilizację 

pokoju poprzez wspieranie osoby, rodziny, szkoły, społeczności i grup, w celu 

zapobiegania konfliktom, wzmacnianiu współpracy pomiędzy grupami i 

stosowaniu zasady jedności w różnorodności, równości i sprawiedliwości. 

Edukację na rzecz pokoju można określić jako uczenie, które wyposaża w 

wiedzę, umiejętności, postawy i wartości niezbędne do zaprzestania przemocy i 

niesprawiedliwości a promowania kultury pokoju. 

Media same w sobie narzucają nam wiele pytań na temat, jak będzie 

wyglądało nasze życie za kilka lat. Tym tematem zajmowało się i zajmuje wielu 

naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Każdy z nich widzi 

inne aspekty zarówno pozytywne jak i negatywne. Można, zatem zadać 
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pytanie: W jakim stopniu mass-media mogą wpływać na kształtowanie postaw 

do pokoju, demokracji?  

 

Media – wyjaśnienie pojęcia 

 

Aktualnie proces oddziaływania człowieka na człowieka bardzo często 

korzysta z modeli komunikacyjnych, gdzie nadawca i odbiorca korzystają z 

nadajnika i odbiornika traktowanego jako swoiste medium – środek przekazu 

informacji. W kontekście komunikacji międzyludzkiej oznacza narzędzie 

przekazywania znaków, czyli środek komunikowania. J. Gajda określa określa 

media jako: „narzędzie informacji, środki masowej informacji. Akcentują one 

masowy charakter przekazywanej informacji”1.  W Polsce do wspólnego 

określenia prasy radia i telewizji najczęściej stosuje się zwrot środki masowego 

przekazu lub masowe środki przekazu.  Popularne jest też określenie media 

masowe lub  po prostu media. 

Z kolei W. Strykowski uważa, że „media to różnego rodzaju przedmioty i 

urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje (komunikaty) 

poprzez słowa, obrazy i dźwięki, a także umożliwiające wykonywanie 

określonych czynności intelektualnych i manualnych”2. Umożliwiają uczącym 

się wykonywanie czynności o charakterze intelektualnym i manualnym oraz 

komunikowanie się. Do mediów zalicza się: wszelkie materiały drukowane i 

obrazowe, modele, przeźrocza, foliogramy, nagrania magnetofonowe, 

programy telewizyjne, audycje radiowe, programy wideo, programy 

komputerowe, programy multimedialne oraz zasoby internetu. Dawniej ludzie 

komunikowali się w sposób bezpośredni. Obecnie mówi się:  „o autostradach 

informacyjnych (w formie kablowej) i sky–ways czyli, mówiąc niezbyt 

precyzyjnie: kanałach powietrznych. Określenie I–ways wyraża ideę swoistej 

sieci dróg informacyjnych, infostrad”3.  

Media mają szeroki, ciągle powiększający się zasięg działania, są ważnym 

instrumentem władzy społecznej, narzędziem kontroli i zarządzania 

społecznego. Ponadto są publicznym forum, na którym prezentowane są 

problemy życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego, zarówno w skali 

kraju, jak i międzynarodowej4. Zatem mogą wspierać edukację dla pokoju 

poprzez wspieranie osób, rodzin, szkoły, społeczności i grup, w celu 

zapobiegania konfliktom, wzmacnianiu współpracy pomiędzy grupami. i 

                                                        
1 J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2004, s. 20. 
2 W. Strykowski, Media i edukacja, „Edukacja Medialna‖ 1996, nr , s.5. 
3 T. Goban-Klas, Komunikowanie i media [on-line], dostęp [w:] 

http://users.uj.edu.pl/~usgoban/files/socjologia_mediow_zarys.pdf dnia 30.04.2019 
4 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy radia, telewizji i 

Internetu, Warszawa 2004, s. 13. 
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stosowaniu zasady jedności w różnorodności, równości i sprawiedliwości. Media 

masowe kształtują rzeczywistość społeczną, lansują: wartości kulturowe, 

standardy zachowań. Przyczyniają się  kreowania edukacji na rzecz pokoju, 

które  można określić jako wyposażanie człowieka  w wiedzę, umiejętności, 

postawy i wartości niezbędne do zaprzestania przemocy i niesprawiedliwości a 

promowania kultury pokoju. Media masowe są kluczem do sławy i zdobycia  

bądź umocnienia pozycji osoby powszechnie znanej oraz są 

najpowszechniejszą formą rozrywki i spędzania wolnego czasu5. Biorąc pod 

uwagę powyższe przesłanki  oczywistym stanie się fakt , że media masowe 

pełnią bardzo ważną rolę we współczesnym społeczeństwie. Uważa się je za 

„czwartą władzę” w państwie. 

 

Funkcje mediów 

 

Początek XXI wieku, to czas szczególnej funkcji mediów jako środka 

komunikowania, przekazu informacji, skłania do zastanowienia się nad 

sposobem i efektem oddziaływania dźwięku i obrazu na nastolatków. Wpływ 

mediów na człowieka można ujmować wielopłaszczyznowo: od modyfikacji 

poglądów i postaw, poprzez homogenizację społeczeństwa, demoralizację, 

eskapizm, aż do dostarczania norm i wartości, informacji i innych. Wpływ ten 

często ujmowany jest w kategoriach funkcji, jakie media pełnią w 

społeczeństwie informacyjnym. W literaturze spotykamy się najczęściej  z 

funkcją informacyjną mediów.  Odbiorca oczekuje od mediów przede 

wszystkim aktualnych informacji o otaczającej go rzeczywistości. Ważne jest 

wybranie z mnogości informacji tych najważniejszych i prawdziwych. 

Szczególnie ważne jest przygotowanie młodego pokolenia do wyboru 

prawdziwych informacji. Kolejną ważną funkcją jest funkcja rozrywkowa 

ukierunkowana na relaks i zabawę. W stosunku do młodego pokolenia ważne 

są aspekty wychowawczo-edukacyjne. W. Strykowski  proponuje podział 

funkcji mediów na następujące:  

 funkcja poznawczo-kształcąca – media są  podstawowym źródłem 

informacji. Do zrozumienia rzeczywistości potrzebny jest obraz pozwalający 

zrozumieć złożoność i zasięg procesów i zjawisk. Można w ten sposób poznać 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość obserwując zjawiska, których nie można 

prześledzić w warunkach szkolnych ze względu na zagrożenie życia i zdrowia. 

 funkcja emocjonalno-motywacyjna – zaangażowanie całej osobowości, a 

więc sfery psychicznej, intelektualnej, sprzyja poznawaniu świata. Między 

emocjami, a motywacją istnieje ścisły związek. Media działając na naszą sferę 

emocjonalną powodują  uruchamianie procesów motywacyjnych. Mają wpływ 

na kształtowanie systemu wartości, przekonań i postaw, 

                                                        
5 T. Goban- Klas, Media…,  op. cyt., s. 13 
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 funkcja działaniowo-interakcyjna – dzięki mediom możemy wpływać na 

przebieg obserwacji wykorzystując  interaktywne symulacje. Siedząc przed 

ekranem komputera możemy zwiedzać najbardziej atrakcyjne muzea 

niedostępne  w rzeczywistości na przykład szkolnej. Poprzez nowe media 

kontaktujemy się z innymi użytkownikami globalnej sieci. Mamy możliwość 

kształcenia zdalnego oraz wymiany poglądów ze specjalistami z każdej 

dziedziny życia6. Z kolei McQuail wyróżnił następujące funkcje mediów: 

informacja, korelacja, ciągłość, rozrywka oraz mobilizacja. Podstawą tej 

klasyfikacji jest typologia korzyści, które jednostka otrzymuje w kontakcie z 

mediami. Opiera się ona na przekonaniu, że użytkowanie mediów jest 

uwarunkowane relacjami między poszukiwanymi przez człowieka korzyściami a 

korzyściami uzyskiwanymi w kontakcie z mediami. W kontakcie z mediami 

mogą zostać zaspokojone7. 

Podsumowując należy stwierdzić, że funkcje mediów mogą być 

realizowane  w sposób pozytywny. Są wtedy rzetelne. Mogą być również 

przedstawiane w sposób negatywny często nieprawdziwe zastosowanie 

manipulacji.  

 

Internet i nowe media 

 

Internet jest dziś tak popularny i tak wszechobecny, że współczesnym 

internautom wydaje się, że był „od zawsze”. Tymczasem powstanie internetu 

było procesem dokładnie zlokalizowanym w czasie i w przestrzeni, co więcej, 

procesem ściśle planowanym, a także sterowanym i koordynowanym. W ciągu 

ostatniej dekady nastąpił gwałtowny wzrost liczby użytkowników Internetu. 

Medium, które jeszcze kilkanaście lat temu stanowiło wyłączną domenę 

działalności naukowców, obecnie staje się dostępne dla coraz większych rzeszy 

użytkowników, wśród których znaczną część stanowią ludzie młodzi. 

Internet czyli Globalna Sieć Komputerowa, jest to sieć komputerów, 

połączonych ze sobą, oplatająca (prawie) cały świat, „coś" co dostarcza pewnych 

usług i udostępnia zasoby komputerów z dowolnego miejsca na Ziemi. Internet 

bazuje w swoim założeniu na rozproszonym systemie rozległej sieci 

komputerowej. Nie posiada jednak, w odróżnieniu od innych sieci komputerowych, 

centralnego ośrodka dyspozycyjnego, rozbudowanej hierarchii scentralizowanego 

zarządzania.8  Z punktu widzenia użytkownika jest zbiorem programów, które 

obsługują przepływ informacji w sieci oraz gigantycznym archiwum plików 

rozmieszczonych w różnych zakątkach świata na różnych komputerach. Podkreśla 

się, że Internet jako środek przekazu ma charakter neutralny: sam w sobie nie 

                                                        
6 W. Strykowski, Media i edukacja, „Edukacja Medialna‖ 1996, nr 1, s. 4-10. 
7 D. McQuail, Mass Communication Theory. London 1983; za: M. Mrozowsk i: Media 

masowe. Władza rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 366—367. 
8 K. Pikoń, ABC Internetu, Wydawnictwo Helion 2000, s. 9 
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jest ani szkodliwy ani pożyteczny to sposób jego wykorzystania decyduje, jakie 

funkcje będzie pełnił w życiu jednostki i społeczeństwa.9 Internet staje się 

odzwierciedleniem realnie istniejącego świata, ale jest również miejscem, w 

którym dzięki jego specyfice, powstaje nowy wymiar społeczeństwa.10 

Masowe zastosowanie sieci www i coraz większa jego dostępność dla 

dzieci i młodzieży, poza wszelkimi korzyściami wiąże się również z rosnącą 

skalą zagrożeń. Z obserwacji psychologów wynika, że narażone na 

destrukcyjny wpływ Internetu są dzieci ze względu na ich niedojrzałość, niską 

umiejętność kontroli własnego zachowania i brak krytycyzmu.11 

Za najpoważniejsze zagrożenia uznaje się najczęściej zjawiska związane 

z szeroko rozumianym wykorzystaniem seksualnym dzieci za pośrednictwem 

internetu. Warto jednak zwrócić uwagę na zjawisko cyberbullingu oraz problem 

wyłudzania danych. Dzięki rozpowszechnieniu dostępu do internetu łatwiejszy 

stał się dostęp do pornografii. Nie można również zapomnieć o zjawisku 

nadmiernego korzystania z Internetu. 

Komunikatory to kolejna odmiana usług sieciowych, dzięki którym 

użytkownicy mogą wysyłać sobie wiadomości „w czasie rzeczywistym”. 

Wiadomość wpisana w okno komunikatora pojawia się natychmiast na ekranie 

odbiorcy. Liczni użytkownicy mogą jednocześnie wysyłać i odbierać 

wiadomości. Użytkownik ma wpływ na to, kto znajdzie się na jego liście 

kontaktów. Z komunikatorów korzystają najczęściej znajomi bądź członkowie 

tej samej grupy.12  Dla młodych ludzi Internet spełnia bardzo ważną funkcję 

jaką jest komunikowanie się. J. Grzenia13 wymienia trzy typy komunikacji 

międzyludzkiej w Internecie:  

 Typ konwersacyjny, który można nazwać także czatowym, ponieważ 

reprezentują go wszelkiego rodzaju pogawędki internetowe. 

 Typ korespondencyjny (można go też nazwać e-mailowym), który 

obejmuje kanały komunikacji oparte na liście elektronicznym: pocztę 

elektroniczną, grupy, listy i fora dyskusyjne. 

 Typ hipertekstowy, który reprezentują teksty dostępne w sieci WWW. 

Współcześnie dla młodych to Internet jest najistotniejszym medium. 

Bardzo często młodzi większość swojego czasu spędzają w świecie wirtualnym. 

Czaty i komunikatory są bardzo atrakcyjne dla nastolatków, gdyż dają im 

możliwość bycia w kontakcie ze swoimi rówieśnikami, budowania relacji 

interpersonalnych, które są oparte nie jedynie na rodzinie, czy grupie 

rówieśniczej, ale chodzi tu też o budowanie całkiem nowej osobowości online, 

                                                        
9 B. Szmigielska (red.), Całe życie w Sieci,  Kraków 2008, s. 21 
10 P. Majchrzak, N. Ogińska-Bulik, Uzależnienie od Internetu,  Łódź 2010, s. 23. 
11 A. Augustynek, Uzależnienia Komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, 

Warszawa 2010, s. 11. 
12 J. Lenardon, Zagrożenia w Internecie. Chroń swoje dziecko. Niezbędny poradnik dla 

odpowiedzialnych rodziców, Gliwice 2007, s.9 
13 J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie,  Warszawa 2006. 
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również takiej, która różni się od normalnych codziennych zachowań 

konkretnej jednostki. Możliwości jakie stwarzają  sobą czaty i komunikatory 

mogą stanowić dużą pomoc i wsparcie w otworzeniu się na świat przez 

jednostki nieśmiałe i mające problemy w kontaktach społecznych 14.  

W Polsce powstało wiele serwisów społecznościowych, które zwłaszcza  

w pierwszych latach, cieszyły się często większą popularnością niż zagraniczne.  

Z czasem część z nich straciła jednak użytkowników, czego najlepszym 

przykładem był portal grono.net. Mimo różnic wynikających z indywidualnej 

specyfiki danego serwisu, portale społecznościowe łączy wiele wspólnych cech. 

W początkach istnienia portali częstym warunkiem przyłączenia się do 

wspólnoty internautów zrzeszonych w ramach konkretnej strony było 

uzyskanie zaproszenia od innej osoby, która już z niego korzystała.  

 

Szanse i zagrożenia wynikające z oddziaływania  

mass mediów dla edukacji dla pokoju 

 

Mass media, a w szczególności komputer i Internet, jak wspomniano 

wcześniej, zyskały w dość krótkim czasie dużą popularność wśród odbiorców. 

Współcześnie szczególnie młodemu człowiekowi na każdym kroku towarzyszy 

coraz to nowsza technologia, codziennie korzysta on z telefonu komórkowego, 

komputera, Internetu. Media stały się swoistego rodzaju „oczami na świat”, 

kreują określone wzory zachowań, styl życia, kształtują wyobrażenie człowieka 

na temat rzeczywistości. Elektroniczne środki przekazu „wdzierają się” we 

współczesną  codzienność fascynując nowymi technologiami. Świat mediów z 

perspektywy edukacji dla pokoju ukazuje wiele zagrożeń. To w masowych 

mediach, a w szczególności w Internecie, który wśród młodych ludzi 

zdominował pozostałe środki masowego przekazu, można spotkać strony 

przepełnione przemocą, nienawiścią i brakiem tolerancji. W Internecie można 

sprawdzić  jak zbudować materiał wybuchowy, wiele stron oferuje broń, 

trucizny, różnorakie używki. Otwarte zasoby Internetu ułatwiają dostęp do 

rozmaitych treści, również tych nielegalnych, jak i treści, które nie są 

nielegalne w świetle prawa, ale należą do kategorii szkodliwe. Wśród nich są 

m.in. treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, prezentujące drastyczne 

sceny, treści nawołujące do przemocy, nietolerancji oraz agresji.  

Akty agresji i przemocy obecne są również w grach komputerowych. 

Gracze nie tylko przyglądają się, ale sami uczestniczą w mordowaniu, biciu i 

zadawaniu cierpienia. W komputerowych grach można wcielić się między 

innymi w terrorystę, wojownika, członka oddziału specjalnego, policjanta. 

Kobiety ukazywane są najczęściej w roli „ofiar”, a cudzoziemcy jako tzw. 

                                                        
14 Makaruk K. , Wójcik S., Konsorcjum EU NET ADB. Badanie nad używania Internetu 

przez młodzież w Polsce. Warszawa 2012. Fundacja Dzieci Niczyje, s. 69 
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„czarne charaktery”. O wzroście popularności „agresywnych” gier decyduje to, 

że stają się one coraz bardziej wyrafinowane i okrutne. Tego typu gry 

skonstruowane są tak, by powodować emocjonalne pobudzenie, angażować 

całego  gracza, który w grze pokonuje ciemne korytarze, ryki stworzeń, 

przerażające dźwięki i chaotyczną muzykę. Gracz walczy z potworami, narasta 

panika, ściany opływają krwią a zabicie przeciwnika – to tylko kliknięcie 

myszką. W momencie, gdy wszystko jest grą, kiedy wszystkie wartości, łącznie 

z wartością najwyższą, jaką jest ludzkie życie są kwestią umowy, śmierć jest 

tym co cieszy, bo powstała w „słusznej sprawie”. Przykład tego typu „rozrywki” 

stanowi bardzo popularna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gra Grand Theft 

Auto, w skrócie GTA V, IV.  Gra ze względu na swoją popularność trafiła do 

Księgi Rekordów Guinnessa. Gra skupia się na przestępczości w jednej z 

metropolii Stanów Zjednoczonych – Los Santos i jej obrębie w stanie San 

Andreas. Trzej protagoniści (nad którymi gracz ma kontrolę) pomimo, że 

zajmują się innymi rodzajami przestępstw jako tzw. „wolni strzelcy”, 

współpracują ze sobą oraz wspólnie zajmują się nielegalnymi interesami. Gracz 

wciela się w postać i dokonuje szeregu drastycznych aktów. Gra przesiąknięta 

jest agresją, przemocą i wulgaryzmami. Kolejnym przykładem może być gra 

„Mortal Kombat” należąca do gier zręcznościowych, w której użytkownicy toczą 

ze sobą walkę przy użyciu różnych technik. „Mortal Kombat” jest klasyczną 

bijatyką 3D, w której zawodnicy walczą jeden na jednego. Wojownicy 

dysponują unikatowymi zdolnościami, przez co każdego prowadzi się inaczej 

(każdy dzierży również inną broń). Istotnym elementem systemu walki są tzw. 

juggle, czyli wybicie oponenta w powietrze i atakowanie go zanim spadnie na 

ziemię. Gra jest jedną z najbardziej brutalnych i krwawych walk.  

Cieszy się dużą popularnością wśród dorosłych i nastolatków. Popularne 

wśród graczy gry symulacyjne wyścigów samochodowych stanowią jeszcze 

jeden przykład świata bezsensownej agresji w rozrywce komputerowej. W grze 

„Carmageddon” zabawa polega na zabijaniu samochodem niewinnych 

przechodniów, rozbryzgujących się na kawałki w „fontannach” krwi. Coraz 

częściej nieodłącznym elementem gier staje się promocja seksu, brutalnej 

erotyki i symboliki satanistycznej. Motywy te są z reguły wplatane do 

programu w wyrafinowany sposób, tak by tylko oswoić z nimi użytkownika. To 

wszystko sprawia, że osoba grająca nie chce, a właściwie nie może oderwać się 

od gry. Także w Internecie można odnaleźć wiele stron promujących agresję, 

przemoc i brak tolerancji. Często się zdarza, że agresywne zachowania 

przenoszone są ze świata wirtualnego do realnego, a to stanowi zagrożenie dla 

sprawiedliwości, wolności oraz praw człowieka.  

Kreowaniu pozytywnych postaw służy edukacja dla pokoju, którą można 

określić jako kształcenie, które wyposaża dzieci, młodzież i dorosłych w 

wiedzę, umiejętności, postawy oraz wartości, które są niezbędne do 

zaprzestania przemocy, niesprawiedliwości oraz braku tolerancji a promowanie 
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pokoju. Zadaniem edukacji dla pokoju jest wskazanie wzorca osobowego 

współczesnego i przyszłego Polaka. Model takiego człowieka wyznaczają 

wartości uniwersalne: prawda, dobro i piękno, oraz te, które współcześnie 

uznawane są za uniwersalne, a więc: prawo do życia w wolności, 

podmiotowość i tożsamość człowieka, godność, odpowiedzialność, swobody 

obywatelskie, patriotyzm, uczciwość, tolerancja, edukacja, zdrowie, możliwość 

samorealizacji oraz praca i związany z nią godziwy poziom życia materialnego i 

duchowego. Edukacja dla pokoju wydaje się szczególnie pożądana we 

współczesnym świecie w kontekście takich zjawisk jak terroryzm, destabilizacja 

polityczna licznych obszarów świata, narastanie nierówności społecznych, 

konfliktów religijnych i międzykulturowych, brutalizacja życia społecznego i 

politycznego oraz cyberprzemoc. Destrukcyjna siła wymienionych zjawisk 

znajduje w coraz bardziej zantagonizowanych narracjach i dyskursach 

społecznych zachodzących w różnych obszarach życia społecznego.  W edukacji 

dla pokoju niezwykle ważną rolę stanowią wartości, które tworzą jej 

aksjologiczne podstawy takie jak: „uznanie godności i podstawowej wartości 

osoby, obywatelstwo społeczne, obywatelstwo międzykulturowe eksponujące 

wartość różnorodności i otwarcia na świat, obywatelstwo ekologiczne.”15 

Podstawowym celem edukacji dla pokoju jest pogłębianie w dzieciach i 

dorosłych przekonania o bezwzględnej konieczności zakończenia prowadzonych 

wojen i poczucia obowiązku nieustannych starań o pokojowe rozwiązywanie 

nowych konfliktów.  

 Przed edukacją dla pokoju stoją wielkie wyzwania, ale, aby przynosiła 

pozytywne skutki musi  swoim zasięgiem obejąć cały świat, ponieważ wiele 

współczesnych zagrożeń ma wymiar globalny, a podstawą skutecznego ich 

przeciwdziałania jest współpraca społeczności wszystkich krajów. 

 

Bibliografia 

 

1. Augustynek A., Uzależnienia Komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, 
terapia, Wyd. Difin, Warszawa 2010. 

2. Gajda J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004. 

3. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy radia, 
telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

4. Goban-Klas T., Komunikowanie i media [on-line], dostęp [w:] 

http://users.uj.edu.pl/~usgoban/files/socjologia_mediow_zarys.pdf dnia 30.04.2019. 
5. Grzenia J.,  Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2006. 

6. Lenardon J., Zagrożenia w Internecie. Chroń swoje dziecko. Niezbędny 

poradnik dla odpowiedzialnych rodziców, Wyd. Helion, Gliwice 2007. 
7. Majchrzak P., Ogińska-Bulik N., Uzależnienie od Internetu, Wydawnictwo 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010. 

                                                        
15 U. Ostrowska: Aksjologiczne podstawy wychowania: W Pedagogika. Tom I ,  redakcja 

naukowa B. Śliwerski, Gdańsk 2006, s. 405 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 

 
~ 210 ~ 

 

8. Makaruk K., Wójcik S., Konsorcjum EU NET ADB. Badanie nad używania 

Internetu przez młodzież w Polsce. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2012. 
9. McQuail D., Mass Communication Theory, London 1983; za: M. Mrozowski: 

Media masowe. Władza rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 

2001. 
10. U. Ostrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania: W Pedagogika. Tom I ,  

redakcja naukowa B. Śliwerski, Gdaańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006. 

11. Pikoń K.,  ABC Internetu, Wyd. Helion, Gliwice 2000. 
12. Strykowski W., Media i edukacja, „Edukacja Medialna” 1996, nr 1.  

13. Szmigielska B., (red.), Całe życie w Sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2008. 

14. Turska-Kawa A., Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb. 
Rozważania w kontekście teorii "użytkowania gratyfikacji" Studia Politicae Universitatis 

Silesiensis 10, 2013. 

 

Ельжбєта Салата, Йоланта Яроцька-Пєсік 

 

МАС-МЕДІЯ І ОСВІТА ДЛЯ МИРУ 

 

Анотація. Освіта для миру утверджується з урахуванням сучасних викликів. 

Особливо важливою вона є у сучасному світі, в якому панує тероризм, політична 

дестабілізація великих територій світу, зростає суспільна нерівність, релігійні та 
міжкультурні  конфлікти, бруталізація суспільного і політичного життя і 

кібернасильства. Завдяки функціонуванню мас-медій можливим стало 

пропагування суспільних ідей, наприклад, ідеї миру у світі, подолання соціальної 
нерівності або протидія суспільній ізоляції. 

Ключові слова: освіта для миру, функції засобів мас-медії, шанси і загрози, 

що виникають у результаті діяльності засобів мас-медії. 

 

Elzhbieta Salata, Yolanta Yarotska-Piesik 

 

MEDIA AND EDUCATION FOR PEACE 

 

Summary. There are high demands before education for peace. It is 

particularly important in the modern world, in which there is terrorism, political 

destabilization of many areas of the world, social inequality, religious and intercultural 
conflicts, brutalization of social and political life and cyber violence. Thanks to the 

functioning of mass media, it became possible to propagate social ideas, for example, 

the idea of peace in the world, the abolition of segregation, and the prevention of 
social exclusion. 

Key words: education for peace, functions of mass media, opportunities and 

threats resulting from the impact of mass media. 
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Гуревич Роман, Кадемія Майя 

 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА У ВИМІРАХ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Анотація. На основі системного аналізу сучасних глобальних проблем 

розвитку людської цивілізації розглянуто основні проблеми професійної освіти в на 
початку ХХІ ст. Найважливішими з них є фундаменталізація системи освіти, а 

також надання їй випереджувального характеру, орієнтація на вимоги й умови 

постіндустріального інформаційного суспільства. Створення перспективної системи 

освіти, що здатна готувати фахівців до нових умов постіндустріальної цивілізації – 
одна з найбільш важливих і актуальних проблем сучасного суспільства, зокрема 

України та Польщі. Освіта – шлях у майбутнє, а професійна освіта – це майбутнє 

економіки нашої країни й її господарства. Це єдина надія на подолання глобальної 
кризи сучасної цивілізації, на створення необхідних умов для виживання та 

подальшого безпечного розвитку людства в ім‘я миру. З‘ясовано, що зв'язок між 

станом проблеми і рівнем благополуччя нації, можливостями її подальшого 
соціально-економічного розвитку, поки що недостатньо усвідомлені. Про це 

свідчить недостатня увага, до проблем освіти, а також фінансування сфери освіти, 

що не відповідає ні стратегічній важливості, ні масштабам цієї глобальної 

проблеми. Актуальні проблеми сучасності, нові виклики і загрози ХХІ ст., можуть 
привести нашу цивілізацію до фатальних наслідків як результат некерованої 

техногенної діяльності людини. Глибинні корені цих проблем містяться не в 

технічній, а в гуманітарній сфері, в світогляді, освіченості та вихованні самої 
людини. Тому проблема освіти і виховання людини, формування її гуманістичного 

світогляду на основі синтезу новітніх знань як у сфері природничих, так і 

гуманітарних наук є найважливішою та актуальною проблемою сучасності. 
Ключові слова: нова система освіти, професійна освіта, 

фундаменталізація, інформаційне суспільство, випереджувальна освіта, 

дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології. 

 

 

Вступ. На початку ХХІ ст. стає все більш зрозумілим той факт, що 

необхідна кардинальна реформа системи освіти, яка не відповідає новим 

умовам існування людства. Створення системи освіти для миру, що здатна 

підготувати населення до життя в нових умовах цивілізаційних одна з 

найважливіших і актуальних проблем сучасного суспільства. Крім того, це 

єдина надія на подолання глобальної кризи сучасної цивілізації, на 

створення необхідних умов для подальшого безпечного й усталеного 

розвитку людства. 

Зазначимо, що важливість цього положення усвідомлена повною 

мірою, але нині недостатня увага приділяється проблемам освіти з боку 

урядів багатьох країн світової спільноти, зокрема й України. Недостатні 

обсяги фінансування системи освіти жодним чином не відповідають ні 

масштабам, ні стратегічній важливості цієї проблеми, її значенню для 

нашого найближчого та віддаленого майбутнього. 

Ці проблеми повною мірою можна віднести до професійної освіти, що 
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має довготривалу історію. У своєму розвиткові вона пройшла шлях від 

наслідування дітьми трудових дій дорослих, через учнівство в майстернях 

середньовічних ремісничих, фабрично-заводських школах раннього 

капіталізму до сучасних освітніх центрів, здатних формувати в людей 

власну професійну культуру на основі використання досягнень значної 

кількості наук про людину, суспільство, природу і техніку. 

Аналіз наукових джерел підтвердив, що різні аспекти філософії 

професійної освіти висвітлено в працях В. Андрущенка, Г. Васяновича, 

І. Зязюна, В. Кременя, В. Лутая та ін., дидактики професійної освіти – 

А. Алексюка, С. Архангельського, Ю. Бабанського, В. Бондаря, 

С. Гончаренка, О. Матюшкіна, П. Підкасистого, Д. Чернілевського, 

О. Щербак. Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців розглянуто 

в працях С. Батишева, О. Гребенюка, О. Дубасенюк, А. Кирсанова, 

А. Лігоцького, Н. Ничкало, С. Сисоєвої, І. Смірнова, Ф. Шльосека. Проблеми 

порівняльної професійної педагогіки досліджували Н. Абашкіна, Н. Бідюк, 

М. Лещенко, В. Кудін, Л. Пуховська, О. Сухомлинська та ін. 

Яким саме має бути образ перспективної системи професійної освіти 

для миру в першій чверті ХХІ століття? Яким вимогам має відповідати ця 

система для того, щоб вона мала змогу допомагати людям адаптуватися до 

нових швидко змінних умов існування? Як можна забезпечити виконання 

цих вимог і що саме варто здійснити в цьому напрямі вже сьогодні? 

Ці не лише філософські, а й доволі прагматичні питання, зумовлені 

самим життям, вимагають негайної відповіді. Спроба знайти на ці питання 

достатньо обґрунтовані відповіді та їх коротко аргументувати і є метою цієї 

статті. 

Виклад основного матеріалу. Професійна освіта призначена для 

виконання спеціального, лише їй властивого соціального замовлення. 

Професійна освіта покликана створювати необхідні умови, для 

забезпечення усім членам суспільства можливості на основі кваліфікованої 

праці брати реальну участь у створенні і національного, і власного 

добробуту. Разом із економічними завданнями вона покликана впливати на 

вирішення багатьох інших проблем морального, соціального та політичного 

характеру. В педагогічному контексті її соціальне призначення полягає в 

тому, що інтегрувати загальний стан людини з її професійною 

самореалізацією. 

Наприкінці ХХ ст. професійна освіта перетворилася на один із 

найважливіших соціальних інститутів суспільства. Сама категорія 

«професійна освіта» набула доволі складної структури. Вона одночасно 

відображає систему установ, що забезпечують і надають певні освітні 

послуги (це заклади професійної (професійно-технічної освіти), технікуми і 

коледжі, заклади вищої освіти, науково-дослідні інститути, методичні 

служби, видавництва, органи управління та ін.), результат оволодіння 
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професією з присвоєнням кваліфікації, а також сам процес або технології 

навчання. Складність категорії «професійна освіта» визначається ще й тим, 

що вона охоплює величезну кількість і різноманіття видів діяльності 

людини, котрі складають сукупну суспільну працю, яка в міру розвитку 

науково-технічного прогресу набуває більш складного, комплексного та 

наукоємного характеру. Професійна компетентність людей є нині 

вирішальною передумовою виробництва високоякісних товарів і надання 

сучасних послуг. Високий рівень професійної освіти населення є нині 

вирішальним фактором стимулювання економічного розвитку та 

забезпечення конкурентоздатності економіки в міжнародному вимірі 

інформаційного суспільства. 

Майбутнє економіки, праці та професійної освіти залежить, 

насамперед, від умов, що формуються з розвитком науки і техніки, під 

впливом оточуючого середовища, міжнародними відносинами, демографією 

та домінуючим світоглядом. У цих та інших сферах діяльності людська 

спільнота нині перебуває в періоді кардинальних змін. Науковцями 

виокремлено: 

1. Технологічна революція на основі впровадження інформаційних 

технологій аж до створення штучного інтелекту, розвитку 

мікросистемотехніки, біотехніки, геліоенергетики та ін. 

2. Екологізація господарської діяльності з метою створення інтегрованої 

системи захисту оточуючого середовища, реальний синтез економіки і 

екології, без якого індустріальне суспільство не має майбутнього. 

3. Інтернаціоналізація або глобалізація економіки шляхом подолання 

національних кордонів, котрі з самого початку індустріалізації обмежували 

її розвиток. 

4. Індивідуалізація економічної діяльності шляхом зміни цінностей праці 

(від «самоприпущення до саморозвитку») за умови підтримки її 

інформаційними технологіями. 

5. Збільшення міжнародної міграції спеціалістів1. 

Необхідно зазначити, що особливий вплив на майбутню трудову 

діяльність людей мають інформаційні технології. Досвід їх використання 

свідчить, що з їх допомогою можливі певні ефективні зміни: 

 широка автоматизація ринкової праці (у сфері виробництва і сервісу, 

управління та діловодства); 

 гнучкість у виробництві та сфері послуг (наприклад, виготовлення 

різних моделей (виробів) на одній і тій самій виробничій лінії); 

 деконцентрація робочих місць (регіоналізація, сателіти, дочірні 

підприємства тощо); 

                                                        
1 Калицкий Э.М. Трансформация профессионального образования в современном 

обществе. – Минск: РИПО, 1997. – С.15-16. 
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 звернення громіздких технологій (малогабаритне обладнання є більш 

ефективним, ніж матеріало- та енергоємнісне); 

 повернення до внутрішньовиробничого розподілу праці (інтеграція, 

поєднання розчленованих виробничих задач планування, виконання, 

управління, маркетингу та сервісу в цілісні організаційні структури); 

 ліквідація територіального та часового роз’єднання людини і 

технологічної машини (від часу на працю та робочого місця, що визначає 

підприємство, до часу та робочого місця, зручного для людини; 

 здійснення трудової діяльності в домашніх умовах, самозайнятість. 

В історичному порівнянні майбутні структурні зміни в економіці та 

організації праці за своїм значенням можна порівнювати з переходом від 

аграрного до індустріального суспільства. 

Аналізуючи сучасні тенденції, зазначимо, що в майбутньому серед 

спеціалістів усіх рівнів буде значний запит на фундаментальну та 

методологічну професійну підготовку в полі цієї професії, а також, що 

виходить за межі професії, ключові кваліфікації (компетентності), що не 

застарівають і є основою набуття спеціальних знань і вмінь в процесі 

неперервної освіти. В стратегії розвитку професійної освіти необхідним 

звернення до генералізації, що в процесі професійної діяльності людини за 

необхідності може перетворитися на спеціалізацію. 

Створення перспективної системи освіти, зокрема професійної освіти, 

здатної підготувати людей до життя в нових умовах інформаційного 

суспільства – одна з найбільш важливих і актуальних проблем сучасного 

суспільства. Це єдина надія на подолання глобальної кризи нинішньої 

цивілізації, на створення необхідних умов для виживання та подальшого 

безпечного розвитку людства. 

Розвиток освіти в сучасному світі, як стверджують науковці, базується 

на чотирьох найбільш важливих суперечностях, що є джерелами всіх 

останніх проблем2. 

 По-перше, суперечність людини з природою. 

 По-друге, суперечність людини з іншими людьми. 

 По-третє, суперечність людини з самою собою. 

 По-четверте, суперечність людини з новим інформаційним 

середовищем. 

У контексті теми нашої статті найбільш цікавим є остання 

суперечність, тим більше, що перші три досить детально описані в сучасній 

літературі. Проблема взаємодії людини з новим інформаційним 

середовищем особливо гостро постала наприкінці ХХ ст. Вона зумовлена 

швидким зростанням потоків інформації, що обрушилась на людей в 

                                                        
2 Колин К.К. На пути к новой системе образования: монография. – М., РАЕН, 1997. 

– С.5-8. 
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сучасному світі, і викликали в них почуття дискомфорту та психологічного 

перевантаження. 

Вважаємо, що ця проблема і нині перебуває в початковій стадії свого 

розвитку і цілком може проявити себе років через 20-30. Хоча, вже 

сьогодні тривожні характеристики розвитку проблеми, що свідчать про те, 

що необхідно її більш швидке вивчення та включення в систему освіти, а 

також нових дисциплін, професій і спеціальностей, пов’язаних із вивченням 

методів і засобів забезпечення інформаційної безпеки людини, її 

інформаційної екології. 

Нами з’ясовано, що глобальний процес формування нового 

високоавтоматизованого інформаційного суспільства створює 

безпрецедентні можливості для розвитку людини, більш ефективного 

розв’язання його багатьох професійних, економічних, соціальних і 

побутових проблем. Однак використовувати ці можливості зможуть лише ті 

члени суспільства, які будуть володіти необхідними компетенціями, тобто 

знаннями та вміннями орієнтуватися в новому інформаційному просторі та 

використовувати його можливості. 

Як бачимо, об’єктивно виникла нова форма соціальної нерівності – 

інформаційна нерівність3. Завдання перспективної системи освіти полягає в 

тому, щоб зменшити гостроту цієї нерівності шляхом надання людям 

можливості підвищення їхньої інформаційної культури. Виникає питання, 

які актуальні проблеми сучасної системи освіти й якою ми бачимо 

перспективну систему освіти для того, щоб забезпечити не тільки добробут 

кожної нації, а й подальший сталий розвиток людства? 

З урахуванням результатів досліджень науковців багатьох країн нами 

доведено, що найважливішими стратегічними завданнями майбутньої 

системи освіти є такі: 

 фундаменталізація освіти, що має підвищити її якість; 

 випереджувальний характер усієї системи освіти, її спрямованість на 

проблеми постіндустріальної цивілізації, розвиток творчих здібностей 

людини; 

 суттєво більша доступність системи освіти для людей на основі 

використання методів дистанційного навчання та самоосвіти на основі 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. 

Отже, фундаменталізація освіти, зокрема професійної, передбачає 

зорієнтованість на вивчення фундаментальних законів природи, 

суспільства, техніки, а також сутності та призначення самої людини. Саме 

це має дозволити людям самостійно знаходити і приймати відповідальні 

рішення в умовах невизначеності у критичних і стресових ситуаціях, а 

також у тих випадках, коли людина зустрічається з новими, досить 

                                                        
3 Там само. – М.: РАЕН, 1997, - С.8. 
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складними природними і соціальними явищами. Наукові знання та високі 

моральні принципи є в цих випадках єдиною надійною опорою. 

Поняття «фундаменталізація» розглядаємо як суттєве підвищення 

якості освіти та рівня освіченості людей, які її одержують, на основі 

відповідної зміни дисциплін, що вивчаються, і методологічних реалізації 

засад освітнього процесу. 

Для досягнення цілей фундаменталізації освіти вважаємо за необхідне 

реалізувати такі завдання: 

1. Перемістити фокус уваги викладачів і здобувачів освіти з проблеми 

вивчення прагматичних знань на проблеми розвитку загальної культури 

людини на основі пізнання найкращих досягнень цивілізації, а також на 

формування в неї наукового системного мислення. 

2. Змінити зміст і методологічні основи освітнього процесу таким чином, 

щоб крім вивчення історії розвитку культури і суспільства, та процесу 

формування сучасної науки, що безумовно необхідні для загального 

розвитку кожної людини, значна частина часу приділялася формуванню 

сучасних уявлень про цілісний зміст системи наук, перспективи її 

подальшого розвитку. 

Варто акцентувати увагу на вивченні найбільш фундаментальних 

законів природи і суспільства в їх сучасному розумінні. З цією метою є 

доцільним вже нині розробити і ввести в систему освіти низку нових 

освітніх дисциплін, що узагальнюють останні досягнення фундаментальної 

науки в таких сферах наукового знання, як синергетика, глобалістика, 

ноосферологія, теоретична і соціальна інформатика, геополітика і безпека, 

інформаційна безпека тощо. Йдеться не лише про збільшення кількості 

дисциплін, що вивчаються, а про створення принципово нових 

фундаментальних навчальних курсів для системи орієнтованих на 

формування цілісних сучасних уявлень про наукову картину світу та 

здатності виходити на системний рівень його пізнання. 

Винятково важливим є надання новим фахівцям належних 

екологічних знань. Якісна загальна екологічна освіта дозволяє не лише 

сформувати у випускників закладів вищої освіти нові світоглядні установки, 

необхідні людям у ХХІ ст., а й також більш ефективно використовувати 

необхідні професійні знання та практичний досвід (компетенції) із 

різноманітних сфер соціальної практики для спільного вирішення багатьох 

екологічних проблем сучасності. 

Вважаємо, що в перспективі системи фундаментальної освіти, 

насамперед,  професійної, мають домінувати інформаційні компоненти. 

Справа в тому, що випускники закладів вищої освіти будуть жити і 

працювати в інформаційному суспільстві, де пріоритетну роль відіграють 

фундаментальні знання, про інформаційні процеси в природі та суспільстві 

та нові інформаційні, в тому числі інформаційно-комунікаційні технології. 
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Перспективним напрямом розвитку сучасної освіти є широке 

впровадження дистанційного навчання й самоосвіти на основі 

використання нових і перспективних інформаційних та інформаційно-

комунікаційних технологій, засобів віддаленого доступу до розподілених 

баз даних і знань науково-технічної та навчально-методичної інформації. 

Розвиток дистанційної освіти і навчання на відстані є нині особливо 

важливим. Створення ефективних форм і систем дистанційного навчання в 

країнах з чималою територією не лише суттєво підвищує доступність якісної 

освіти для значної частини населення, а й в умовах інклюзивного навчання 

сприяє вирішенню проблем освіти для людей з обмеженою рухомістю, а 

також тим людям, які з певних причин не можуть навчатися очно. 

Під дистанційною освітою фахівці розуміють процес навчання, в 

якому вчитель (викладач) і учні (студенти) географічно розділені і тому 

використовуються електронні засоби та друковані посібники в організації 

освітнього процесу. Дистанційна освіта (ДО) включає дистанційне 

викладання (ДВ) і дистанційне навчання (ДН), тобто пізнавальну діяльність 

тих, хто навчається (викладач і студент). Головні чинники, що визначають 

дистанційну форму навчання: між викладачем і студентами – відстань, під 

час значного періоду навчання; використання навчальних засобів, здатних 

об’єднати зусилля викладача та студентів і забезпечити засвоєння змісту 

курсу; забезпечення інтерактивності між викладачем і студентами, між 

адміністрацією та студентами; переважання самоконтролю над контролем з 

боку викладача. 

Наголошуємо, що дистанційна освіта як нова форма навчання не є ні 

модернізацією, ні аналогом заочного навчання, що досі ніхто не скасовував 

і яке має власну нішу в системі неперервної освіти. Відмінність цих форм 

навчання полягає в наступному: 

1. Ключовою у змісті дистанційного навчання є інтерактивність – 

постійна систематична взаємодія викладача та студентів і студентів між 

собою в навчальному процесі. У заочному навчанні інтерактивність 

епізодична. 

2. Засоби реалізації всіх компонентів системи ДН здійснюють 

специфічний вплив на кожний із компонентів системи навчання, 

зумовлюючи їх відбір, структуризацію, організацію. Курс дистанційного 

навчання та курс заочного навчання відрізняються один від одного 

принципово, організацією навчального матеріалу, його структурою, 

способом взаємодії викладача та студентів, організацією інформаційно-

освітнього середовища навчального процесу. Методи і форми навчання 

також різняться принципово під впливом використовуваних інтернет-

технологій. Вони вбудовані в освітній процес і становлять його невід’ємну 

частину. 
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3. Система управління пізнавальною активністю студентів також 

зумовлена специфікою використовуваних послуг Інтернет. 

У визначенні дистанційного навчання в будь-якому випадку важливо 

враховувати, що, як і в будь-якій іншій освітній системі, тут відбувається 

взаємодія викладача та учнів між собою відповідно до прийнятої концепції 

навчання, наголосимо, що реалізується ця взаємодія, як і вся пізнавальна 

діяльність студентів, специфічними засобами інтернет-технологій або інших 

інтерактивних технологій. 

Успіх дистанційної освіти і навчання багато в чому залежить від 

викладачів дистанційного навчання та вчителів, їхнього професіоналізму. 

Очевидним є той факт, що перспективою широкого впровадження 

дистанційної освіти в практику загальноосвітньої, професійної (професійно-

технічної) та вищої школи вже нині є важливим завданням підготовки, 

насамперед, студентів педагогічних та інженерно-педагогічних ЗВО не 

лише для очної, а й дистанційної форми навчання. 

Висновки. Сучасна система професійної освіти має враховувати 

основні виклики ХХІ ст. та пов’язані з ними найважливіші проблеми людини 

в сучасному та майбутньому інформаційному суспільстві. Вона має стати 

головним засобом формування нової свідомості людей і нової культури 

суспільства, котрі необхідні для подолання глобальної кризи сучасної 

цивілізації та її подальшого безпечного й усталеного розвитку. Провідними 

напрямами переходу до нової концепції системи професійної освіти є такі: 

фундаменталізація освіти на всіх її рівнях; реалізація концепції 

випереджувальної освіти, орієнтованої на умови існування людини в 

інформаційному суспільстві; широке впровадження методів і форм 

інноваційної та розвивальної освіти на основі використання сучасних 

інформаційних технологій; підвищення доступності якісної освіти шляхом 

розвитку системи дистанційного навчання і засобів інформаційної 

підтримки освітнього процесу сучасними ІКТ. Активне формування 

інформаційно-цифрового освітнього простору України та інших країн 

створює для людини не лише нові можливості, а й нові проблеми, що 

пов’язані з її адаптацією до цього середовища, та породжує нові форми 

соціальної нерівності. Розширення інформаційно-цифрового простору і 

підвищення його доступності для широких верств населення має знизити 

гостроту цих проблем. У всіх ланках системи професійної освіти необхідно 

приділяти посилену увагу проблемам соціального використання інформації 

як нового ресурсу розвитку суспільства і перспективним ІКТ, що є 

каталізатором цього розвитку. 
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PROFESSIONAL EDUCATION IN MEASURES  

OF INFORMATIONAL SOCIETY 

 

Summary. Basing on the system analysis of the contemporary global problems 
of human civilization development the author considers the main issues of the 

professional education perspective system concept in the first half of the XXI century. 

The most significant of them is the fundamentalization of the whole education system 
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as well as giving it a forward-looking character, focusing on the post-industrial society 

requirements and conditions. Creation of a perspective education system which is 
capable of preparing the Earth‘s population for the new conditions of the post-

industrial civilization is one of the modern society‘s most important and topical 

problems both in Ukraine and Poland. Education is a path to the future; the 
professional education is the future of our country‘s economy. It is the only hope for 

overcoming the contemporary civilization global crisis, and for creation the necessary 

conditions for the humanity survival and its further safe development in the name of 
peace. The author has stated that the connection between the problem‘s status, the 

nation‘s prosperity level, and the possibilities for the nation‘s further socio-economic 

development, is still not well understood. This is evidenced by the lack of attention 

which is paid to the education problems, as well as the education funding level which 
corresponds neither to the strategic importance nor to the magnitude of this global 

problem. With regard to other contemporary global problems, the further 

development of which is the content of the XXI century‘s main challenges, and can 
lead our civilization to fatal consequences, so these problems are the result of the 

uncontrolled man-caused activities. The deep roots of these problems are not in the 

technical, but in the humanitarian sphere, in a person‘s outlook, education and 
upbringing. Therefore, the problem of a person‘s education and upbringing depends 

on the formation of his (her) humanistic worldview on the basis of the latest 

knowledge both in the field of Natural Sciences and the Humanities, and is the most 

important and topical problem of the present. 
Key words: new system of education, fundamentalization, information society, 

forward-looking education, correspondence education, ICT. 

 

Roman Gurewycz, Kademija Maja 

 

EDUKACJA ZAWODOWA W WYMIARACH 

SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 

Streszczenie. Na podstawie systemowej analizy współczesnych globalnych 
problemów rozwoju ludzkiej cywilizacji w artykułach  rozpatrzono główne problemy 

koncepcji perspektywnego systemu fachowej edukacji w pierwszej połowie ХХІ 

stulecia. Najważniejszy z nich jest fundamentalizacja całego systemu edukacji, a także 
nadanie jej wyprzedzającego charakteru, orientacja na żądania i warunki 

postindustrialnego informacyjnego społeczeństwa. Stworzenie perspektywnego 

systemu edukacji, która zdolne przygotuje ludność Ziemi do nowych warunków 

postindustrialnej cywilizacji - jeden z najbardziej liczących i aktualnych problemów 
współczesnego społeczeństwa, także w Ukrainie i Polsce. Edukacja - to droga w 

przyszłość, a fachowa edukacja - to przyszłość gospodarki naszego kraju i jej 

gospodarstwa. To jedyna nadzieja na przezwyciężenie globalnego kryzysu 
współczesnej cywilizacji, na stworzenie koniecznych warunków dla przetrwania i 

późniejszego bezpiecznego rozwoju ludzkości w imię pokoju. Konstatowaliśmy, że 

związek między stanem problemu i poziomem pomyślności narodu, możliwościami jej 
późniejszego społeczno-ekonomicznego rozwoju, tymczasem za mało uświadomione. 

O tym świadczy niedostateczna uwaga, która użycza się problemom edukacji, a także 

poziomem finansowania zakresu edukacji, który obecnie jest i  daleko nie odpowiada 

ani strategicznej doniosłości, ani podziałkom tego globalnego problemu. Co dotyczy 
innych aktualnych problemów współczesności, późniejszy rozwój których i jest treścią 

głównych wezwań ХХІ stulecia, i może doprowadzić naszą cywilizację do fatalnych 
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skutków, to te problemy są skutkiem nie sterowanej technogennej działalności 

człowieka. Głębinowe korzenie tych problemów mieszczą się nie w technicznym, a w 
humanitarnym zakresie, w światopoglądzie, wykształceniu i edukacji samego 

człowieka. Otóż,  problem edukacji i przygotowanie człowieka, kształtowania  

humanistycznego światopoglądu na podstawie syntezy najnowszych wiedz jak w 
branży naturalnych, tak i humanitarnych nauk, jest najważniejszym i aktualnym 

problemem współczesności. 

Słowa kluczowe: nowy system edukacji, fachowa edukacja, fundamentalizacja 
informacyjne społeczeństwo, wyprzedzająca edukacja, dystansowe nauczanie, 

technologia informacyjna i komunikacyjna. 
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Лариса Березівська  

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ РЕСУРС 

«ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ» ЯК ОСНОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ 

 

Анотація. Розкрито зміст, структуру та функції створеного Державною 
науково-педагогічною бібліотекою України імені В.Сухомлинського Національної 

академії педагогічних наук України електронного інформаційно-бібліографічного 

ресурсу «Видатні педагоги України та світу» у структурі професійної підготовки 

педагогів у контексті освіти для миру. Нині постійно поповнюваний змістовний 
інформаційно-бібліографічний ресурс містить 51 персоналію, серед яких – відомі 

вітчизняні та зарубіжні педагоги, освітні діячі різних історичних періодів розвитку 

освіти. З-поміж зарубіжних персоналій у ресурсі представлена постать видатного 
польського педагога Януша Корчака. Доведено, що електронний інформаційно-

бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» є вагомим внеском у 

розвиток педагогічної біографіки, дозволяє крізь призму наукових біографій 
системно простежувати розвиток української і зарубіжної освіти, педагогічної 

думки як у макроісторичних, так і в мікроісторичних вимірах. Він може слугувати 

основою для подальших наукових розвідок з історії освіти, педагогіки; 

розширення, доповнення та оновлення змісту навчального курсу історії 
педагогіки; розроблення спецкурсів з історії освіти України в педагогічних 

закладах вищої освіти, у системі перепідготовки педагогічних кадрів, написання 

підручників та посібників з історії педагогіки. Систематична презентація за 
допомогою електронного ресурсу узагальненого історико-педагогічного знання 

про гуманістичні ідеї українських і зарубіжних педагогів чи освітян минулого має 

особливе значення для педагогічної освіти, а саме у системі професійної 
підготовки, бо є джерелом формування у студентів – майбутніх педагогів – 

педагогічного світогляду, національної свідомості, підвищення їхнього духовного 

рівня у контексті утвердження миру як цінності в умовах глобальних 

цивілізаційних викликів. 
Ключові слова: педагогічна освіта, історико-педагогічне знання про 

гуманістичну педагогіку, педагогічна біографіка, електронні ресурси, 

інформаційно-бібліографічні ресурси, інформаційно-бібліографічний ресурс 
«Видатні педагоги України та світу». 

 

 

Вступ. В умовах інтенсивного реформування освіти в Україні на 

засадах людиноцетризму як умови інтеграції у світовий і європейський 

освітній, культурний, дослідницький простір набуває актуальності історико-

педагогічне знання про видатних українських і зарубіжних педагогів, 

освітян у процесі підготовки майбутніх педагогів. Про історію освіти вони 

дізнаються з коротких курсів педагогіки, спецкурсів з історії педагогіки чи в 

ході вивчення педагогіки вищої школи. Хоча з кожним роком зменшується 

кількість годин на вивчення курсу історії освіти.  Однією з сучасних форм 

репрезентації історико-педагогічного знання, крім підручників, посібників з 

історії педагогіки, є електронні ресурси, які набувають особливої 
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актуальності в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства. 

Оскільки, як зазначається у «Концепції розвитку педагогічної освіти» 

(2018), «на шляху розвитку інформаційного суспільства… педагог є 

одночасно і об’єктом, і провідником позитивних змін»1, педагогічний 

світогляд має формуватися на гуманістичних цінностях, що особливо 

актуально сьогодні – у період розбудови Нової української школи. 

Мета статті – розкрити зміст, стан та перспективи розвитку 

інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. Сухомлинського 

як форми поширення педагогічного біографічного знання і його значення у 

структурі професійної підготовки майбутніх педагогів процесі утвердження 

освіти за мир. 

Виклад основного матеріалу. З проголошенням незалежності 

України у контексті відродження української гуманітаристики науковці 

спрямували зусилля щодо повернення забутих у радянську добу імен 

українських педагогів, освітніх діячів. Численні біографічні розвідки (статті, 

монографії, дисертації) розкривають не лише їхні віхи життя та діяльності, а 

й розвиток освіти та педагогічної думки України в різні історичні періоди. 

Накопичення матеріалів біографічного характеру та розвиток 

інформаційних технологій і ресурсів уможливило створення електронних 

науково-бібліографічних ресурсів.  Провідну роль в інтеграції та поширенні 

педагогічного біографічного знання в Україні відіграє Державна  науково-

педагогічна   бібліотека  України  імені  В. Сухомлинського НАПН України 

(далі – ДНПБ). На її веб-сайті представлено інформаційно-бібліографічний 

ресурс «Видатні педагоги України та світу»2, що створюється фахівцями 

ДНПБ у межах наукових досліджень (2008–2015 рр. – керівник П. Рогова, з 

2015 р. – Л. Березівська). І це зрозуміло, бо ДНПБ здійснює науково-

інформаційне забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології в Україні.  

Історіографічний огляд показав, що до аналізу цієї проблеми більшою 

чи меншою мірою зверталися українські вчені (Л. Березівська,  А. Доркену, 

Л. Пономаренко, В. Попик, П. Рогова та ін.) наукових розвідках3.   

Сьогодні інформаційно-бібліографічний ресурс, який постійно 
                                                        

1 Концепція розвитку педагогічної освіти: наказ М-ва освіти і науки України від 16 
лип. – 2018 р. – № 776. Міністерство освіти і науки України: офіц. портал. URL: 
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti 
(дата звернення: 15.04.2019). 

2 Інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу». 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: офіц. 
портал. URL: http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-бібліографічні-ресурси/видатні-педагоги 
/ (дата звернення: 15.04.2019). 

3 Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання. 
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. 
/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2015. 

№12. – С. 283–295 та ін. 
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доповнюється та розробляється, містить 51 персоналію. Це відомі вітчизняні 

педагоги та освітні діячі різних історичних періодів розвитку освіти: 

Х. Алчевська, С. Ананьїн, О. Астряб, С. Батишев, Є. Березняк, 

М. Берлинський, Т. Бугайко, М. Бунге, Г. Ващенко, Б. Грінченко, 

М. Грінченко, М. Драгоманов, В. Дурдуківський, О. Духнович, О. Захаренко, 

В. Каразін, М. Корф, Г. Костюк, П. Куліш, М. Ланге, Т. Лубенець, 

А. Макаренко, В. Онищук, О. Пчілка, М. Пирогов, С. Русова, Я. Ряппо, 

І. Сікорський, Г. Сковорода, І. Соколянський, В. Сухомлинський, 

І. Тесленко, К. Ушинський, С. Чавдаров, П. Чамата, Я. Чепіга (Зеленкевич), 

П. Юркевич, М. Ярмаченко.  

Оскільки у 2003 р. бібліотеці присвоєно ім’я видатного українського 

педагога-гуманіста, дитячого письменника В. Сухомлинського (1918–1970), 

науковці спрямовують дослідницькі зусилля на розвиток сухомлиністики. 

Розділ «Сухомлинський Василь Олександрович» містить такі відомості: 

біографія діяча; бібліографія його праць і матеріалів про нього; окремі 

повнотекстові твори; фотогалерея; товариства, асоціації, заклади, що 

носять ім’я педагога; інформація про нагороди, премії, пам’ятники, 

педагогічні читання, інтернет-ресурси, пов’язані з цією видатною постаттю, 

тощо.  

Інформаційно-бібліографічний ресурс також охоплює низку 

зарубіжних персоналій: В. Бехтерєв, Ф. Діттес, Я. Коменський, Я. Корчак, 

М. Монтессорі, Ф. Фребель, С. Френе. Серед зарубіжних персоналій у 

ресурсі представлена постать видатного польського педагога Януша 

Корчака за такими рубриками: «Біографія», «Корчак і Україна», 

«Бібліографія публікацій», «Скульптура/графіка», «Кіно-фото документи», 

«Корчаківські товариства», «Повнотекстові документи», «Ушанування 

пам’яті». 

У 2008–2018 рр. інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні 

педагоги України та світу» в основному розробляється за традиційною 

структурою: біографія діяча; бібліографія його праць та матеріалів про 

нього; окремі повнотекстові твори; додаткові матеріали, зокрема 

присвячена педагогу фотогалерея; матеріали, що розкривають діяльність 

установи, яка носить його ім’я (за наявності); інформація про нагороди, 

премії, пам’ятники, наукові читання, пов’язані з ім’ям видатної постаті 

тощо.  

Основою розроблення аналізованого електронного ресурсу є 

підготовлені викладачами університетів і співробітниками наукових 

інститутів монографії, підручники й навчальні посібники з історії педагогіки, 

які відіграють важливу роль у підготовці майбутніх педагогів. Зокрема, 

найбільш повно презентує педагогічне біографічне знання України 

навчальний посібник «Українська педагогіка в персоналіях» (2005), де 

представлено відомості про українських філософів, письменників, педагогів 
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Х–ХХ ст. (загалом понад 160 персоналій) і бібліографії їхніх праць4. 

З часу створення й донині успішно реалізується мета ресурсу – 

популяризація кращих здобутків вітчизняної та зарубіжної наук про освіту, 

педагогіку та психологію шляхом консолідації інформації про визначних 

вітчизняних і зарубіжних осіб, зокрема висвітлення їх життя, діяльності, 

творчої спадщини. Безперечно, крізь призму наукових біографій 

простежується розвиток української освіти, гуманістичної педагогічної 

думки як у макроісторичних, так і в мікроісторичних вимірах.  

Визначимо основні функції інформаційно-бібліографічного ресурсу 

«Видатні педагоги України та світу». Передусім він цілісно представляє 

життєвий шлях і науковий доробок конкретної педагогічної персоналії та 

відображає ступінь її дослідженості в науковому просторі, що сприяє 

поглибленню інформаційних запитів широкого кола віддалених 

користувачів, зокрема науковців, викладачів, студентів, аспірантів, 

докторантів України  і світу з різноманітних проблем історії національної та 

зарубіжної освіти, гуманістичної педагогічної думки.  

Ресурс забезпечує інформаційний супровід історико-педагогічної 

науки, бо є джерелом для написання дисертацій, планових науково-

дослідних робіт; поповнює історико-педагогічне знання щодо тієї чи іншої 

особистості, її внеску в розвиток науки і практики, оскільки сприяє 

наповненню змісту підручників з історії освіти та педагогічної думки, 

написанню бакалаврських і магістерських робіт; уможливлює якісне 

проведення масових науково-практичних заходів (конференцій, круглих 

столів тощо), присвячених творчій діяльності певних педагогів та освітніх 

діячів. Водночас цей ресурс знайомить дослідників із фондом ДНПБ, 

зокрема з педагогічними джерелами.  

 Висновки. Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс 

«Видатні педагоги України та світу» ДНПБ передусім відіграє важливу роль 

у розвитку педагогічної біографістики, оскільки забезпечує популяризацію 

творчої спадщини відомих педагогів, освітян минулого на основі кооперації 

зусиль історико-педагогічної науки та галузевої біографістики. Не 

применшуючи значення друкованих біографічних видань, зазначимо, що 

електронні ресурси є доступними для значно ширшого кола відділених 

вітчизняних і зарубіжних користувачів, при цьому вони постійно 

оновлюються. Цей  ресурс може слугувати основою для подальших 

наукових розвідок з історії  освіти, педагогіки; розширення, доповнення та 

оновлення змісту навчального курсу історії педагогіки; розроблення 

спецкурсів з історії освіти України в педагогічних закладах вищої освіти, у 

                                                        
4 Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 

/ авт. кол.: Сухомлинська О. В., Антонець Н. Б., Березівська Л. Д. та ін. – Київ: Либідь, 
2005. – Кн. 1–2. 
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системі перепідготовки педагогічних кадрів, написання підручників та 

посібників з історії педагогіки. 

Творче використання за допомогою електронного ресурсу 

узагальненого історико-педагогічного знання про гуманістичні ідеї 

українських і зарубіжних педагогів чи освітян минулого має особливе 

значення для педагогічної освіти, зокрема, у системі професійної 

підготовки майбутнього вчителя, бо є джерелом формування у студентів – 

майбутніх педагогів – педагогічного світогляду, національної свідомості, 

підвищення їхнього духовного рівня у контексті миру як цінності в умовах 

глобальних цивілізаційних викликів. 

Водночас віртуальний ресурс потребує систематичного оновлення з 

урахуванням нових здобутків українських і зарубіжних історико-

педагогічних, історичних та біографічних студій, новітніх інформаційних 

технологій, що забезпечить у перспективі комплексне, глибоке й 

багатогранне висвітлення життя і діяльності педагогів, освітніх діячів у 

науково-педагогічному просторі зокрема й соціально-культурному загалом, 

їхнього внеску в розвиток української й зарубіжної освіти для миру. З 

огляду на це до перспектив розвитку цього ресурсу передусім відносимо 

наповнення його англомовним контентом.  

У цілому постійно поповнюваний електронний інформаційно-

бібліографічний ресурс  «Видатні педагоги України та світу» нині є 

невід’ємним складником національного гуманітарного простору в умовах 

розбудови незалежної України, формою поширення біографічних знань, що 

сприятиме об’єднанню творчих зусиль українських і зарубіжних істориків 

освіти, педагогів-біографістів. 
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ELECTRONIC INFORMATION AND BIBLIOGRAPHIC RESOURCE 

«OUTSTANDING TEACHERS OF UKRAINE AND THE WORLD» 

 AS A BASIS OF TEACHER PROFESSIONAL TRAINING 

 

Summary. The article covers the content and the role of the electronic 

information bibliographic Outstanding Teachers of Ukraine and the World resource in 
the structure of teachers‘ professional training in the context of education for peace. 

The resource produced by V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical 

Library of Ukraine, the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, is 
constantly filled with new information. At present, it contains 51 personalias, including 

famous national and foreign teachers and educationalists who belong to different 

historical periods of development of education. It is noteworthy that the information 

about an outstanding Polish teacher Janusz Korczak is represented in the resource. It 
is argued that the electronic information bibliographic Outstanding Teachers of 

Ukraine and the World resource is a significant contribution to the development of 

pedagogical biography, since it allows to systematically trace the development of 
Ukrainian and foreign education and pedagogical thought both in macro- and micro-

historical dimensions through the prism of scientific biographies. It can be helpful to 

fulfill the following: to further research on the history of education and pedagogy; to 
expand, correct and modernise the content of the History of Pedagogy as an academic 

subject; to develop special courses on the history of education in Ukrainian teachers‘ 
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training institutions of higher education; to improve the system of teachers‘ 

professional training, producing textbooks and manuals on the history of pedagogy. 
The electronic resource represents the generalised historical and pedagogical 

knowledge about humanistic ideas of Ukrainian and foreign teachers or educators of 

the past. It is of great importance for pedagogical education, including the system of 
professional training, since it is a source of formation of future teachers‘ pedagogical 

outlook, national consciousness, and raising their spiritual level in terms of peace as a 

value in the context of global civilisational challenges. 
Key words: pedagogical education, historical and pedagogical knowledge about 

humanistic pedagogy, pedagogical biographics, electronic resources, information 

bibliographic resources, information bibliographic Outstanding Teachers of Ukraine 

and the World resource. 
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ELEKTRONICZNY ZASÓB INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY 

«WYBITNI PEDAGODZY UKRAINY I ŚWIATA» JAKO PODSTAWA 

EDUKACJI ZAWODOWEJ PEDAGOGÓW 

 

Streszczenie. Artykuł ujawnia treść, rolę stworzoną przez Państwową 

Bibliotekę Naukowo-Edukacyjną Ukrainy nazwaną imieniem W. O. Suchomlinskiego 
Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy elektronicznego zasobu 

informacyjnego i bibliograficznego «Wybitni pedagodzy Ukrainy i świata» w strukturze 

kształcenia zawodowego pedagów w kontekście edukacji na rzecz spokoju. Obecnie 

stale uzupełniany treściowy zasób informacyjny i bibliograficzny zawiera 51 
osobowości, wśród których znane pedagodzy krajowi i zagraniczni, postacie 

edukacyjne różnych okresów historycznych w rozwoju edukacji. Warto zauważyć, że 

wśród obcych osobowości w zasobie reprezentowana jest postać wybitnego polskiego 
pedagoga Janusza Korczaka. Uzasadnionym jest to, że elektroniczny zasób 

informacyjny i bibliograficzny «Wybitni pedagodzy Ukrainy i świata» stanowi istotny 

wkład w rozwój biografiki pedagogicznej, pozwala przez pryzmat biografii naukowych 
systematycznie śledzić rozwój ukraińskiej i zagranicznej edukacji, myśli pedagogicznej 

zarówno w wymiarach makrohistorycznych, jak i mikrohistorycznych. On może służyć 

jako podstawa do dalszych badań naukowych nad historią edukacji, pedagogiki; 

rozszerzenia, uzupełnienia i aktualizacji treści kursu szkoleniowego z historii 
pedagogiki; opracowania specjalnych kursów z historii edukacji Ukrainy w 

pedagogicznych szkołach wyższych, w systemie przekwalifikowania personelu 

pedagogicznego, pisania podręczników i przewodników z historii pedagogiki. 
Reprezentacja za pomocą elektronicznego zasobu uogólnionej wiedzy historycznej i 

pedagogicznej na temat humanistycznych idei pedagogów i wychowawców ukraińskich 

i zagranicznych przeszłości ma ogromne znaczenie dla edukacji pedagogicznej, a 

mianowicie w systemie szkolenia zawodowego, ponieważ jest źródłem formowania  
perspektywy pedagogicznej, świadomości narodowej, podniesienia poziomu 

duchowego studentów – przyszłych pedagogów –  w kierunku spokoju jako wartości w 

kontekście globalnych wyzwań cywilizacyjnych. 
Słowa kluczowe: edukacja pedagogiczna, wiedza historyczna i pedagogiczna 

na temat pedagogiki humanistycznej, biografika pedagogiczna, zasoby elektroniczne, 

zasoby informacyjne i bibliograficzne, zasób informacyjny i bibliograficzny «Wybitni 
pedagodzy Ukrainy i świata». 
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Любов Карташова, Микола Кириченко,  

Віктор Олійник, Тамара Сорочан 

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

ДЛЯ МИРУ У ВІДКРИТОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Анотація. Проаналізовано проблему професійного розвитку фахівців в 

умовах відкритого університету у системі безперервної освіти. Висвітлено 
філософський, гуманістичний, особистісний, розвивальний, цифровий аспекти 

соціально-педагогічного контексту, що визначають сучасний стан освіти дорослих. 

Зокрема показано, що система післядипломної освіти реалізує важливу місію 
професійного розвитку фахівців. Окреслюється, що у різні роки бажаним кінцевим 

результатом післядипломної освіти вважалися різні новоутворення, а саме: 

кваліфікація, компетентність, педагогічна майстерність, педагогічна творчість 

тощо. Обґрунтовуючи широке застосування у педагогічній науці та практиці 
категорії «професіоналізм», автори виокремлюють ключові чинники науково-

методичного супроводу професійного розвитку фахівців, які зумовлюють 

отримання високих результатів освітнього процесу: широке інформування та 
цілеспрямована робота із цільовими аудиторіями потенційних слухачів; чіткий 

облік замовлень, електронна реєстрація слухачів та пропедевтична робота з ними 

щодо змісту підвищення кваліфікації; змістове наповнення і відповідність освітньо-

професійних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів; пропозиція 
значної кількості спецкурсів за вибором; мережева взаємодія із слухачами в 

міжкурсовий період; застосування інтерактивних та цифрових технологій 

підвищення кваліфікації; стимулювання слухачів до професійного зростання тощо. 
З‘ясовано, що перспективною моделлю безперервного навчання впродовж життя 

на основі цифрових технологій є відкритий університет, у якому освітня, наукова, 

методична діяльність здійснюється віртуальними кафедрами, що об‘єднують 
ресурси партнерів для забезпечення освітніх потреб споживачів освітніх послуг. 

Важливою функцією відкритого університету та віртуальних кафедр є реагування 

на зміни суспільних та ринкових вимог до фахівців різних галузей, надання їм 

можливостей професійного розвитку, трансформації професіоналізму на основі 
нових цінностей, оновлення знань та опанування сучасних технологій професійної 

діяльності. Освітній процес у відкритому університеті враховує особливості освіти 

дорослих. Авторами наведено приклади практичної реалізації ідеї створення 
віртуальних кафедр та відкритого університету. 

Ключові слова: відкритий університет, віртуальна кафедра, професійний 

розвиток фахівців, професіоналізм, соціально-педагогічний контекст освіти 
дорослих.  

 

 

Вступ. Необхідність поширення освіти для миру серед різних верств 

населення в європейських країнах, зокрема, в Україні, зумовлюють пошуки 

нових моделей безперервної освіти. Можемо констатувати, що в умовах 

інформаційного суспільства чітко визначено такі тенденції: затребуваність 

навичок самостійного опанування знань за індивідуальною траєкторією у 

різних сферах науки та культури, теорії та практики; наближеність освіти 
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до реального життя, де доросла людина самостійно приймає рішення та 

отримує конкретний результат навчання. Відбувається трансформація 

системи цінностей – самоцінністю стають доступність освіти, збагачення 

компетентностей, які дають конкурентні переваги на ринку праці, 

посилюється зорієнтованість на особистісні потреби в професійному 

розвитку. Водночас безперервна освіта змінюється у напрямі посилення 

відповідальності за результат навчання та його вплив на якість професійної 

діяльності.  

Змінюється соціально-педагогічний контекст, який наразі визначає 

стан освіти дорослих у цілому й освіти для миру зокрема та створює 

інноваційне середовище професійного розвитку фахівців. Ця реальність є 

багатовимірним явищем. Можемо виокремити в ньому декілька аспектів: 

філософський, гуманістичний, особистісний, розвивальний, цифровий. 

Філософський аспект визначає вплив змін в умовах соціального розвитку та 

освітньої парадигми на професійну діяльність фахівців. Аналіз наукових 

праць відомих українських учених В. Кременя1, В. Лугового, Л. Лук’янової2, 

Н. Ничкало3, С. Сисоєвої засвідчив, що сутнісними ознаками цього процесу 

є демократизація та інноваційність4. На філософському рівні мету і напрями 

модернізації освіти обґрунтовано у роботах В. Кременя. Ним окреслено 

тенденції, які значною мірою зумовлюють необхідність підвищення ролі 

освіти у суспільному розвитку.  

Особливу увагу акцентовано на таких, як глобалізація сучасного 

світу, набуття людством здатності до самознищення, перехід від 

індустріальних до науково-інформаційних технологій, що базуються не на 

матеріальній, а на інтелектуальній власності і визначаються рівнем 

людського розвитку в країні, станом наукового потенціалу нації. На думку 

філософа, на початку ХХІ ст. освіта постала перед низкою історичних 

викликів, що потребує високої функціональності людини в умовах, коли 

зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна 

покоління людей, а також порушується співвідношення між розвитком 

знань, високих технологій і людською здатністю їх засвоїти. Учений 

зауважує, що реформування освіти спрямоване на те, щоб людина, 

                                                        
1 Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії 

і перспективи: зб. наук. ст. /за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., 
Лук‘янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – 616 с. – С. 198-208. 

2 Лук‘янова Л., Аніщенко О. Освіта дорослих в Україні: нові можливості для 
розвитку педагогічної науки і практики. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: 
актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). – Київ: Педагогічна 
думка. – 2017. – С. 267-275. 

3 Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії 
і перспективи: збірник науковий статей/за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко 
О.В., Лук‘янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – 616 с. – С. 198-208. 

4 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. – Київ.: 

Педагогічна думка. – 2016. 
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формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії глобалізованого 

світу, була здатною жити і діяти в цьому світі, бути громадянином світу. 

Нові умови соціального розвитку актуалізують необхідність усвідомлення 

на загальносуспільному та індивідуальному рівнях людини як найвищої 

цінності; формування в особистості здатності до свідомого й ефективного 

функціонування в ситуації небувалого ускладнення відносин у 

інформаційному суспільстві, зрослої комунікативності життя та 

інформаційної насиченості середовища життєдіяльності; необхідність 

культивування піднесеної думки та духу відповідно до національних 

традицій, утвердження культури толерантності5. Демократизація впливає 

на зміни у відносинах між учасниками освітнього процесу, підвищує 

відкритість і відповідальність закладу освіти як соціального інституту за 

результати діяльності. Науковці пов’язують це з такими домінантами, як: 

патріотизм, моральність, відповідальність, усвідомлення особистої цінності 

й цінності інших людей (В. Андрущенко, І. Бех, В. Кремень6, В. Огнев’юк, 

О. Савченко, П. Саух, О. Сухомлинська)7.  

Отже, професійний розвиток фахівців передбачає сформованість 

таких якостей особистості, цінностей, знань і вмінь професійної діяльності, 

які б дозволили їм жити в умовах глобалізованого світу. У зв’язку з цим 

слушною є думка В. Кременя щодо необхідності переходу від звичного 

поняття «кваліфікація» до компетенції та професіоналізму, що дозволяє 

знаходити рішення в різних життєвих та професійних ситуаціях й 

уможливлює діяльність освіченої особистості незалежно від локального чи 

глобального контексту ринку праці. Оволодівши технологією прийняття 

рішень, свободою вибору, буде здатною адаптуватися в умовах постійних 

змін.  

Дослідники наголошують також на важливості зворотнього зв’язку, 

адже тенденція глобалізації у системі освіти набуває актуальності як 

чинник якісних змін соціального розвитку. Глобалізація, зазначає 

В. Кремень, – це не лише тенденція до єдності світу, а й до загострення в 

цивілізованих рамках конкуренції між державами-націями. Людина, її доля 

в майбутньому – головний імператив сучасного стану глобального 

розвитку. Яке місце посідає людина в новому глобальному світі, у 

глобальній економіці, таким буде суспільний розвиток. Людина стає 

головним економічним ресурсом8. Науковці звертають увагу на те, що в 

                                                        
5 Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. – К.: Тов-во 

«Знання». – 2010. 
6 Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів: 

акмеологічні аспекти. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2018. 
7 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. – К.: 

Педагогічна думка. – 2016. 
8 Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. – Київ.: 

Товариство «Знання». – 2010. 
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Україні актуалізується необхідність інноваційного розвитку економічних і 

суспільних відносин. Інноваційність як ознака розвитку сучасного 

суспільства суттєво впливає на освітні процеси.  

На думку багатьох українських учених освіта має набувати 

інноваційного характеру, а учасники освітнього процесу – сприйняти 

інноваційний тип життя і життєдіяльності, оскільки динамізм об’єктивно 

обумовлює змінність як надзвичайно важливу рису способу життя людини в 

ХХІ ст. Звідси – необхідність спрямовувати фахівців на сприйняття і 

творення змін, на професійний розвиток, що й визначає ефективну систему 

безперервної освіти впродовж життя. Характерною ознакою інноваційного 

розвитку освіти є варіативність методик, технологій, суттєве розширення 

освітнього середовища на основі цифрових технологій. Основною функцією 

освіти дорослих стає сприяння фахівцям в опануванні цінностей сучасного 

світу, у самостійному пошуку, творчому переосмисленні інформації, в 

розвитку критичного мислення. Отже, сучасній системі освіти дорослих 

потрібні не стільки викладачі у традиційному розумінні, скільки андрагоги – 

наставники, які вміють реалізувати функції педагога, фасилітатора, 

тьютора, поєднують педагогічну, викладацьку майстерність з умінням 

мотивувати, сприяти розкриттю творчого потенціалу, володіють мистецтвом 

комунікації та новими технологіями.  

На нашу думку, ця проблема набуває принципово інших ознак: 

затребуваним стає супровід професійного розвитку фахівця на основі 

власного досвіду та опанування сучасних ефективних технологій, 

оновленого змісту освіти, спілкування у системі суб’єкт-суб’єктних 

відносин. Важливим є гуманістичний аспект соціально-педагогічного 

контексту професійного розвитку фахівців. Актуальним стає утвердження 

освітніх систем, що ґрунтуються на визнанні самоцінності особистості 

кожного учасника освітнього процесу і могли б реалізувати принцип 

людиноцентризму (за В. Кременем) як відображення гуманістичної 

тенденції в розвитку сучасного цивілізованого світу. Хоча авторитаризм 

залишив глибокий слід у сучасній освіті, однак учасники освітнього 

процесу поступово усвідомлюють потребу заміни авторитарної педагогіки 

педагогікою гуманною, педагогікою толерантності, становлення суб’єкт-

суб’єктних відносин. Лише так можна утвердити стабільну демократію та 

громадянське суспільство в країні, адже лише самодостатня особистість 

здатна брати на себе відповідальність і бути ефективною в ринковій 

економіці. Ці ідеї розвивають українські вчені: І. Бех, Л. Карамушка, 

В. Кремень, Н. Ничкало, О. Савченко, С. Сисоєва, О. Сухомлинська9. 

Гуманістичні цінності освіти зумовили зміну авторитарно-

                                                        
9 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. – К.: 

Педагогічна думка. – 2016. 
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дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. Тому доцільно 

виокремити особистісний аспект у соціально-педагогічному контексті 

професійного розвитку фахівців. Теоретико-методологічним підґрунтям 

особистісної орієнтації сучасної освіти є класичні праці Б. Ананьєва, 

В. Вернадського, С. Костюка, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, які 

розкривають проблеми індивіда, особистості, індивідуальності. На 

переконання вчених, індивід, особистість, індивідуальність складають 

єдину історичну природу людини. Кожна з цих груп властивостей є 

системою, що відкрита зовнішньому світу – суспільному життю, 

географічному середовищу, біосфері в цілому. Індивідуальний розвиток 

людини здійснюється в її постійній і відкритій взаємодії з природою і 

суспільством.  

Професійний розвиток фахівців також має бути особистісно 

орієнтованим. Суттєвою ознакою особистісно орієнтованого навчання є 

сильний мотиваційний потенціал (авансування успіху, спонукання до 

самоаналізу, самооцінки, самопізнання, що має особистісне значення для 

всіх суб’єктів освітнього процесу). Найголовніші ознаки такого навчання – 

його організація на різних рівнях складності, утвердження цінності 

емоційного благополуччя і позитивного ставлення до світу. Для реалізації 

особистісно орієнтованого навчання педагог має володіти різними 

варіантами побудови освітнього процесу, знати не один універсальний, а 

кілька шляхів, придатних для досягнення мети.  

Аналіз розвивального аспекту соціально-педагогічного контексту 

професійного розвитку фахівців ґрунтується на тлумаченні категорії 

розвитку з позицій діалектики. У філософській літературі діалектико-

матеріалістична сутність розвитку визначається як розгорнута в часі зміна 

матеріальних і ідеальних об’єктів, яка характеризується наявністю відразу 

трьох показників: спрямованістю, закономірністю, необоротністю. 

Важливим є зіставлення ідей учених стосовно чинників розвитку 

особистості. Згідно з різними концепціями розвиток особистості може 

відбуватися як саморозвиток, тобто зумовлюватися внутрішніми чинниками 

(Ж. Піаже), або детермінуватися зовнішніми, соціальними, чинниками 

(І. Павлов). 

Цифровий аспект соціально-педагогічного контексту професійного 

розвитку фахівців набуває актуальності у зв’язку зі стрімким 

розповсюдженням цифрових технологій. У січні 2018 р. відбулася 

презентація та обговорення Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України 2020 в рамках круглого столу між Урядом та 

представниками бізнесу10. Під час заходу порушувалися питання про 

                                                        
10 Цифрова адженда України – 2020. – [Електронний ресурс]. – URL: 

https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf 
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можливості адаптації суспільства до реалій цифрового світу. Було 

констатовано, що рушійною силою цифрової економіки є людський капітал, 

під яким розуміють знання, таланти, навички, досвід, інтелект особистості. 

На ринку праці основними трендами стають цифрові навички, які тепер 

розглядаються як ключові, а також кросплатформенність. Цифрові навички, 

як відзначили учасники круглого столу, – це вміння широких верств 

населення використовувати технології у повсякденному житті. Нинішнє 

суспільство переходить до цифровізації як нового етапу еволюційного 

розвитку, що характеризують такі особливості: зайнятість більшої частини 

трудових ресурсів у галузі опрацювання інформації; визначеність провідних 

напрямів побудови системи глобальної комунікації, до якої відкрито доступ 

для всіх користувачів, на основі цифрових технологій. Отже, нагальними є 

завдання навчити суспільство використовувати цифрові ресурси та 

капіталізувати отримані навички. Для системи освіти це означає гостру 

необхідність підготовки фахівців до використання цифрових технологій, що 

може бути реалізовано шляхом поширення цифрових засобів навчання, 

хмарних сервісів, забезпечення доступу до спільного контенту, звернення 

до масових онлайн-курсів. 

Цифрові технології дозволяють суттєво оптимізувати зміст, форми, 

способи взаємодії суб'єктів освітнього процесу, подолати пояснювально-

ілюстративну (знаннєву) парадигму освіти, що є сутнісними ознаками 

сучасної освіти. Передусім використання цифрових технологій зумовлює 

помітні позитивні зміни у структурі та змісті освіти – впровадження та 

використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) як складників 

цифровізації системи освіти забезпечує відповідний рівень доступності та 

відкритості знань, сприяє розвитку відповідних навичок. Інноваційні 

методологічні конструкти навчання, що ґрунтуються на активних, ЦТ-

спрямованих формах та технологіях отримання знань, приходять на зміну 

демонстраційним та ілюстративно-пояснювальним і традиційним, 

орієнтованим, спрямованим, в основному, на колективне сприйняття 

інформації (за Л. Карташовою11).  

У звіті Світового банку «Навички для сучасної України» 

характеризуються три групи навичок, що сприяють не лише особистому 

успіху у професії, а й впливають на статус організації в цілому в певній 

професійній сфері12. До них належать такі: когнітивні навички (інтелект, 

базові навички та складна розумова діяльність, наприклад, критичне 

                                                        
11 Карташова Л. А., Юрженко, В. В., Гуралюк А. Г., Липська Л. В., Гуменна Л. С., 

Зуєва А. Б., Шупік І. М., Ростока М. Л., Шевченко В. Л. Інформаційно-освітнє середовище 
професійно-технічних навчальних закладів: посібник/ за наук. ред. Лузана П. Г. – Київ: 
ІПТО НАПН, 2017. – 124 с. 

12 Del Carpio, Ximena, Olga Kupets, Noel Muller, and Anna Olefir. 2017. Skills for a 
Modern Ukraine. Overview booklet. World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons 

Attribution CC BY 3.0 IGO. СВ.БАНК 
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мислення); соціоемоційні навички (поведінка, установки та особистісні 

якості, що дають можливість людині орієнтуватись в особистих та 

соціальних ситуаціях); технічні навички (спеціальні знання та навички, 

необхідні для виконання роботи за фахом).  

Отже, соціально-педагогічний контекст зумовлює необхідність 

створення якісно нових моделей і умов професійного розвитку фахівців. 

Вони мають бути варіативними, диференційованими, особистісно 

зорієнтованими, ураховувати можливості цифрового світу. Інноваційною 

моделлю, що забезпечує професійний розвиток фахівців, є Український 

відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО), створений у складі 

громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти», що 

дає можливість поєднати формальну й неформальну безперервну освіту. 

Одним із теоретичних концептів діяльності УВУПО як закладу освіти 

дорослих є поняття професіоналізму. Професіоналізм – сукупність 

компетентностей, які формуються в системі університетської освіти, 

розвиваються в системі післядипломної освіти на основі культурних, 

гуманістичних та демократичних цінностей й дозволяють фахівцю 

здійснювати професійну діяльність у сучасних соціально-економічних 

умовах (за Т. Сорочан). Професія, професійна діяльність фахівців 

передбачає певне коло повноважень, у якому вони компетентні діяти. Для 

того, щоб бути реалізованими в діяльності, повноваження мають бути 

забезпечені сформованими у фахівця здатностями виконати професійну 

діяльність. Це один із аргументів щодо взаємозв’язку понять 

«компетентності» та «професіоналізм». Очевидно, чим більш розвинуті 

компетентності, тим більшою є вірогідність того, що професійна діяльність 

виконується на більш високому рівні, що є основою професіоналізму. 

У процесі безперервного навчання післядипломна освіта з позицій 

компетентністного підходу розглядається як більш спеціалізована та 

диференційована порівняно з бакалаврською та магістерською 

підготовкою. В університеті майбутні фахівці здобувають фундаментальну 

освіту, яка потім стає основою освіти впродовж життя та професійного 

розвитку, що відбуваються  в процесі формального і неформального 

навчання. 

Отже, потреба освіти для миру, нові реалії життя в умовах 

трансформації в економічній та суспільній сферах України зумовлюють 

актуальність досліджень і технологій, що відкривають шлях до розвитку 

професіоналізму фахівців. Відкритий університет – це шлях до опанування 

цінностей безперервної освіти впродовж життя як основи професійного та 

особистісного розвитку фахівців. Відкритий університет – інноваційне 

освітнє середовище. Академічна стратегія відкритого університету 

спрямована на інноваційні технології професійного розвитку фахівців 

відповідно до концепцій безперервної освіти впродовж життя. Освіта, 
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навчання, особистісний і професійний розвиток стають самоцінністю. 

Відкритий університет – це середовище комунікації і співпраці, де 

розширюються можливості доступу широких верств дорослого населення, 

фахівців, окремих осіб із розвинутими освітніми потребами до бази знань і 

забезпечується можливість для них стати учасниками творення цієї бази 

знань, що є сутнісною ознакою сучасної стадії розвитку суспільства. 

Викладачі відкритого університету разом із фахівцями, які навчаються, є 

дослідниками, зростають академічно і професійно, запроваджують 

результати досліджень у практичній діяльності. 

У соціально-педагогічному контексті відкритий університет дозволяє 

задовольняти потреби суспільства, культури, економіки, управління, 

поширювати ідеї освіти для миру. В особистісному вимірі його діяльність 

спрямовується на забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії 

відповідно до різноманітних освітніх запитів, розширення аудиторії 

споживачів освітніх послуг. 

Одним із основних понять відкритого університету є поняття 

середовища. Це поняття розглядається в контексті різних наук (філософії, 

соціології, психології, педагогіки) на різних рівнях (макро-, мезо-, мікро-

чинники), за різними утворюючими чинниками (природа, техніко-

технологічна цивілізація, інформаційні потоки, соціопсихоантропологічний 

аспект). Сутність поняття середовища розглядається як простір, оточення, 

сукупність умов, зв’язки людини зі світом та їхній взаємовплив.   

З метою сутнісної характеристики поняття «середовище» ми 

звернулися до досліджень Л. Панченко, яка ввела у науковий обіг поняття 

«інформаційно-освітнє середовище сучасного університету». Під цим 

поняттям дослідниця розуміє багатоаспектну педагогічну реальність, що 

охоплює сукупність необхідних психолого-педагогічних умов, сучасних 

технологій навчання, програмно-методичних засобів навчання, як 

побудовані на основі інформаційних технологій і забезпечують 

супроводження та розвиток пізнавальної діяльності та особистості 

викладачів та студентів у процесі вирішення освітніх задач. 

Характеризуючи інформаційно-освітнього середовище, Л. Панченко 

розглядає його як організацію освітнього процесу на базі інформаційно-

комунікаційних технологій з урахуванням технологічних та педагогічних 

аспектів13. Інформаційно-освітнє середовище є відкритим динамічним 

програмно-комунікаційним простором, що включає цифрові технології, чим 

створюються комфортні, адаптивні умови взаємодії викладачів та слухачів, 

розвитку їхніх особистісних якостей у процесі вирішення освітніх завдань, 

забезпечуючи інформаційну підтримку освітнього процесу в мережі 

                                                        
13 Панченко Л.Ф. Інформаціно-освітнє середовище сучасного університету: 

монографія / Л.Ф. Панченко; держ. закл. Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. 

Луганськ, вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 280 с. – С.59. 
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Інтернет та рівноправний доступ всіх і кожного до отримання знань (за 

Л. Карташовою).  

Інформаційне суспільство є глобальним суспільством, у якому обмін 

інформацією не має ані часових, ані просторових, ані політичних меж. 

Воно, з одного боку, сприятиме взаємопроникненню культур, а з іншого – 

відкриватиме кожному співтовариству нові можливості для 

самоідентифікації. 

В Україні головною метою побудови інформаційного суспільства та 

його наступної фази – суспільства знань має стати формування розвинутого 

інформаційного середовища, орієнтованого на інтереси людей, відкритого 

для всіх, у якому кожний міг би створювати інформацію і знання, мати до 

них доступ, користуватися та обмінюватися ними. Це має дати громадянам 

України можливість повною мірою реалізувати свій потенціал, а також 

сприяти сталому розвитку країни і підвищувати якість життя на основі цілей 

і принципів Уставу Організації Об’єднаних Націй, Декларації принципів 

Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільства 

(Женева, 2003 – Туніс, 2005). Позиція ЮНЕСКО щодо співвідношення 

інформаційного суспільства та суспільства знань представлена в інтерв’ю 

заступника Генерального директора ЮНЕСКО з питань комунікації та 

інформації А.В. Хана14. На запитання, які відмінності має концепція 

«суспільства знань» від концепції «інформаційного суспільства», і чому у 

світі, де близько 70% людей не мають доступу до базових структур 

комунікації, суспільство знань може бути ключем до кращого майбутнього, 

він зауважив, що ці два поняття доповнюють одне одного. На його думку, 

інформаційне суспільство є функціональним блоком суспільства знань. Це 

можна пояснити тим, що концепція інформаційного суспільства пов’язана з 

ідеєю технічних інновацій, тоді як суспільство знань охоплює соціальні, 

культурні, економічні, політичні та інші аспекти суспільних перетворень, а 

також більш широкий та багатогранний погляд на розвиток суспільства 

майбутнього. Тому концепція суспільства знань краще відображає 

складність та динамізм змін у суспільстві ніж концепція інформаційного 

суспільства. Відкритий університет розглядається як освітнє середовище, 

що дозволяє фахівцям зробити власний крок до суспільства знань15.  

                                                        
14 На пути к обществам знаний: Интервью с заместителем Генерального директора 

ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации г-ном А.В. Ханом. Наука в 
информационном обществе: Информационное издание / Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. 
СПб. – 2004. – С.22-26. 

15 Олійник В.В., Кириченко М.О., Отич О.М., Сорочан Т.М., Бондарчук О.І. Діденко 
Н.Г., Сергеєва Л.М., Клокар Н.І., Сидоренко В.В., Скрипник, М.І. Проблеми і перспективи 
розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи. 
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 
25-річчя НАПН України). – К.: Педагогічна думка. – 2016. – С. 382-391. 
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УВУПО є самоврядним (автономним) закладом освіти за типом 

розподіленого університету, який здійснює освітню діяльність, пов'язану зі 

здобуттям вищої освіти та кваліфікації, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації, професійного розвитку фахівців у різних галузях знань, 

проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним 

науково-методичним центром післядипломної освіти, має розвинуту 

інфраструктуру навчальних, наукових, науково-освітніх і науково-

виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-

технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та освіти 

дорослих (за М. Кириченком). Основна мета діяльності УВУПО – створення 

необхідних умов для безперервного професійного розвитку фахівців, 

координації освітньої, дослідницької, методичної, наукової діяльності членів 

УВУПО. Основними напрямами діяльності УВУПО є наступні: створення в 

межах УВУПО мобільного освітнього простору для студентів, слухачів і 

викладачів з використанням мережевих комп’ютерних технологій навчання 

з метою розширення доступу до якісної ступеневої освіти, створення умов 

для отримання додаткової освіти та відпрацювання інших складових 

системи безперервної освіти; розвиток електронної мережі навчальних 

курсів, підручників для покращення інформаційного забезпечення 

освітнього процесу; розширення можливостей слухачів та студентів щодо 

вибору варіантів навчальних програм і форм  навчання за різними 

напрямами і спеціальностями; покращення якості навчання за рахунок 

залучення до освітнього процесу провідних викладачів навчальних 

закладів – членів УВУПО та фахівців–практиків; проведення спільними 

зусиллями наукових конференцій, семінарів, тренінгів, літніх шкіл, 

проблемних лекцій провідних фахівців тощо; розроблення системи єдиного 

обліку навчальних модулів і кредитів, напрацювання технологій 

оцінювання якості освітнього процесу та результатів навчання слухачів і 

студентів; організація ефективної системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького та керівного персоналу членів 

УВУПО, в т.ч. шляхом  стажування викладачів; реалізація спеціальних 

проектів з підготовки й підвищення кваліфікації на замовлення з 

використанням кадрового та матеріально-технічного потенціалу членів 

УВУПО; здійснення міжнародної діяльності у сфері освіти і науки відповідно 

до чинного законодавства.  

Ідея, концепція, організація відкритого університету як інноваційної 

моделі безперервного навчання, особистісного і професійного розвитку 

фахівців реалізована в Університеті менеджменту освіти Національної 

академії педагогічних наук України. За його ініціативою була утворена 

громадська організація «Консорціум закладів післядипломної освіти», 

структурним підрозділом якої став Український відкритий університет 

післядипломної освіти (УВУПО), що на добровільних договірних засадах 
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об’єднує понад 15 закладів післядипломної освіти. 

Університет менеджменту освіти має багаторічний досвід і традиції 

післядипломної освіти педагогічних і керівних кадрів освіти. Так, цільовою 

аудиторією підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти є 

понад 5 тис. слухачів щорічно з усіх областей України, зокрема, 40 

закладів вищої освіти, 22 регіональних закладів післядипломної 

педагогічної освіти, понад 90 коледжів і технікумів, майже з усіх закладів і 

установ професійно-технічної освіти. З метою наближення освітніх послуг 

до споживачів організовано курси підвищення кваліфікації без відриву від 

місця роботи у 16 регіонах України, якими охоплено 1400 педагогічних 

працівників. 

Документи з організації освітнього процесу (Концепція підвищення 

кваліфікації, освітньо-професійні програми, навчальні та робочі навчальні 

плани) розроблені на засадах компетентнісного підходу. Для забезпечення 

якості освітнього процесу для 140 категорій слухачів розроблено 26 

освітньо-професійних програм, понад 150 навчальних планів, 170 робочих 

навчальних планів, 450 робочих навчальних програм.  

Урізноманітнені методики та методи професійного розвитку слухачів 

на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період. У практику 

післядипломної освіти ввійшли науково-методичні заходи з онлайн 

трансляцією, «толока», воркшопи, коворкінги, тренінги, квести, «світове 

кафе» тощо. Ефективними є такі методи, як сторітелінг, інфографіка, 

перегляд відеороликів та інші методи узагальнення та унаочнення 

навчального змісту. Освітня діяльність в УВУПО здійснюється на основі 

віртуальних кафедр. У 2017 р. фахівцям з освіти дорослих в Україні було 

презентовано першу віртуальну кафедру андрагогіки (розробники 

Т. Сорочан, В. Сидоренко, М. Ілляхова, О. Самойленко). 

У презентації В. Сидоренко16 зазначено, що віртуальна кафедра 

андрагогіки (ВКА) є віртуально-інтегрованим науковим співтовариством 

фахівців у галузі освіти дорослих, вітчизняних та іноземних педагогів-

андрагогів, творчих, соціально-активних фахівців міжпредметної й 

трансдисциплінарної сфери, що створюється для проведення наукової, 

науково-методичної та організаційної діяльності з розроблення та 

впровадження нових методик, технологій професійної діяльності андрагога 

формальної і неформальної післядипломної освіти, що ґрунтується на ідеях 

фасилітативної андрагогіки та європейському досвіді, спільної реалізації 

результатів наукових досліджень, участі та проведення науково-

                                                        
16 Сидоренко В.В. Віртуальна кафедра андрагогіки як альтернативна модель 

професійного розвитку фахівців у суспільстві, яке навчається: Всеукраїнська науково-
практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті 
суспільних змін», 28 березня 2018 року, м. Київ 2018, (Неопублікований) URI: 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710788. 
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практичних заходів різних рівнів, передачі знань і досвіду. 

Засновником і модератором віртуальної кафедри андрагогіки  є 

кафедра філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної 

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Метою 

діяльності ВКА є створення віртуального кластерного наукового 

співтовариства андрагогів для впровадження в практику формальної і 

неформальної післядипломної освіти новітніх методик і технологій навчання 

дорослих, підготовки висококваліфікованих фахівців для системи освіти 

дорослих, а також впровадження результатів досліджень у практичну 

діяльність інституцій післядипломної педагогічної освіти.  

У Положенні про віртуальну кафедру зазначено такі завдання:  

 системне дослідження вітчизняних і світових проблем теорії та 

практики освіти дорослих для підготовки, науково-методичного супроводу 

андрагогів, проектування змісту і технологій професійного розвитку 

науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівних кадрів освіти;  

 забезпечення неперервного професійного розвитку фахівців з освіти 

дорослих відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, 

роботодавців та ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх 

потреб особистості споживача освітньої послуги;  

 залучення до віртуального простору потенційних партнерів наукової, 

методичної, практичної сфери для вирішення актуальних завдань 

професійного розвитку фахівців відповідно до соціально-економічних 

трансформацій у контексті суспільства знань;  

 апробація наукових результатів із різними структурантами системи 

післядипломної освіти, поширення найкращих освітніх практик;  

 сприяння саморозвитку та самоосвіті андрагогів шляхом організації 

мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчання членів співтовариства та 

інших громадян в умовах формальної та неформальної післядипломної 

педагогічної освіти;  

 розроблення та апробація варіативних освітніх моделей навчання 

дорослих із урахуванням запитів і потреб науково-педагогічних, 

педагогічних працівників у структуруванні змісту, відборі технологій і 

врахування можливостей існуючої інформаційно-мережевої взаємодії всіх 

суб’єктів;  

 науково-педагогічний, організаційний, методичний, інформаційно-

комунікаційний супровід професійного розвитку фахівців в освітніх моделях 

курсів підвищення кваліфікації та міжкурсового періоду як єдиного 

андрагогічного циклу;  

 надання консультативної та науково-методичної допомоги учасникам 

освітнього процесу, кафедрам, викладачам, іншим структурантам 

післядипломної освіти та недержавним організаціям з питань освіти 

дорослих в Україні шляхом проведення спільних освітніх заходів, у тому 
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числі, засобами цифрових технологій;  

 розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу до 

наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок;  

 вивчення, аналіз, узагальнення та впровадження інноваційних 

методик у формальній та неформальній освіті дорослих;  

 сприяння взаємодії між неприбутковими організаціями і суспільством, 

ЗМІ, органами місцевого самоврядування, комерційними структурами задля 

розвитку системи освіти дорослих. 

Віртуальна кафедра поєднує технологічний та інтелектуальний 

потенціал окремих науковців, кафедр, інститутів, закладів вищої освіти, 

громадських організацій тощо, характеризується незалежністю учасників, 

використанням опосередкованого механізму управління, переходом від 

індивідуальної до колективної відповідальності його партнерів, що 

передбачає наявність договірних взаємовідносин між всіма партнерами. 

Віртуальна кафедра забезпечує відкритий доступ до наукових досліджень, 

здійснених у межах означеного співтовариства, що передбачає: 

використання мережі дистанційного зв’язку; послідовне формування 

освітнього віртуального співтовариства фахівців сфери андрагогіки; 

маркетинг знань і дистанційних освітніх послуг; захист спільного 

використання інтелектуальної власності членів віртуальної кафедри; 

інтеграцію розгалужених освітніх андрагогічних практик до цілісної системи 

неперервної освіти дорослих.  

Кафедра – базова університетська структура, що має безпосередні 

зв’язки із замовниками освітніх послуг. Віртуальні кафедри у відкритому 

університеті є важливим чинником цифровізації освітнього процесу і 

створення інноваційного освітнього середовища. Віртуальна кафедра як 

об’єднання реальних і віртуальних структур має синергетичний ефект 

навчання дорослих у системі формальної і неформальної освіти. Вона 

створюється і функціонує на основі інтеграції навчально-методичного, 

програмно-технічного та інших видів ресурсів. Віртуальна кафедра може 

мати реальний аналог, що спрощує організацію її діяльності та освітнього 

процесу. Завдяки об’єднанню ресурсів різних учасників, віртуальна 

кафедра може як компенсувати окремі недоліки, так і посилити переваги у 

кадровому забезпеченні, плеканні традицій, поширенні досвіду. Створення 

віртуальних кафедр віддзеркалює клієнтоцентровану стратегію в освіті, 

сприяє покращенню організаційної гнучкості, реагування на нововведення. 

Наразі створено п’ять віртуальних кафедр. Вони є інноваційним 

цифровим середовищем для професійного розвитку педагогічних, науково-

педагогічних і керівних кадрів освіти. На платформі віртуальних кафедр 

здійснюється наукова і практична комунікація фахівців з освіти дорослих 

різних галузей і закладів освіти, споживачів освітніх послуг. Серед переваг 

віртуальної кафедри відзначимо такі: усвідомлення учасниками потреби в 
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досвіді та ресурсах один одного, об’єднання на цій основі ресурсів для 

реалізації спільних цілей; електронна інтеграція кращих розробок; 

кооперація та координація віддалених партнерів; можливість гнучкого 

реагування на зміни середовища, ринку праці; реалізація міждисциплінарої 

стратегії навчання; формування гнучких навчальних груп, можливість 

індивідуального навчання. Таким чином, віртуальна кафедра – мережева 

інфраструктура, яка реалізує освітні технології на засадах 

міждисциплінарного підходу. 

Ключовими чинниками науково-методичного супроводу 

професійного розвитку фахівців, які забезпечують високі результати 

освітнього процесу, є наступні:  

 широке інформування та цілеспрямована робота із цільовими 

аудиторіями потенційних слухачів;  

 чіткий облік замовлень, електронна реєстрація слухачів та 

пропедевтична робота з ними щодо змісту підвищення кваліфікації;  

 змістове наповнення і відповідність освітньо-професійних програм, 

навчальних планів, робочих навчальних планів;  

 пропозиція значної кількості спецкурсів за вибором;  

 мережева взаємодія із слухачами в міжкурсовий період;  

 застосування інтерактивних та цифрових технологій підвищення 

кваліфікації;  

 стимулювання слухачів до професійного зростання;  

 наявність вимог до систем внутрішнього забезпечення якості 

професійного вдосконалення педагогічних, науково-педагогічних 

працівників та керівників освіти.  

Система післядипломної освіти реалізує важливу місію професійного 

розвитку фахівців. У різні історико-педагогічні періоди бажаним кінцевим 

результатом післядипломної освіти вважалися різні новоутворення, а саме: 

кваліфікація, компетентність, педагогічна майстерність, педагогічна 

творчість тощо. У сучасній педагогічній науці та практиці поширене 

застосування категорії «професіоналізм», що інтегрує уявлення про 

високий рівень професійної компетентності та діяльності фахівця.  

Отже, відкритий університет є перспективною моделлю 

безперервного навчання впродовж життя на основі цифрових технологій. 

Освітня, наукова, методична діяльність у відкритому університеті 

здійснюється віртуальними кафедрами, які об’єднують ресурси партнерів 

для забезпечення освітніх потреб споживачів освітніх послуг, надання їм 

можливостей професійного розвитку, трансформації професіоналізму на 

основі нових цінностей, оновлення знань та опанування сучасних 

технологій професійної діяльності. Освітній процес у відкритому 

університеті враховує особливості освіти дорослих. 
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL CONTEXT OF LIFELONG  

EDUCATION FOR PEACE AT OPEN UNIVERSITY  

IN THE CONDITIONS OF INFORMATIONAL SOCIETY 

 

Summary. The article is devoted to the problem of professional development of 
specialists in the system of continuous education in the conditions of an open 

university. In particular, they cover philosophical, humanistic, personal, 

developmental, and digital aspects of the socio-pedagogical context that determine 

the current state of adult education. In particular, it is shown that the system of 
postgraduate education implements an important mission of professional development 

of specialists. It is evident that in different years, the desired end result of 

postgraduate education was considered different neoplasms, namely: qualification, 
competence, pedagogical skill, pedagogical creativity, etc. Stating the widespread use 

of pedagogical science and practice in the category of «professionalism», the authors 

highlight key factors in the scientific and methodological support of the professional 

development of specialists, which result in the high results of the educational process: 
broad information and purposeful work with target audiences of potential listeners; 

clear record of orders, electronic registration of the students and propaedeutic work 

with them regarding the contents of the advanced training; content and the 
correspondence of educational-professional programs, curricula, work curricula; offer 

a significant number of special courses of choice; network interaction with students in 

the intercultural period; the use of interactive and digital advanced training 
technologies; stimulating listeners to professional growth, etc. It is shown that a 

promising model of continuous lifelong learning on the basis of digital technologies is 

an open university in which educational, scientific and methodological activities are 

carried out by virtual departments that combine resources of partners to provide 
educational needs of educational services users. An important function of an open 

university and virtual departments is to respond to changing social and market 

requirements for professionals from different fields, providing them with opportunities 
for professional development, transforming professionalism on the basis of new 

values, updating knowledge and mastering modern technologies of professional 

activity. The educational process in an open university takes into account the 
peculiarities of adult education. The authors give examples of practical 

implementation of the idea of creating virtual departments and an open university. 

Key words: open university, virtual department, professional development of 

specialists, professionalism, social-pedagogical context of adult education. 
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SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNY KONTEKST EDUKACJI 

USTAWICZNEJ DLA POKOJU W UNIWERSYTECIE OTWARTYM 

W SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest analiza problemu rozwoju 
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zawodowego specjalistów w systemie edukacji nieprzerwanej w warunkach 

uniwersytetu otwartego. Wyświetlają się filozoficzny, humanistyczny, osobowy, 
rozwijający , cyfrowy aspekty kontekstu socjalnego oraz pedagogicznego, które 

wyznaczają współczesny stan edukacji dorosłych. W szczególności, pokazano, że 

system edukacji podyplomowej zrealizuje ważną misję rozwoju zawodowego 
fachowców. W różne lata były uważane za pożądany końcowy wynik podyplomowej 

edukacji różne nowotwory, a mianowicie: kwalifikacja, kompetencja, mistrzostwo 

pedagogiczne, twórczość pedagogiczna i tym podobne. Rozpatrując szerokie 
stosowanie w pedagogicznej nauce i praktyce kategorii «profesjonalizm», autorzy 

wyróżniają kluczowe czynniki naukowo-metodycznego towarzyszenia rozwoju 

zawodowego fachowców, które determinują otrzymanie wysokich wyników 

oświatowego procesu: szerokie informowanie i celowa praca z docelowymi audytoriami 
potencjalnych słuchaczy; wyraźna ewidencja zamówień, elektronowa rejestracja 

słuchaczy i propedeutyka praca z nimi co do treści podwyższenia kwalifikacji; 

pojęciowe napełnenie i odpowiedniość oświatowy-fachowych programów, 
edukacyjnych planów, roboczych edukacyjnych planów; propozycja znacznej ilości 

cykli wykładów za wyborem; sieciowe współdziałanie ze słuchaczami pod czas etatu 

międzykursowego, stosowanie interaktywnych i cyfrowych technologii podwyższenia 
kwalifikacji; stymulacja słuchaczy do wzrostu zawodowego itp. Pokazano, że 

perspektywnym modelem nieprzerwanego nauczania w ciągu życia na podstawie 

cyfrowych technologii jest otwarty uniwersytet, w którym oświatowa, naukowa, 

metodyczna działalność spełnia się wirtualnymi katedrami, co jednoczy zasoby 
partnerów dla zabezpieczenia oświatowych potrzeb konsumentów oświatowych usług. 

Ważną funkcją otwartego uniwersytetu i wirtualnych katedr jest reagowanie na 

przemiany społecznych i rynkowych wymogów do fachowców różnych branż, nadania 
im możliwości fachowego rozwoju, transformacji profesjonalizmu na podstawie 

nowych wartości, odnowy wiedz i opanowania współczesnych technologii fachowej 

działalności. Oświatowy proces w otwartym uniwersytecie uwzględnia właściwości 
edukacji dorosłych. Przytoczone przykłady praktycznej realizacji idei stworzenia 

wirtualnych katedr i uniwersytetu otwartego. 

Słowa kluczowe: otwarty uniwersytet, wirtualna katedra, rozwój zawodowy 

fachowców, profesjonalizm, kontekst socjalny i pedagogiczny kontekst edukacji 
dorosłych edukacji dorosłych. 
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Гліб Головченко  

 

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ МЕДІАОСВІТИ В УМОВАХ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 

 

Анотація. Доведено, що медіаосвіта є вагомим чинником у розвитку 

комунікації між народами та професійного і всебічного розвитку особистості. 
Цифрові технології, що продовжують стрімко розвиватися, є основним важелем 

змін у сутнісних характеристиках сучасних медіа та їх впливу на людину, її працю 

та суспільство. Акцентовано увагу на радикальних змінах у сфері медіазасобів. 

Зміна характеристик медіазасобів, спричинила зміну результатів медіаосвіти, які 
було проаналізовано за такими параметрами: складники, нові навички, 

результати. З метою визначення сутності сучасної медіаосвіти, що охоплює 

традиційний, електронний та цифровий засоби комунікації, здійснено 
порівняльний аналіз різних засобів за відповідними критеріями: тип існування, 

споживання, тип управління, спрямованість медіапродукції, аудиторія та ін. 

Результати аналізу засвідчили автономність і незалежність засобів, та можливість 
їх співіснування у медіапросторі, що вимагає від користувачів оволодіння певними 

навичками. Схарактеризовано необхідні уміння і навички користувачів 

традиційних та сучасних цифрових медійних засобів з метою визначення 

відповідної ним моделі медіаосвіти. Користувачі сучасних медіазасобів, які 
володіють відповідними уміннями й навичками, здатні продукувати різноманітні 

публікації, здійснювати саморедагування, пошук інформації, взаємодіяти з іншими 

користувачами тощо.  Визначені можливості сприяють продукуванню нового виду 
медіа, соціального за своїм спрямуванням. З‘ясовано, що результатом медіаосвіти 

стає глобалізація знань, а в перспективі – створення суспільства знань. 

Обгрунтовано,положення про те, що сутність медіаосвіти змінюється, а основними 
навичками, що мають формуватися в її результаті, є доступ до інформації, її аналіз 

та оцінка, створення, рефлексія, співпраця у громаді. Соціальний характер 

означених навичок зумовлює трансформацію ролі індивіда від об‘єкта впливу до 

активного учасника суспільних процесів, суспільного діалогу, інститутів 
громадянського суспільства. Доведено, що вони забезпечують розширення прав і 

можливостей, активну діяльність людини в навчанні упродовж всього життя 

завдяки ініціації та участі в комунікації. Здійснено контент-аналіз медіаосвітніх 
програм в таких країнах, як США і Канада, що уможливив виокремлення основних 

напрямів медіаосвіти цих країн: залучення молоді, підготовка педагогічного 

персоналу, підтримка батьків, політика, наукові дослідження. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіазасоби, цифрові технології, соціум, 
користувачі.   

 

 

Вступ. Поява надзвичайно потужного освітнього потенціалу – 

медіаресурсів – викликала значний інтерес науковців до їх сутності, 

актуалізувало вивчення освітніх функцій та зумовила необхідність  

цілеспрямованого й продуманого використання у освітньому процесі з 

урахуванням можливого негативного впливу медіаінформації на 

підростаюче покоління. На думку вчених, сучасні медіа сприймаються як 

комплексний засіб освоєння людиною навколишнього світу, що й зумовило 
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появу нового напряму освіти – медіаосвіти. Медіаосвіту вважають вагомим 

чинником комунікативного розвитку людства, яка виникла одночасно з 

писемним алфавітом, розвивалося упродовж всього розвитку людства, яке 

розпочалося з виникненням електронних медіа та цифрових технологій 

набула небувалого поширення1. Саме цифрові технології, що розвивалися і 

продовжують розвиватися з неймовірною швидкістю, змінили сутність 

сучасних медіа та їх вплив на особистість, її працю та суспільство. 

Домінуюча роль на ринку нині належить новому типу медіа – Інтернету2. 

Про це свідчать статистичні дані, зокрема 3 млрд із 7 млрд мешканців Землі 

користуються ним повсякденно3. Крім того, цифрові медіа вже «породили» 

нове покоління – тих, хто з раннього дитинства користується Інтернетом. 

Ці діти почали користуватися комп‘ютерами у ранньому віці для перегляду 

мультфільмів, потім – для відео ігор, а згодом – для спілкування у 

соціальних мережах. Учені почали називати цих дітей «покоління М2» (M2 

generation). З кожним роком неухильно зростає час, який ці діти проводять 

у мережі. З‘явився навіть спеціальний термін – «screening time», що 

позначає час проведений дитиною за екраном ТБ, монітором комп‘ютера чи 

відеоіграми.  

Виклад основного матеріалу. Науковцями підраховано, що у 1970-

х рр. молодь у Канаді та США витрачала від 25 до 28 годин на тиждень для 

перегляду телевізійних програм. Статистичні дані свідчать, що сучасні 

американські тінейджери споживають медіа продукцію вже близько 50 

годин на тиждень, що становить 30% від усього обсягу часу. Цікавим є 

пояснення такого значного збільшення «часу за екраном», запропоноване 

М. Хойсман (M. Hoechsmann), С. Пойнс (S. Poyntz). Вчені вважають, що діти 

буквально потрапили у пастку медіа через те, що ¾ американських 

підлітків віком від 8 до 18 років мають у власних спальнях телевізор, 

половина з них має доступ до кабельного та супутникового телебачення, а 

третина – до Інтернету 4. Таким чином, перебуваючи у своїх кімнатах діти, 

оточені медіа і, безумовно, це спонукає їх до споживання медіапродукції у 

таких значних обсягах. 

Враховуючи зростання показника «екранного часу», науковці 

ретельно здійснюють його моніторинг та вивчають причини, що спонукають 

                                                        
1 Keser, H. & Özcan, D. (2011). Current trends in educational technologies studies 

presented in World Conferences on Educational Sciences / Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 15. P. 3989. 
2 Teaching in a Digital Age: How Educators Use Technology to Improve Student 

Learning. McKnight, Katherine; O'Malley, Kimberly; Ruzic, Roxanne; Horsley, Maria Kelly; 
Franey, John J.; Bassett, Katherine. Journal of Research on Technology in Education, 2016. – 
v.48, n 3. – Р. 196. 

3 Internet World Statistics 2016. Retrieved from: 
https://www.internetworldstats.com/G20.htm 

4 Zak,R. (2012): Media literacies: a critical introduction, by Michael Hoechsmann and 

Stuart R. Poyntz, Pedagogies: An International Journal, 7:3, P. 273 
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до його зростання. Так кожні 5 років Сімейний фонд Кайзера здійснює 

вивчення основних змін у використанні медіа американськими школярами 

від 8 до 18 років, тобто «поколінням М2». Нині вже відбулося три хвилі 

анкетування учнів (1999, 2004, 2009 рр). На жаль, інформація щодо 

чергового опитування, яке очікувалося у 2014 р., у мережі відсутня. Мета 

цього дослідження полягає у вимірюванні обсягу часу, який молодь щодня 

витрачає на різні медіа. Зважаючи на диверсифікацію медіатехнологій, 

дослідникам було складно систематизувати отримані дані і дійти висновків 

з кожного виду медіа засобів, якими користувалися респонденти. Тому до 

уваги бралися такі тенденції та моделі використання медіазасобів, як 

загальне використання медіаресурсів; зміст телевізійних програм, що 

переглядалися; використання мобільного телефону; прослуховування 

музики; гра у відео та комп‘ютерні ігри; використання комп‘ютера й 

Інтернету. 

Дослідниками з‘ясовано, що у 2009 р. покоління М2 молодих 

американців від 8 до 18 років у середньому щодня споживає медіаресурси 

7 годин 38 хвилин. Це на 1 годину 17 хвилин більше, ніж у 2004 р. 

Причину зростання дослідники вбачають у появі та динамічному 

розповсюдженню нових мобільних та онлайн засобів, у тому числі МР3 

програвачів, мобільних телефонів з можливістю виходу в Інтернет та ін. 

Цікавим результатом цього дослідження стало, що у США підлітки від 11 до 

14 років витрачають більше часу на використання медіа, ніж інші вікові 

категорії опитаних молодих людей (в середньому -1 годину 40 хвилин)5. 

Враховуючи те, що діти проводять більше часу з медіа, ніж у школі, 

деякі зарубіжні вчені, наприклад Д. Букінгем (Buckingham, D.), вважають, 

що вони вже замінили роль сім‘ї, церкви, школи та стали основним 

чинником їхньої соціалізації6. Не можемо однозначно погодитися із думкою 

Д. Букінгема. Роль медіа є надзвичайно важливою, вони впливають на 

формування власної думки з багатьох питань, однак все ж таки вплив медіа 

не є необмеженим. Для нас важливим є визначення соціальної ролі медіа. 

Причому це стосується не лише електронних та цифрових медіа, але й 

традиційних, оскільки ні Інтернет, що відіграє провідну роль у сучасних 

умовах, ні інші мульти- чи цифрові носії, цілком не замінюють традиційні 

медіазасоби.  

Варто зазначити, що, на думку експертів7, у сучасному суспільстві 

                                                        
5 Rideout, V., Foehr, U., & Roberts, D. (2010). Generation M2: Media in the lives of 8 to 

18-year-olds. Kaiser Family Foundation Study. Retrieved from 
http://www.kff.org/entmedia/8010.cfm 

6 Buckingham, D. (2003). Media Education: Literacy, Learning and Contemporary 
Culture. Polity. P.5. 

7 Keser, H. & Özcan, D. (2011). Current trends in educational technologies studies 
presented in World Conferences on Educational Sciences / Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 15. P. 3989. 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 

 
~ 249 ~ 

 

традиційні та сучасні цифрові медіазасоби співіснують тісно 

взаємопов’язані. Крім того, повна заміна неможлива, оскільки різні засоби 

масової комунікації можуть одночасно співіснувати, взаємно інтегруючись. 

Процеси глобалізації, інтеграції, швидкоплинних змін інформаційно-

комунікаційних технологій та їх впровадження у повсякденне життя 

сформували «новий медіаландшафт», постійно його ускладнюючи8. 

Таким чином, у сфері медіазасобів відбуваються радикальні зміни. 

Інтернет користувачі, які володіють відповідними уміннями й навичками, 

здатні продукувати різноманітні публікації, здійснювати саморедагування, 

пошуки, взаємодію та ін. Вони мають у своєму арсеналі інструменти, що 

дозволяють їм створювати власні креативні та інформативні середовища: 

окремі блоги, мережі відеоблогів, системи подкастингу, джерела новин, 

якими вже користуються інші користувачі та поширюють їх у мережі 

Інтернет. Крім того, сучасні активні користувачі можуть створювати власні 

пошукові системи та системи оповіщення для інформації, опублікованої в 

Інтернеті, різноманітні wicki-ресурси, нові іміджеві та аудіовізуальні банки, 

професійні мережі, соціальні мережі, домашні та персоналізовані сторінки, 

сайти соціальних та громадських організацій тощо. Всі наведені можливості 

сприяють новому виду виробництва медіа, соціального за своїм 

спрямуванням.  

Наразі таких обізнаних та компетентних користувачів цифрових 

технологій поки що мало. Однак їх чисельність зростає з небувалою 

швидкістю. Для того, щоб стати незалежним користувачем, окрім 

опанування медіаграмотністю, необхідна ще й цифрова грамотність. Таким 

чином, співіснування різних типів медіазасобів вимагає від користувачів 

розвитку та оволодіння різними навичками. Спостерігаються також і зміни в 

результатах медіаосвіти. На нинішньому етапі розвитку медіазасобів це вже 

не є проста систематизація, зберігання та поширення знань. Цифрові 

технології зумовили зростання обсягу знань, який називають «вибухом»9. 

Тому результатом медіаосвіти стає глобалізація знань, а у перспективі – 

створення  суспільства знань.  

Крім того, медіаосвіченість роглядають як сформовані певні навички, 

що знайшло своє відображення в енциклопедичній літературі, зокрема в 

«Глосарії освіти дорослих в Європі»10. Завдяки новим навичкам, набутим 

                                                        
8 Череповська, Н. Розвиток візуального творчого медіасприймання / Проблеми 

психології: Збірник наукових праць Інституту ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К: 
Видавництво «Фенікс», 2011. – Т. ХІІ. – Психологія творчості. – Випуск 13. – С. 453. 

9 Keser, H. & Özcan, D. (2011). Current trends in educational technologies studies 
presented in World Conferences on Educational Sciences / Procedia Social and Behavioral 
Sciences, 15. P. 3989. 

10 Glossary of Adult Learning in Europe. UIE; European Association for the Education of 
Adults; European Commission, 1999. P.23 
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медіаспоживачами, вони мають доступ до знань; можливість використання 

та декодування медіатексту, передавання медіадосвіду; спроможність 

робити вибір; володіння знаннями щодо критеріїв відповідності та 

структури медіа; здатність до орієнтації; уміння розрізняти реальність та її 

представлення, часто ідеалістичне, в засобах масової інформації; уміння 

притримуватися критичної відстані; вміння робити судження про 

медіаповідомлення, перевіряти його корисність та визначати його технічну 

можливість для окремих людей чи суспільства; оперативна чи 

функціональна здатність: знання та навички роботи із засобами масової 

інформації з метою здійснення комунікації; здатність сприймати і управляти 

інформацією з підвищеною швидкістю, характерною для сучасних медіа; 

естетичне сприйняття; здатність розуміти зображення та сприймати їх 

послідовність; здатність інтегрувати засоби масової інформації та 

комунікації в існуючі соціальні мережі та відображати їх соціальні наслідки 

використання. 

Аналізуючи перелік навичок, привернуто увагу до їх соціальній 

спрямованості. Набуття означених навичок зумовлює «трансформацію ролі 

індивіда від об’єкта впливу до активного учасника суспільних процесів, 

розвиток суспільного діалогу, інститутів громадянського суспільства»11. 

Загалом усі навички невідокремлені і незалежні. Науковці розглядають їх 

як «частину однієї родини», назва якої – медіаосвіта12. Важливою умовою 

успішного функціонування цієї родини є інформаційна грамотність, яка 

традиційно асоціюється із дослідницькими навичками; загальною 

медіаграмотністю, її пов‘язують із навичками критичного аналізу новин, 

реклами та мас-медійних розваг. Медіаграмотність, що стосується охорони 

здоров‗я, яка співвідноситься із впливом медіа на вибір харчування, 

фізичних вправ, формування красивого тіла та попередження зловживання 

ліків. Цифрова грамотність, що розглядається, як здатність користуватися 

комп‘ютером, соціальними медіа та Інтернетом.  

Саме для того, щоб відобразити сутність сучасної медіаосвіти та її 

результати, зарубіжні науковці останнім часом все частіше використовують 

термін «цифрова освіта і медіаосвіта» (digital and media literacy). Відтак її 

результатом є згадані вище навички, які потрібні для усіх сфер щоденного 

життя. Аналізуючи спільне і відмінне між цими поняттями за Р. Хоббсом 

(R. Hobbs), зазначимо, що змістову сутність цифрової та медіаосвіти за 

нинішніх глобалізаційно-інтеграційних умов становить сукупність 

комунікативних навичок, яку можна визначити як AACRA (access – доступ; 

                                                        
11 Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий огляд / Іванов В., Волошенюк О., 

Кульчинська Л., Іванова Т., Мірошниченко Ю. – 2-ге вид., стер. – К.: АУП, ЦВП, 2012. – C. 19. 
12 Hobbs, R. Media literacy. The Routledge international handbook of children, 

adolescents and media. – 2013. – Р. 417.  
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analyze and evaluate – аналіз та оцінка; create – створення; reflect – 

рефлексія; act–дія).  

Подібний підхід до розуміння ролі медіаосвіти в умовах новітніх 

цифрових технологій спостерігаємо і серед різних груп дослідників, 

учителів-практиків та членів громадських організацій: Міжнародна 

асоціація з читання (International Reading Association), Національна Рада 

учителів англійської мови (National Council of Teachers of English), 

Національна Рада з акредитації педагогічної освіти (National Council for 

Accreditation of Teacher Education) та ін. 

AACRA узагальнює комунікативні навички, з урахуванням того, що 

зміст повідомлень може бути переданий через засоби, кількість і 

різноманіття яких постійно зростає. Якщо у недалекому минулому 

основними навичками були декодування та розуміння друкованих символів, 

то нині отримання інформації та розваг відбувається у звуковій, візуальній, 

інтерактивній та цифровій формах. Художня, публіцистична література, 

документи, фільми, веб-сайти, ігри, текстові повідомлення тощо є засобами 

вираження і комунікації13, у процесі яких реалізуються 5 основних навичок. 

Кожна з них передбачає виконання певних дій: доступ /аccess (розуміння, 

пошук, використання, застосування належних медіа та технологічних 

засобів); аналіз та оцінка /аnalyze and еvaluate (розуміння й оцінка 

медіаповідомлень щодо їхньої якості, вірогідності та можливості 

використання, визначення цільової аудиторії, створення повідомлення та 

визначення його мети, естетична оцінка); створення / сreate (укладення, 

виробництво, виконання та створення медіаповідомлень за допомогою 

різних форм і для різної аудиторії); рефлексія / reflect (зв‘язок 

медіавикористання та медіаповідомлення з особистісною ідентичністю та 

соціальними аспектами через самозахист, зворотний зв‘язок та роздумами 

про етику); дія/аct (зв‘язок медіавикористання та медіаповідомлення з 

суспільством і глобальними питаннями через співпрацю, участь у житті 

громади та суспільства в цілому)14. 

Таким чином, аналізуючи навички, що утворюють неперервний цикл, 

ми дійшли висновку, що вони «забезпечують розширення прав і 

можливостей, активну діяльність людини в навчанні упродовж всього життя 

завдяки споживанню та створенню повідомлень»15.  

Сутність медіаосвіти у сучасних умовах багатьма науковцями 

розглядається як розвиток певних умінь і навичок. Однак, як зазначає 

А. Левицька, лише деякі з них визначають ці навички та уміння, називаючи 
                                                        

13 Hobbs, R., Donnelly, K., Friesem, J., Moen, M. (2013). ―Learning to engage: how 
positive attitudes about the news, media literacy, and video production contribute to 
adolescent civic engagement.‖ Educational Media International 50, no. 4: 231. 

14 Там само. – С.232. 
15 R Hobbs. Media literacy. The Routledge international handbook of children, 

adolescents and media, –2013. – Р. 420.  
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їх узагальненими термінами «критичне мислення» чи «критичний аналіз». 

Натомість В. Поттер (W. Potter) їх детально характеризує. Це 7 основних 

умінь людини: аналіз, синтез, класифікація, індукція, дедукція, абстракція. 

Дослідник зводить результати медіаосвіти до основних операцій мислення.  

В. Поттер додає ще одне уміння – оцінювати, яке визначає, як оцінювання 

якості кожного елементу, як судження, отримане в результаті зіставлення 

елемента з певним критерієм. Зауважимо, що цей дослідник акцентує увагу 

на універсальності зазначених умінь, оскільки вони застосовуються в будь-

якій сфері діяльності людини. Це дає підстави для висновку, що завданням 

медіаосвіти є не формування цих умінь взагалі, а їх розвиток через 

медіатексти16. 

Вартим уваги є визначення напрямів медіаосвіти, що певною мірою 

також розкривають її сутність у сучасних умовах. О. Федоровим17 було 

виокремлено такі основні напрями: медіаосвіта майбутніх професіоналів-

журналістів (преса, радіо, телебачення, інтернет), кінематографістів, 

редакторів, продюсерів тощо; медіаосвіта майбутніх педагогів в 

університетах, підвищення кваліфікації викладачів; медіаосвіта як частину 

загальної освіти школярів і студентів, яка може бути інтегрована з 

традиційними дисциплінами або викладатися автономно; медіаосвіта в 

закладах додаткової освіти або рекреаційних центрах; дистанційна 

медіаосвіта школярів, студентів і дорослих за допомогою радіо, 

телебачення, Інтернету; самостійна, безперервна медіаосвіта протягом 

усього життя людини. Аналіз цих напрямів дозволив визнати, що перші 3 

характерні для формальної освіти. Решта – для неформальної та 

інформальної освіті.  

Цікавими є результати контент-аналізу медіаосвітніх програм у США 

та Канаді, оскільки саме їх зміст відображає, сутність медіаосвіта. Інститут 

даних і дослідження суспільства (Data and Society Research Institute) 

розглядає медіаосвіту у сучасних умовах як багатоаспектне явище. 

Незважаючи на те, що медіаосвіту не можливо однозначно трактувати, 

науковці цього інституту  виокремили її тематичні напрями на сучасному 

етапі: залучення молоді; підготовка педагогічного персоналу; підтримка 

батьків; політика; доказова база медіаосвіти18. Зупинимося детальніше на 

їх характеристиці. 

Багато медіаосвітніх програм спрямовано на залучення молоді до 

участі у виробництві медіа. Це розвиває у молодих людей почуття 

причетності як творців медіапродукта і забезпечує їм динамічний досвід 
                                                        

16 Potter, W. J. Theory of Media Literacy: A Cognitive Approach. SAGE Publications, 
2004. – 8 р. 

17 Федоров А. В. Медиаобразование будущих педагогов / А. В. Федоров. – 
Таганрог, 2005. – 3 с. 

18 Bulger, M., Davison, P. (2018). The promises, challenges, and Futures of Media 

literacy. Data &Society Research Institute. P.8.   
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того, як розвивається і розповсюджується його зміст. Наприклад, у Чикаго 

діє проект Free Spirit Media (в перекладі з англ. – вільний дух медіа), його 

метою якого є трансформація суспільства через забезпечення можливостей 

молодим талантам переважно із «кольорових» спільнот реалізувати свій 

творчий, особистий та професійний потенціал завдяки медіаосвіті та 

досвіду медіавиробництва (Free Spirit Media). Аналіз медіаосвітніх програм 

засвідчив, що вони пропонуються за рівнями: початковий (beginner), на 

якому молоді люди опановують основи медіаосвіти і медіавиробництва; 

середній (emerging), на якому молодь знайомиться із мультимедійним 

виробництвом у процесі виконання проектів у команді; професійний 

(advanced), метою якого є удосконалення медіанавичок через виконання 

суспільних проектів; виробничий (industry), на якому молодь завдяки 

набутим навичкам і своєму таланту потрапляє у професійний світ медіа і 

виконує вже професійні проекти; новаторський (trailblazer), на якому 

молодь набуває навичок успішного творчого підприємця.  

Зазначимо, що на кожному рівні реалізуються програми для 

навчальних закладів, позашкільних закладів, а також літні програми. 

Водночас за рівнями також пропонуються і програми творчого 

медіаосвітнього розвитку не лише для школярів, але й для працюючої 

молоді. Таким чином, проект реалізується не лише у формальній освіті, але 

також у неформальній та інформальній освіті, що робить його 

загальнодоступним і популярним. 

Важливим у залученні молоді до медіаосвіти є також канадський 

медіаосвітній проект Digital Literacy Project (у перекладі – проект цифрової 

грамотності), ініційований бібліотекою Атвотер і комп‘ютерним центром 

(Atwater Library&Computer Centre). Його мета – спонукати молодь та інших 

представників суспільства до відкриття нових і креативних шляхів 

використання цифрових технологій (блоггінг, веб-дизайн, графічний 

дизайн, аудіо, відео, цифрові фото та їх редагування) для виявлення 

власних емоцій, почуттів, думок, спілкування, розвитку медіанавичок та 

формування суспільства (Digital Literacy Project). Зазначимо, що і цей 

проект спрямований не лише на формальну освіту, але й на неформальну 

та інформальну.  

Ефективність таких програм залучення молоді до медіаосвіти є 

незаперечною, адже вони передбачають різні питання, пов’язані з 

медіаосвітою (недостовірність інформації, право інтелектуальної власності, 

плагіат, шахрайство, інтернет-безпека). Проте їх найбільшим здобутком є 

розвиток креативних навичок молоді та формування єдності 

демократичного суспільства. 
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Підготовка педагогічного персоналу 

 

Здебільшого медіаосвітні зусилля у США і Канаді спрямовується на 

підготовку та навчання медіаосвітніх умінь і навичок учителів та 

розроблення медіаосвітніх навчальних планів. Зазначимо, що ні у США, ні у 

Канаді немає стандартизованого національного навчального плану чи 

навчального посібника з медіаграмотності. Як зауважує В. Поттер (2013), 

не існує також і єдиного спеціального фінансування для підтримки 

професійного розвитку викладачів у цій сфері. Підготовка викладачів для 

медіаосвіти полягає передусім у зусиллях педагогів, відданих медіаосвіті, 

які діляться своїм досвідом, створюють громадські організації із 

забезпечення і просування медіаосвіти, розробляють необхідні програми у 

співпраці з іншими медіапедагогами, науковцями та громадськими діячами.  

Так, у США такі освітні програми для учителів пропонуються 

медіаосвітньою лабораторією Media Education Lab, що діє при університеті 

Роуд Айленд (Rhode Island University) та проектом «Look Sharp» (у 

перекладі з англ. – дивись пильно), що пропонує Ітака коледж (Ithaca 

College). Існують також національні організації, що пропонують медіаосвіту 

для педагогів, серед яких відомі Національний проект з письма (National 

Writing Project) – мережа об‘єднаних сайтів університетів США; National 

Council of Teachers of English (Національна рада учителів англійської мови), 

National Council for Social Studies (Національна рада з соціальних наук); 

American Library Association (Американська асоціація бібліотек) та ін.  

Важливим є те, що медіаосвітні програми, запропоновані цими 

організаціями, спрямовується на розвиток мережі педагогів, які 

впроваджують медіаосвіту, щоб поділитися своїм досвідом, найкращими 

практиками, організувати конференції та методичні семінари.  

У Канаді Media Smarts пропонує медіапедагогам як навчально-

методичні ресурси, так медіаосвітні програми для їх професійного розвитку, 

зокрема Digital Literacy Training Program for Canadian Educators (у перекладі 

з англ. – Програма з медіа та цифрової грамотності для канадських 

педагогів). 

Підтримка батьків 

 

Донедавна рекомендації батькам щодо користування медіазасобами 

дітьми стосувалися переважно того, як захистити їх від шкідливого 

медіавпливу. Назвемо найбільш відомі серед них. У 1996 р. Конгрес США 

схвалив рекомендації для батьків щодо вікової відповідності телевізійних 

програм і фільмів, а також щодо упередження та включення до них 

сексуального змісту, сцен насильства та богохульства. Некомерційна 

організація Common Sense Education, що займається забезпеченням освіти і 

підтримки сім‘ям з питань безпечного використання дітьми медіа та 
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технологічних засобів, розробила рейтингову систему для оцінювання 

безпечності веб-сайтів та відео ігор для дітей (CSM movie reviews). Однак 

турботи батьків про використання їхніми дітьми медіазасобів вже давно 

вийшли за межі цих програм. Батьки, як свідчать проведені зарубіжними 

дослідниками наукові розвідки19, усвідомлюють необхідність розвитку 

медіанавичок для своїх дітей, так і для себе особисто. 

Як свідчать результати аналізу діяльності медіаосвітніх організацій 

обох країн, на їх веб-сторінках з‘явилися інтернет-ресурси для батьків 

(Common Sense Media; Center for Media Literacy; Media Literacy Now; 

Connect Safely; Media Smarts). Вони пропонують матеріали, що стосуються 

таких тем, як інформаційна грамотність, медіаосвіченість, цифрове 

суспільство та ін.  

Поряд з інтернет-ресурсами для батьків також є й довідкова 

література (на паперових носіях). Наприклад, американська медіаосвітня 

громадська організація NAMLE у жовтні 2017 р. опублікувала довідник для 

батьків «Building Healthy Relationships with Media» (в перекладі з англ. – 

формування здорових відносин з медіа). У довіднику доступно і на 

прикладах з реального життя викладено педагогічні рекомендації: як 

навчити своїх дітей ставити питання, вести у сім‘ї медіаосвітні розмови, 

розвивати у дітей навички критичного мислення20. Однак, навчально-

методичних, інструктивних, довідкових ресурсів, створених спеціально для 

батьків, ще дуже мало. 

Політика 

 

З 1970-х рр., ЮНЕСКО приділяє значну увагу популяризації 

медіаосвіти, як одного із пріоритетних напрямів своєї діяльності та фінансує 

дослідження з цієї проблеми. Ця діяльність знайшла своє відображення у 

дослідницьких звітах, навчальних планах, політичних ініціативах різних 

країн. Зокрема, уряди країн активізували свою політику у галузі 

медіаосвіти, прийняли відповідні нормативно-інструктивні документи, що 

регламентують реалізацію медіаосвітніх програм в їхніх державах. У 

досліджуваних країнах ініціаторами законопроектів стали громадські 

організації, професійні асоціації педагогів, бібліотекарів, журналістів та ін.  

Ще одним тематичним напрямом медіаосвіти в глобалізаційно-

інформаційних умовах є (в термінах американських науковців) «доказова 

база медіаосвіти» (evidence base for media literacy). Тобто, в США та 

                                                        
19 Livingstone, S., Blum-Ross, A. (2017) Researching children and childhood in the 

digital age. In: Christensen, Pia and James, Allison, (eds.) Research with Children: 
Perspectives and Practices. Routledge, Abingdon, UK, p. 54. 

20 Building healthy relationships with media. A parents‘ guide to media literacy. National 
association for media literacy education. Retrieved from https://namle.net/wp-

content/uploads/2017/10/parent_guide_final.pdf 
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Канади наявний такий тематичний напрям, як наукові дослідження 

медіаосвіти.  

Огляд літератури з цієї проблематики свідчить про значне 

різноманіття наукових інтересів дослідників у сфері медіаосвіти США і 

Канади. Однак, на наше переконання,  в обох країнах домінують теми 

захисту дітей та молоді від шкідливого впливу медіа та розвитку їх 

медіакомпетентностей. Дослідження американських і канадських учених 

стосуються переважно медіаосвіти школярів, яку позначають як «K-12 

media literacy education». Тобто це дослідження, що стосуються формальної 

освіти. Розробок, присвячених розвитку медіаосвітніх навичок дорослих, 

зокрема в  системі формальної освіти, надзвичайно мало.  

Висновки. У сучасних глобалізаційно-інформаційних умовах 

медіаосвіта є складним, багатоаспектним явищем. Вона швидко змінюється 

внаслідок появи нових технологічних інформаційно-комунікаційних засобів, 

оперативно реагує на вимоги часу, доповнюючи, розширюючи та 

поглиблюючи свою сутність. Зміна типу медіазасобів впливає на 

медіаосвіту, а стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

та глобалізаційні процеси змінюють сутнісні характеристики медіазасобів 

від класичних до електронних і потім до цифрових. Аналіз медіазасобів на 

основі певних критеріїв (тип існування, споживання, тип управління, 

спрямованість медіапродукції, аудиторія та ін) засвідчив їх автономність і 

незалежність один від одного, одночасно з співіснуванням у медіапросторі, 

а в деяких аспектах – взаємодією. Злиття деяких медійних засобів 

зумовлює виникнення специфічних гібридних медіаявищ. Аналіз параметрів 

(складники, нові навички, результати) внаслідок змін у характеристиках 

медіазасобів дозволяє дійти висновку щодо її сприяння новому виду 

виробництва медіа, соціального за своїм спрямуванням. Контент-аналіз 

медіаосвітніх програм в США та Канаді дозволив схарактеризувати типові 

тематичні напрями медіаосвіти на сучасному етапі, що спрямовані на 

залучення молоді, підготовку педагогічного персоналу, підтримку батьків, 

політичну галузь, наукові дослідження. 
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 Hlib Holovchenko 

  

SOCIAL FUNCTION OF MEDIA EDUCATION IN THE CONDITIONS 

OF GLOBALIZATION AND INFORMATIONAL CHANGES 

 

Summary. The author of the article presents the idea that media education is 
an influential factor of the development of human communication, a person‘s 

professional and all-round development. Rapidly developing digital technologies are 

the main reason for changes in modern media and influential factor on a person, 
human activity and society. The author draws attention to the crucial changes in the 

sphere of media tools that lead, in their turn, to the changes in the results of media 

education. They were analyzed according to such criteria as components, new skills, 

tel:+4174242013
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its results.  In order to determine the essence of modern media education, comprising 

traditional, electronic and digital means of communication, comparative analysis of 
every means was conducted according to such criteria as type, consumption, type of 

management, direction of media production, audience etc. The results of the analysis 

showed their autonomy and independence as well as possibility of their co existence in 
media space that requires acquiring certain skills. Skills and knowledge necessary for 

users of traditional and modern digital media tools were characterized in order to 

determine the relevant model of media education. The users of modern media tools, 
who have these skills, are able not only to produce different messages, but review 

them, search for information, cooperate with other users etc. All mentioned activities 

encourage the production of a new type of media, social in its character. The author 

stresses that the result of media education is globalization of knowledge, and in 
future, appearance of Knowledge society. It is shown that the essence of media 

education has been changing. The following skills as access to information, its analysis 

and evaluation, information production, reflection, cooperation in community have 
become the most important ones formed by digital and media education. Social 

character of the mentioned skills causes transformation of a person‘s role from the 

object of influence to an active participant in social life, social communication, the 
institutions of civil society. It is revealed that the skills enhance empowerment, active 

role in lifelong learning due to initiation and participation in communication. The 

author conducted content analysis of curriculum for media education in such countries 

as USA and Canada, that enables him to determine the main directions in media 
education in these countries: youth encouragement, teacher training, parent support, 

politics, scientific researches.  

Key words: media education, media tools, digital technologies, society, users.  

 

Hlib Hołowczenko 

 

SPOŁECZNA ROLA EDUKACJI MEDIALNEJ W WARUNKACH  

ZMIAN GLOBALIZACYJNO-INFORMACYJNYCH 

 

Streszczenie. Udowodniono, że edukacja medialna jest istotnym czynnikiem 
rozwoju komunikacji między narodami oraz zawodowego i wszechstronnego rozwoju 

osobowości. Ciągły szybki rozwój technologii cyfrowych jest główną dźwignią zmian w 

podstawowych cechach nowoczesnych mediów i ich oddziaływania na człowieka, jej 

pracę i społeczeństwo. Nacisk kładziony jest na radykalne zmiany w dziedzinie 
mediów. Zmiana charakterystyki mediów doprowadziła do zmiany wyników edukacji 

medialnej, która została przeanalizowana przez następujące parametry: komponenty, 

nowe umiejętności, wyniki. W celu określenia istoty nowoczesnej edukacji medialnej, 
obejmującej komunikację tradycyjną, elektroniczną i cyfrową, dokonano analizy 

porównawczej różnych środków według określonych kryteriów: rodzaju istnienia, 

konsumpcji, rodzaju zarządzania, ukierunkowanie produkcji medialnej, odbiorców itp. 
Wyniki analizy pokazały autonomię i niezależność środków oraz możliwość ich 

współistnienia w przestrzeni medialnej, wymagając od użytkowników opanowania 

pewnych umiejętności. Opisano niezbędne umiejętności użytkowników tradycyjnych i 

nowoczesnych mediów cyfrowych w celu określenia odpowiedniego modelu ich 
edukacji medialnej. Użytkownicy nowoczesnych narzędzi medialnych, którzy posiadają 

odpowiednie umiejętności, mogą tworzyć różne publikacje, samodzielnie edytować, 

wyszukiwać informacje, kontaktować się z innymi użytkownikami itp. Zidentyfikowane 
możliwości sprzyjają produkowaniu nowego rodzaju mediów, społecznych za swoim 

charakterem. Wyjaśniono, że wynikiem edukacji medialnej jest globalizacja wiedzy, a 
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w dłuższej perspektywie – stworzenie społeczeństwa wiedzy. Uzasadniono myśl, że 

zmienia się istota edukacji medialnej, f podstawowe umiejętności, które należy w niej 
uzyskać, to dostęp do informacji, jej analiza i ocena, tworzenie, refleksja, współpraca 

społeczna. Społeczny charakter tych umiejętności prowadzi do przekształcenia roli 

jednostki z przedmiotu oddziaływania w aktywnego uczestnika procesów społecznych, 
dialogu społecznego i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Udowodniono, że 

zapewniają one inicjację, aktywną działalność człowieka przez całe życie poprzez 

inicjację i udział w komunikacji. Dokonano analizy treści programów edukacji 
medialnej w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Kanada, co umożliwiło 

rozróżnienie głównych obszarów edukacji medialnej w tych krajach: zaangażowanie 

młodzieży, szkolenie nauczycieli, wsparcie rodzicielskie, polityka, badania naukowe. 

Słowa kluczowe: edukacja medialna, środki medialne, technologie cyfrowe, 
socjum, użytkownicy. 
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Катерина Годлевська  

 

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ 

 

 Голуб миру, щоб злетіти, потребує крил, 

 якими є освіта та справедливість 
Папа Римський Франциск1 

 

Анотація. Розкрито значення соціальних медіа як освітнього простору для 

виховання у дусі миру. Висвітлено результати аналізу того, як завдяки 
різноманітним соціальним медіа-платформам, таким як Facebook, Twitter, 

Instagram і LinkedIn, люди з усього світу отримали можливість взаємодіяти як зі 

своїми  співвітчизниками, однодумцями, так із людьми з інших країн та їхніми 

думками.  Виявлено, як соціальні медіа можуть сприяти миру шляхом діалогу між 
людьми різного етнічного, релігійного та політичного походження. Цей діалог 

може змінити ставлення, сприйняття і заохотити до підвищення толерантності та 

взаєморозуміння між етнічними групами, які інакше не мали б можливості 
взаємодіяти між собою. Соціальні медіа дозволяють людям усіх верств суспільства 

висловлювати свої індивідуальні погляди. Саме тому це потужний інструмент, а 

робить він добро чи зло, залежить від кожного. Представлено, як  соціальні медіа 

впливають на конфлікти, політичну боротьбу та колективні дії на масовому рівні, 
зокрема анексію Криму та дії терористів ISIS. Сьогодні не можна розглядати 

жодний соціальний конфлікт без вивчення того, як учасники конфлікту 

використовують соціальні медіа та їх вплив на траєкторію конфліктів. Окреслено 
як соціальні медіа можуть бути інструментом вирішення конфліктів, коли 

інформація, яка подається, є надійною, враховує права людини і представляє різні 

погляди. Саме такі пости в соціальних мережах знижують вірогідність конфліктів і 
сприяють безпеці людини. Тому важливо, щоб люди ефективно використовували 

ресурси, що надаються медіа, бібліотеками, архівами й іншими інформаційними 

службами. Зазначено, що медіаграмотність має важливе значення для 

довгострокового створення миру. Вона має бути складовою програм освіти для 
миру, оскільки чіткий і критичний підхід до будь-якої інформації – це інструмент у 

боротьбі з хибними уявленнями, упередженнями та мовою ненависті. 

Ключові слова: соціальні медіа, медіаграмотнісь, медіа-платформи, освіта 
для миру, виховання в дусі миру, конфлікти. 

 

 

Вступ. Зміни в різних сферах сучасного життя тісно пов’язані з 

розвитком інформаційних технологій. Сьогодні вже неможливо уявити 

людину, яка б не користувалася Інтернет мережею хоча б один раз на 

день. Люди годинами проводить за комп’ютерами, планшетами, 

телефонами у пошуках інформації різного характеру: освітнього, 

наукового, розважального тощо. Найбільше часу людина приділяє 

соціальним медіа. Згідно звіту «Global Digital 2019», який щорічно подають 

компанії «We Are Social» та «Hootsuite», сьогодні в світі налічується 

                                                        
1 Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні. 

Папа: освіта і справедливість – два крила миру.  URL:  http://kmc.media/2019/02/05/papa-

osvita-ta-spravedlyvist-dva-kryla-myru.html (дата звернення 16.03.2019) 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 

 
~ 261 ~ 

 

5,11 млрд. мобільних користувачів, що на 100 млн. (2%) більше, ніж у 

2018 р.; 4,39 млрд. користувачів Інтернету, що на 366 мільйонів (9%) 

більше, ніж у 2018 р. та 3,48 млрд. користувачів соціальних медіа, що на 

288 мільйонів (9%) більше, ніж у 2018 р.2. Саме тому соціальні медіа вже 

давно використовуються як інструмент у сфері освіти для миру. Наприклад, 

Організація Об’єднаних Націй та Комітет НАТО з Науки заради миру та 

безпеки використовують соціальні медіа-платформи (Facebook, Twitter, 

Instagram і LinkedIn) не тільки для того, щоб висвітлити свою діяльність, а 

й для того, щоб передати свої повідомлення світові. Крім того, завдяки цим 

соціальним медіа-платформам, люди з усього світу отримали можливість 

взаємодіяти одне з одним.  

Крім того, соціальні медіа дозволяють людям з усіх верств населення 

публічно  висловлювати свої думки. Взаємодія у соціальних медіа, відома 

як «єдність за допомогою хештегу» у всіх відношеннях настільки ж 

актуальна і грізна, як і група людей, що зібрана в конференц-залі або на 

спортивному стадіоні для вирішення того чи іншого питання. Хештег – це 

ключове слово або фраза, перед якими ставиться символ «#» та 

використовується в публікаціях у соціальних мережах. У результаті, пост є 

доступним усім користувачам з такими ж інтересами, навіть якщо вони не 

підписані на ваші оновлення3. Існує величезна кількість прикладів як 

користувачі за допомогою хештегу привернули увагу світової спільноти до 

надзвичайно важливих питань, які потрібно було вирішити, а саме: 

#ArabSpring прикував увагу до численних протестів і заворушень в 

країнах, від Сирії до Тунісу, за допомогою яких люди прагнули до нових 

реформ; #DelhiGangRape успішно поставив у центрі питання культури 

зґвалтування та насильства в Індії і в результаті якого відбулися зміни як в 

сексуальній освіті, так і в законах країни. Це надихнуло відомого 

драматурга Ів Енслера розпочати міжнародну кампанію «One Billion Rising», 

що закликає покласти край насильству над жінками і дівчатками по всьому 

світу. 

Соціальні медіа – це один з найвагоміших інструментів для вираження 

та обміну інформацією, але не всі керуються принципами етики і моралі у їх 

використані, що призводить до негативних наслідків. Занепокоєння також 

викликає надійність і достовірність фактів, що поширюються через Інтернет 

(лише в «Twitter» щотижня публікується майже 9 млн. потенційно 

небезпечних постів), адже вони ніяк не перевіряються, а неясна або 

неоднозначна інформація може мпровокувати насильство.  
                                                        

2 Special reports «Digital 2019: global internet use accelerates». URL: 
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates (дата 
звернення: 15.04.2019). 

3 Громадський простір. Хештег править світом? Поради з #hashtag просування для 
НУО. URL: https://www.prostir.ua/?kb=heshtehy-pravlyat-svitom-yak-nuo-vykorystovuvaty-

hashtag (дата звернення 14.05.2019) 
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Отже, соціальні медіа можуть бути як інструментом розширення 

демократичного простору, так і одночасно призвести до дестабілізації миру. 

Використання їх для добра чи зла, залежить повністю від того, як кожна 

людина буде його використовувати. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, найбільш слушним 

визначенням соціальних медіа є твердження відомих німецьких вчених 

А. Каплана та М. Хайнлайна, що характеризують соціальні медіа як «групу 

базованих додатків в Інтернеті, що вибудовують ідеологічні та технологічні 

підвалини Веб-2.0 і дозволяють створювати та обмінюватися контентом між 

користувачами. Зміст може включати текст, відео, зображення, подкасти та 

інші мультимедійні комунікації. Найвизначніші приклади соціальних медіа 

включають: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, Google talk, чат Yahoo, 

Skype, WhatsApp тощо4. 

У наукових працях дослідників з усіх розвинених країн світу питанню 

«значення соціальних медіа в освіті для миру» приділяється багато уваги. 

Наприклад, у статті  «Чому і коли слід використовувати засоби масової 

інформації для побудови миру і запобігання конфліктів» В. Братич та 

Л. Ширх розкривають значення засобів масової інформації для вирішення 

конфліктів й встановлення миру. Крім того, дослідники показують як 

використання нових засобів масової інформації може призвести до змін у 

суспільстві та як це може заохотити людей долучитися і підтримувати мир5.  

Наукове дослідження Ш. Хіммельфарба та М. Чабаловскі «Медіа, 

запобігання конфліктів і будівництво миру на карті світу» окреслює 

значення медіа в управлінні конфліктами й розкриває стратегії для 

побудови миру6. Науковцями також проаналізовані проекти, які 

реалізуються для вирішення цих питань. 

Наголосимо, що директор Центру інновацій USIP: наука, технології та 

миротворчість Ш. Хіммельфарб у праці «Соціальні медіа та запобігання 

конфліктам» розкриває проблему можливості використання соціальних 

медіа для запобігання конфліктів та результатів їх досягнення7. Дослідник 

З. Колдвелл у доповіді «Нові медіа для побудови миру та управління 

конфліктами» аналізує медіа як засіб для створення миру або 

розпалювання насильства і наголошує на тому, як саме соціальні медіа 

сприяють деструктивній поведінці і полегшують її поширення8. Відомий 

                                                        
4 Kaplan A.,  Haenlein M. Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities 

of Social Media. Business Horizons. 2010. № 53. P. 60. 
5 Bratic V., Schirch L. Why and When to use the Media for Conflict Prevention and 

Peacebuilding. Netherlands: European Centre for Conflict Prevention, 2007. Paper 6. 34 p. 
6 Himelfarb S., Chabalowski M. Media, Conflict Prevention and Peace building: Mapping 

the Edges.  USA: The United States Institute of Peace. 2008. 17 p. 
7 Himelfarb S. Social Media and Conflict Prevention. USA: The United States Institute of 

Peace. 2012. 5 p. 
8 Caldwell, Z. The Impact of New Media for Peace Building and Conflict Management. 

USA: The United States Institute of Peace. 2012. 12 p. 
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американський соціолог Г. Рейнгольд у своєму відеовиступі наголосив, що 

розуміння того як працюють соціальні мережі є частиною «основної 

грамотності ХХІ століття». Він закликає освітян та тих, хто займається 

поширенням виховання в дусі миру, заохочувати використовувати соціальні 

медіа для мирних цілей9. 

Цікавим є дослідження Стендфортського університету «Чи можуть 

соціальні мережі сприяти світовому миру?». В соціальній мережі «Facebook» 

створено сторінку (http://peace.facebook.com) основним завданням якої 

було дослідити чи можуть співдружності в Інтернеті перетворитись на щось 

більше і сприяти зменшенню конфліктів у світі? Основною метою цього 

проекту є зменшення етнічних і релігійних розривів між ізраїльтянами та 

палестинцями, сунітами та шиїтами, християнами та атеїстами. Сторінка 

налічує близько 300 млн. користувачів з усіх куточків світу, що є значною 

вибіркою для експерименту. Окрім лінійних графіків, сторінка дозволяє 

зібрати різні дані, наприклад, за 24 години виявлена така кількість дружніх 

діалогів: 8411 тис. албано-сербських, 7399 тис. індійсько-пакистанських, 

71555 тис. мусульмансько-християнських та 30558 тис. республікансько-

демократичних10. Також щодня створюються і відстежують опитування на 

тему миру, наприклад: «Як Ви думаєте, чи ми досягнемо миру у світі за 50 

років?». За результатами опитування найменшу віру у світовий мир мають 

респонденти із США та Німеччини (7%), а найвищу – Колумбія та Єгипет 

(38%). 

Можемо наголосити також на важливості створення конкурсу 

«Мільярд законів миру», що розпочинає свою роботу кожного року у 

перших числах квітня. Мета конкурсу полягає у розгляді кожного 

минулорічного нормативно-правового акту щодо забезпечення миру. 

Обрання півфіналістів відбувається 10 квітня у таких категоріях: кращий 

закон про неприбутковість, найкращий молодіжний нормативно-правовий 

акт, кращий університетський нормативно-правовий акт, найкращий 

діловий нормативно-правовий акт, найкращий миротворець. Переможців 

обирають за допомогою голосування на сторінці (50% від оцінки)  та 

експертним оцінюванням (зазвичай це 13 лауреатів Нобелівської премії 

миру)11. 

Отже, соціальні медіа можуть сприяти поширенню миру, заохочуючи 

до діалогу між людьми різного етнічного походження та національностей. 

Це може вплинути на сприйняття етнічної приналежності та сприяння 

                                                        
9 Rheingold's H. 21st Century Literacies. URL: https://player.fm/series/howard-

rheingolds-vlog/21st-century-literacies (дата звернення 27.05.2019) 
10 Sharma G. Promoting Peace Education through Social Networking. Journal of 

Educational Research. 2018. Volume 3. Issue 4. Р. 5.  
11 Там само. 
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толерантності і взаєморозуміння. Таким чином, це може подолати розрив 

між етнічними групами, які б інакше не спілкувалися між собою. 

Вчений миру та член Координаційного комітету «Світ за межами 

війни» (World Beyond War) П. Хіллер в особистому і професійному житті 

докладає всіх зусиль, щоб створити світ поза війною. Він є виконавчим 

директором компанії «Ініціатива запобігання війни Фонду родини Юбіц» і 

викладає вирішення конфліктів у Державному університеті Портленда. 

П. Хіллер бере активну участь у виданні книг, наукових статей та газетних 

публікацій. Його робота пов’язана з аналізом війни і миру, соціальної 

несправедливості та адвокації ненасильницьких підходів до трансформації 

конфліктів. Він навчався і працював над цими темами, під час проживання 

в Німеччині, Мексиці та США, зняв відеоматеріали на тему «Еволюція 

глобальної системи миру» та «Чи є війна неминучою?»12. Наприклад,  у 

праці «Як соціальні медіа змінюють конфлікт?» автор аналізує основу 

розуміння того, як соціальні медіа можуть впливати на політичний конфлікт 

на рівні еліт, а також на масові колективні дії13. У своїх наукових статтях 

дослідник порушує такі важливі геополітичні події як: повстання 

«Ісламської держави» (ISIS), анексію Криму Росією, обранням Дональда 

Трампа президентом США та вплив соціальних медіа на ці процеси. Ми 

погоджуємося з думкою вченого про те, що ISIS використовує соціальні 

медіа для координування власних дій та вербування послідовників; Росія – 

кібервійни та дезінформацію; Дональд Трамп – Twitter як інструмент своєї 

успішної передвиборчої кампанії.  

Здійснений нами огляд літератури свідчить про наявність вагомих 

доказів того, що соціальні медіа підвищують обізнаність та сприяють 

створенню «своєї історії». Зв’язок між активістами полегшується, 

координація та спілкування стають менш затратними. Водночас, легше 

віднайти потенційних послідовників та активістів у контексті політичного 

насильства та радикалізації (наприклад, ISIS). За словами П. Хіллера, 

сьогодні приділяється занадто мало уваги на те, як еліти / лідери 

використовують соціальні медіа. Це дивно, враховуючи, що лідери та уряди 

активно використовують соціальні медіа для проведення агітацій, пошуку 

підтримки інвесторів, а також впливу традиційних ЗМІ14. 

Ми погоджуємося з висновком вченого щодо масштабів впливу 

соціальних медіа на конфлікти та політичну боротьбу, що потрібує більш 

систематичного вивчення за такими напрямами: використання соціальних 

медіа як інструменту агітації; збільшення використання зашифрованих 
                                                        

12 Worldbeyondwar.org. Патрік Хіллер. URL: 
https://worldbeyondwar.org/uk/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BA-
%D0%A5%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80/ (дата звернення 30.04.2019). 

13 Hiller P. How Social Media is Changing Conflict. URL: 
https://peacesciencedigest.org/social-media-changing-conflict/ (дата звернення 16.05.2019). 

14 Там само. 
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соціальних медіа через проблеми конфіденційності; соціальні медіа та 

кіберконфлікти; небезпека підвищеної здатності маніпулювати конфліктом 

та соціальними медіа за допомогою штучного інтелекту. 

 З огляду на проаналізовані джерела, можемо окреслити шляхи 

використання соціальних медіа у сприянні миру:  

1. Сприяння міжнаціональному діалогу. Оскільки, соціальні медіа 

використовуються для подолання розривів між супротивниками, особливо 

молоді.  

2. Управління реформами. Наприклад, у Кенії та Судані, голосування 

ведеться за все, від насильства до шахрайства, використовуючи 

різноманітні платформи соціальних медіа. Обидві країни, на думку 

міжнародних спостерігачів, успішно запобігають насильству. 

3. Попередження насильства. Використання «Twitter» у Бразилії 

допомагає знищити насильство банд та поліції. Також подібні програми є у 

Сіудад Хуаресі (Мексика). 

4. Запобігання виникненню суперечностей щодо ресурсів. Мережі 

раннього попередження, такі як «CEWARN», у Африці на південь від 

Сахари, створюються для використання соціальних медіа разом з іншими 

формами супутникової інформації та традиційними ЗМІ для запобігання 

конфліктів навколо землі, води та інших ресурсів. 

5. Використання соціальних медіа у перехідних країнах, таких як 

Єгипет, для внесення поправок до конституції з громадським внеском через 

соціальні медіа. Хоча цей проект не був успішним, але як і в Марокко та 

Ісландії, ми багато дізнаємось про краудсорсинг під час написання 

конституції. 

6. Протести проти насильства. Сьогодні багато інформації можна знайти 

про О. Моралеса, молодого колумбійського інженера, який використовував 

«Facebook», для гуртування людей по всій Колумбії та у всьому світі, проти 

жорстокої тактики партизанської групи, широко відомої як «FARC». Це 

започаткувало тенденції використання соціальних мереж для об’єднання 

людей у протестах проти насильства. 

Соціальні медіа можуть як сприяти забезпеченню миру, у 

представлені надійної інформації, що поважає права людини і представляє 

різні погляди,  так і нав’язати хибні уявлення та створювати конфлікт. На 

нашу думку, для довгострокової побудови миру та подолання негативного 

впливу соціальних медіа необхідний чіткий і критичний підхід до будь-якої 

інформації, що якнайкраще забезпечується через медіаосвіту і 

медіаграмотність.  

Саме тому медіаосвіта має обов’язково враховувати зростаючий вплив 

цифрових технологій, що перейшли межу дозволеного. Сьогодні ми 

спостерігаємо процес видобутку конфіденційної інформації з метою 

маніпуляції і масивної дестабілізації (наприклад: серфінг, спілкування в 
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чатах тощо). Ці дії відбуваються на платформах, контрольованих головними 

світовими Інтернет-гігантами «GAFAM» (Google, Apple, Facebook, Amazon, 

Microsoft). 

Головна складність декодування онлайн-пропаганди полягає в тому, 

що боротьба з певною формою руйнівної ідеології заснована на 

інноваційних технологіях. Ця ідеологія має консервативну основу, оскільки 

більше скерована на створення хаосу в існуючих політичних системах, ніж 

на поширення відкритого і прогресивного погляду. 

Отже, завданням медіаосвіти є переосмислення як самих медіа, так і 

політичних та етичних принципів, що є їх основою. Необхідно також 

переглянути роль соціальних мереж і дискусій на соціальних платформах, 

оскільки постійне розширення цифрової сфери перетворює пасивну 

аудиторію у співтовариство активних користувачів, які обмінюються 

новинами і інтерпретують інформацію. Поширення тез, що ми 

«спостерігаємо» в соціальних мережах, зовсім не безпідставні, оскільки 

швидко поширюються вигадки, плітки, які перетворюють приватну сферу у 

публічну. Вони ставлять автентичність вище правди, яка сприймається як 

інструмент певної еліти, яка далека від повсякденних інтересів. Тому 

соціальні мережі іноді просувають недостовірні факти і новини, 

використовуючи неправдиві аргументи. Звідси походить термін «пост-

правда». Все ж таки вплив соціальних мереж ще зовсім неоцінений, бо ми 

відмовляємося бачити в альтернативній правді заміну традиційним джерел 

інформації. Адже саме соціальні медіа відродили одвічну суперечку щодо 

кордону між об’єктивним фактом і суб’єктивним коментарем. 

В інформаційно-комунікаційної науці слух виконує основні когнітивні 

функції і розглядається як інструмент соціального зв’язку. З його 

допомогою проводиться спостереження за навколишнім середовищем, 

приймаються рішення завдяки дискусіям і зіставляються цінності... Ті ж самі 

функції раніше виконувалися традиційними медіа. Однак сьогодні 

традиційні медіа викликають недовіру публіки. Симптомом цієї недовіри є 

повернення різних чуток, а соціальні мережі є засобом для їх поширення. 

Насправді, у феномені поширення чуток відповідальні не соціальні мережі, 

а громадська думка еліти. 

У контексті політичної дестабілізації у всьому світі, соціальні мережі 

відроджують роль соціального сповіщення. Вони виявляють порушення 

суспільних норм і виставляють на загальний огляд секрети «сильних світу 

цього», в той час, як політичні інститути хизуються своєю «прозорістю». 

Такого роду «автентичність» закликає до більш згуртованих відносин між 

членами інтернет-спільноти, які відтепер становлять аудиторію і які 

залучаються до дебатів, де превалює прозорість. У підсумку, соціальні 

мережі замінюють більш об'єктивний підхід традиційних медіа до так званої 
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«автентичності»15. Однак, у цій ситуації необхідно чітко уявляти собі 

специфіку цифрового простору, тобто з одного боку, це інтерактивність, 

прозорість і відкритість, а з іншого – це дезінформація і спроба вплинути на 

думку користувачів. Необхідно удосконалювати критичне мислення у 

використанні його як форми протидії пропаганді. Потрібно також 

виховувати почуття відповідальності у молоді. Вони мають замислитися над 

тим, як використовувати соціальні медіа, усвідомлювати наслідки тих чи 

інших дій у соціальних мережах і найголовніше – навчитися сприймати 

особисту критику. Розвиток почуття етики також відіграє в процесі освіти 

досить важливу роль. 

З цією метою міжнародною спільнотою створюються різні навчальні 

курси, проекти та онлайн-платформи, про що наголошено у звіті 

Організації Об'єднаних Націй «Альянс цивілізацій»16. Розглянемо деякі 

навчальні курси, платформи та проекти, що створені для формування медіа 

грамотності у молоді. 

Освітній курс MOOC DIY EMI (Масовий відкритий онлайн-курс з 

медіаосвіти та інформаційної грамотності) отримав премію ЮНЕСКО в галузі 

медіаосвіти та інформаційної грамотності у 2016 р., Учасникам курсу було 

запропоновано три ролі: дослідника, аналітика і творця контенту. 

Дослідник знайомиться з фактами і з медіа, аналітик займається 

перевіркою джерел, подібністю даних і проблемою конфіденційності, а 

творець намагається створити власний контент, оцінює результати 

зробленого ними вибору та приймає рішення щодо його поширення17. Цей 

онлайн курс став поштовхом для таких проектів, як «Громадянин журналіст 

в Твіттері» або «Hoaxbuster» спрямований проти конспіраційних теорій.  

Проект Європейського Союзу «Медіа як інструмент побудови миру та 

трансформації конфліктів у молодіжній роботі» зосереджений на 

інноваційному поєднанні трьох напрямів: побудови миру та трансформація 

конфліктів; молодіжної роботи; медіа (масові, альтернативні та соціальні 

медіа), а також їх взаємозв'язки. У практиці проект спрямований на те, щоб 

молодь використовувала медіа з метою зміцнення миру у своїх громадах та 

за її межами, а також вирішення питань, пов'язаних із збройним 

насильством та конфліктами. Зокрема в рамках проекту увагу зосереджено 

на таких проблемних питаннях: рефлексивний структурований діалог, 

медіаграмотність, співвідношення насильства, екстремізму, радикалізації та 

пропаганди, фальшивих новин та інформаційної війни, цензури, мови 

                                                        
15 Frau-Meigs D. Developing a critical mind against fake news. The UNESCO courier. 

2017. – P. 63–76. 
16 Alliance of Civilizations – Report of the High-level Group, 13 November 2006. URL: 

https://www.unaoc.org/resource/alliance-of-civilizations-report-of-the-high-level-group-13-
november-2006/ (дата звернення 16.05.2019) 

17 Frau-Meigs D. Developing a critical mind against fake news. The UNESCO courier. 

2017. – P. 63–76. 
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ненависті, післяконфліктного зближення громади18. 

Онлайн платформа Альянс цивілізацій ООН (UNAOC) є провідною 

платформою для міжкультурного діалогу, взаєморозуміння та співпраці. 

Вона поєднує уряди, законодавців, органи місцевого самоврядування, 

громадянські організації, засоби масової інформації та людей, що 

присвячують свою діяльність поширенню взаєморозуміння у різних 

громадах19. 

UNAOC пропонує програмування у сферах освіти, молоді, міграції та 

медіа. Багато програм поширюються більше ніж на одну галузь. Основні 

завдання програмної діяльності UNAOC – сприяти глобальному діалогу 

щодо викликів та можливостей життя в епоху глобальних комунікацій та 

обмінів; запобігати міжкультурній напрузі та кризам; вести боротьбу зі 

стереотипами, неправильним сприйняттям, дискримінацією та ксенофобією;  

підтримувати інновації, що сприяють міжкультурному діалогу та 

взаєморозумінню, взаємоповазі та співпраці20. Головним завданням всіх 

ініціатив є сформованість молоді критичного мислення, необхідного для 

уникнення небезпечних пасток в Інтернеті, наприклад, розпалювання 

ненависті, відстеження та збору даних, фальшивої інформації тощо. 

Висновки. Соціальні медіа можуть сприяти миру шляхом діалогу між 

людьми різного етнічного, релігійного та політичного походження. Цей 

діалог може, водночас, змінити ставлення, сприйняття і заохочення до 

підвищення толерантності та взаєморозуміння між етнічними групами. 

Соціальні медіа можуть бути використанні для поширення конфліктів, 

початку війни і дезінформації. Однак соціальні медіа доцільно 

використовувати в освіті для миру, наприклад, у сприянні 

міжнаціональному діалогу, управлінні реформами, попередженні 

насильства, запобіганню виникнення суперечностей щодо ресурсів, 

конституцій, протестів проти насильства тощо. Це стане можливим, коли 

інформація, що подається, буде надійною і поважатиме права людей, 

представлятиме різні суспільні погляди. Для довгострокової побудови миру, 

подолання негативного впливу соціальних медіа необхідний чіткий і 

критичний підхід до будь-якої інформації, що якнайкраще забезпечується 

через медіаосвіту і медіаграмотність. З цією метою міжнародною спільнотою 

створюються різні освітні курси, проекти та онлайн-платформи, головним 

завданням яких є розвиток у молоді критичного мислення, що уможливлює 

уникнення небезпечних пасток в Інтернеті.  

 

                                                        
18 Сentral asia education platform. Project Media as a tool for peace building and conflict 

transformation in youth work. URL: http://dbase.caep-project.org/project/media-as-a-tool-for-
peace-building-and-conflict-transformation-in-youth-work/ (дата звернення 30.04.2019). 

19 UNAOC. URL: https://www.unaoc.org/ (дата звернення 14.05.2019) 
20 Там само. 
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Kateryna Hodlevska 

 

SOCIAL MEDIA AS A TOOL OF EDUCATION FOR PEACE 
 

Summary. The article reveals the importance of social media as an educational 
space of education for peace. Analyzed a various social media platforms such as 

Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn, where people from all over the world can 

to interact with their countrymen, like-minded people and people from other countries 

and their opinions. Identified, that social media can promote peace through dialogue 
between people of different ethnic, religious and political backgrounds. This dialogue 

can change attitudes, perceptions and encourage greater tolerance, and 

understanding between ethnic groups that would not otherwise be able to interact. 
Social media allows people from all sections of society to express their individual 

views. There is a powerful tool, and makes it good or evil depend on everyone. 

Presented how social media influencing conflicts, political struggles and collective 
action on a massive scale, including the annexation of Crimea and the actions of ISIS 

terrorists. Today, no social conflict can be considered without examining how the 

parties to the conflict use social media and their impact on the trajectory of the 

conflict. The article also illustrates how social media can be a tool for resolving 
conflicts when providing information is reliable, respects human rights, and presents 

different views. Such posts in social networks reduce of conflicts and contribute to 

human security. Therefore, it is important for people to make effective use of 
resources that provided by the media, libraries, archives and other information 

services. Media literacy is important for long-term peacebuilding and should be a part 

of peace education programs. Clear and critical approach to any information is a tool 
for combating misconceptions, prejudices and hate speech. 

Key words: social media, media literacy, media platforms, education for peace, 

conflicts. 

 

Kateryna Hodłews’ka 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE  

EDUKACJI DLA POKOJU 

 

Streszczenie. Zdefiniowano znaczenie mediów społecznościowych jako 

przestrzeni edukacyjnej dla wychowania w zakresie pokoju. Przeprowadzono analizę w 
jaki sposób za pośrednictwem różnych platform mediów społecznościowych, takich jak 

Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn, ludzie z całego świata mają możliwość 

współdziałać ze swoimi rodakami, osobami podobnie myślącymi oraz ludźmi z innych 
krajów i mających inne zdanie. Odkryto w jaki sposób media społecznościowe mogą 

promować pokój poprzez dialog między ludźmi z różnych środowisk etnicznych, 

religijnych oraz politycznych. Dialog ten może zmienić stosunek, odbiór i zachęcić do 

większej tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia między grupami etnicznymi, które w 
przeciwnym razie nie miałyby możliwości współdziałać między sobą. Media 

społecznościowe umożliwiają ludziom ze wszystkich środowisk społeczeństwa wyrażać 

swoje indywidualne poglądy, co z kolei służy potężnym narzędziem dobra lub zła w 
zależności od osobowości. Przedstawiono w jaki sposób media społecznościowe 

wpływają na konflikty, walkę polityczną i zbiorowe działania na skalę masową, 

mianowicie na aneksję Krymu oraz działania terrorystów ISIS. Obecnie nie można 
rozpatrywać żaden konflikt społeczny bez zbadania tego, w jaki sposób strony 

konfliktu wykorzystują media społecznościowe oraz wpływ na ich drogę do 
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rozwiązania. Ukazano w jaki sposób media społecznościowe mogą stać się narzędziem 

rozwiązywania konfliktów, podczas gdy dostarczana informacja jest wiarygodna, 
respektuje prawa człowieka i przedstawia różne poglądy. Właśnie takie posty w 

sieciach społecznościowych zmniejszają prawdopodobieństwo konfliktów i przyczyniają 

się do bezpieczeństwa ludzi. Dlatego ważnym jest, żeby społeczeństwo efektywnie 
korzystało z zasobów medialnych, bibliotek, archiwów oraz innych służb 

informacyjnych. Nadmienia się, że umiejętność korzystania z mediów ma ważne 

znaczenie dla długoterminowego budowania pokoju, który powinien być częścią 
programów edukacyjnych dla pokoju, ponieważ wyraźne i krytyczne podejście do 

wszelkich informacji jest narzędziem do walki z błędnym rozumieniem, uprzedzeniami 

oraz językiem nienawiści. 

Słowa kluczowe: media społecznościowe, umiejętność korzystania z mediów, 
platformy medialne, edukacja dla pokoju, edukacja w aspekcie pokoju, konflikty. 
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В’ячеслав Різник,  

Аранка Ігнасяк-Шульц,  

Валентина Крикун  

 

SMART-ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗБУДОВИ МИРУ, 

КОНСОЛІДАЦІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Анотація. Обґрунтовано необхідність впровадження SMART-освіти як 

інструменту розбудови миру, консолідації та професіоналізму в інформаційно-
технологічному суспільстві. Розкрито сутність SMART-освіти, виокремлено основні 

ознаки її концепції: індивідуалізація освітнього процесу; вмотивованість до 

навчання; адаптивність імплементації; технічне й технологічне розмаїття. 

Визначено, що SMART-освіта завдяки прогресивності та повноцінному залученню 
технологій і гаджетів в освітній процес спроможна стати інструментом консолідації 

та професійного розитку. Вважаємо, що саме концепція SMART-освіти є вагомим 

кроком до вирішення наявних проблем в умовах трансформації всіх сфер життя 
України. Розглядаючи її як можливість модернізувати традиційну освітню систему, 

з‘ясовано, що ця концепція здатна реагувати на численні виклики сучасного 

соціуму. Розкрито інноваційні методики навчання: електронне навчання, мобільне 
навчання, всепроникаюче навчання, «перевернуте» навчання та змішане 

навчання. З‘ясовано потенційні критерії інтелектуального навчального 

середовища: контекстність, здатність запропонувати миттєву та адаптивну 

підтримку на основі індивідуальних потреб, здатність адаптувати 
користувальницький інтерфейс. Окреслено перспективи застосування хмарних 

технологій, соціальних мереж, Google інструментів, YouTube, Twitter тощо в освіті 

нового покоління, що передбачає адаптивну реалізацію навчального процесу, в 
якому використовуються інформаційні SMART-технології.  З‘ясовано, що розвиток 

інформаційного суспільства вимагає переходу до реалізації парадигми SMART-

освіти, спрямованої на здобуття компетентностей необхідних для адаптивної 
взаємодії з навколишнім середовищем, розбудови миру, консолідації та його 

розвитку.  

Ключові слова: освітня парадигма, SMART-освіта, інформаційно-

технологічне суспільство, освіта миру, консолідація, інтелектуальне навчальне 
середовище, інноваційні методики навчання, розумне навчання, інтерактивне 

освітнє середовище, хмарні технології, соціальні мережі. 

 

 

Вступ. У сучасному світі поширеними є явища, як: політична 

нестабільність, насилля і збройні конфлікти. Політичні й соціальні 

негаразди завжди ускладнюють реалізацію прав людини, особливо 

негативно вони позначаються на молодому поколінні, обмежуючи базові 

права дітей та молоді, зокрема й на освіту.  

Трансформація освітніх технологій відповідно до вимог часу є 

неодмінною умовою забезпечення відповідності освіти суспільним 

потребам, її спрямованості на підвищення ефективності і якості життя, 

прискорення науково-технічного прогресу, становлення нового типу 

продуктивної особистості з високим рівнем професіоналізму, активною 
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життєвою позицією, розвиненим мисленням, умінням учитись, умінням 

діяти, уміння бути й уміння жити разом. При цьому наукова парадигма 

сучасної SMART-освіти вимагає підготовки конкурентоспроможного 

фахівця, який був би готовий до інноваційної ефективної професійної 

діяльності в нових умовах. Водночас, саме освіта – могутній соціальний 

інструмент для розбудови миру й консолідації суспільства. У доповіді 

«Освіта: прихований скарб» Жака Делора, ЮНЕСКО було сформульовано 

ключові завдання – чотири «стовпи» освіти у ХХІ ст.: уміння вчитись, 

уміння діяти, уміння бути й уміння жити разом1. 

Ключовими завданнями освіти епохи інформаційного суспільства є 

підготовка освіченої, творчої, конкурентноспроможної особистості, що 

передбачає вдосконалення традиційних форм, методів і технологій 

навчання та зростання ролі і значення нових освітніх технологій (SMART-

технологій), перетворення їх у стратегічний інструмент розбудови миру, 

консолідації та професійного розвитку. 

Проблема підготовки та становлення сучасного фахівця у контексті 

філософії освіти аналізується у працях В. Кременя, І. Зязюна та ін.; 

О. Семеніхіна, Р. Гуревича аналізують SMART-освіту з концептуальної точки 

зору. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник реформування 

вищої освіти визначено у публікаціях таких вчених, як В. Биков, О. Спірін, 

Є. Полат, І. Роберт, М. Козяр та ін. Проблемі удосконалення системи освіти 

на основі використання нових технологій присвячені дослідження 

І. Захарової, М. Кадемії, М. Козяра, В. Кухаренка, В. Тихомирова, 

М. Левіна, О. Мельника, Г-Д.Хванга та ін. У наукових працях учені 

розглядають сучасні напрями вдосконалення традиційних форм, методів і 

технологій навчання та обґрунтовують перспективи упровадження нових 

освітніх технологій.  

Водночас, проблема SMART-освіти як інструмента розбудови миру, 

консолідації та професійного розвитку набуває особливої актуальності тому 

потребує спеціальних досліджень в епоху інформаційного суспільства, коли 

провідними цінностями є інформація та знання. 

Метою статті є обґрунтування парадигми сучасної SMART-освіти як 

інструмента розбудови миру, консолідації та професійного розвитку в 

інформаційному суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі мир – це найбільша 

цінність та мрія. Адже нестабільність, страх та насилля не лише лякають та 

знищують, а й не дають можливості країнам, державам, народам 

розвиватися. Щоб у світі запанували мир, гармонія і доброзичливість у 

відносинах між людьми, необхідно краще розуміти один одного, 

                                                        
1 Освіта як важливий інструмент консолідації суспільства. URL: 

http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/15/53 (дата звернення: 01.04.2019). 
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толерантніше ставитися до представників інших культур. Вважаємо, що 

концепція «SMART-освіти» може спонукати окремих людей, групи й 

громади до осмислення проблем миру та обміну інформацією, і практичним 

досвідом діяльності щодо суспільної консолідації у глобальних масштабах.  

Слушною є думка Р. Гуревича та М. Кадемії, які вважають, що 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, упровадження 

електронного навчання (e-learning) сприяв поступу тридиційної освіти до 

SMART-освіти (SMART-education). При цьому вчені відзначають, що нині 

поки ще не має однозначної концепції смарт-освіти, а лише формується її 

парадигма в освітньому процесі, що становить технологічні, 

організаційні,педагогічні рішення, котрі містять певний інноваційний 

потенціал2. 

Під парадигмою ми розуміємо систему основних наукових досягнень 

(теорії, методики), за зразком яких утворюється дослідницька практика 

вчених у певній галузі знань у відповідний історичний період. При цьому 

парадигму сучасної SMART-освіти доцільно визначити як сукупність 

теоретичних та методологічних припущень, що визначають підгрунтя 

дослідження проблем розвитку SMART-освіти, що на даному етапі 

реалізуються в освітній практиці. 

SMART-освіта становить освітню парадигму, що покладено в основі 

системи освіти нового типу. Реалізація парадигми SMART-освіти спрямована 

на процес набуття компетентностей і компетенцій з метою гнучкої і 

адаптованої взаємодії з соціальним, економічним і технологічним 

середовищем. SMART-освіта повинна забезпечити можливість використання 

переваг глобального інформаційного суспільства щодо задоволення 

освітніх потреб та інтересів3. 

О.Мельник влучно зазначає, що інформація в сучасному світі вже 

стала засобом і ціллю повноцінної життєдіяльності та набуває чітких рис 

реальної влади, яка тісно вплетена в усі сфери функціонування суспільства 

й всі інші види влади. Людство, таким чином, невпинно просувається до 

нової ери свого розвитку – ери, де найвищими цінностями є інформація та 

знання4. 

Саме поняття походить від англійського акроніму «smart», що означає 

розумний або технологічний. Слушним є тлумачення абревіатури SMART 

В. Тихомировим:  S – Self-Directed – (самокерований);  M – Motivated 

                                                        
2 Гуревич Р. C., Кадемія М.Ю. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи 

освіти. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, 
педагогіка, соціологія. – 2016. – № 4. – С. 74. 

3 Гуревич Р. C., Кадемія М.Ю. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи 
освіти. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, 
педагогіка, соціологія. – 2016. – № 4. – С. 75. 

4 Мельник  О.Л. Інформаційне суспільство та суспільство знань – становлення та 

розвиток понять. URL: novyn.kpi.ua/2007-2-2/12_Melnik.pdf (дата звернення: 01.04.2019). 
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(мотивований);  A – Adaptive (адаптований); R – Resource-enriched 

(ресурсозабезпечений); T – Technology (технологічний).  

В. Воронкова та О. Кривлюк поняття «smart» трактують як 

властивість об’єкта, що характеризує інтеграцію у даному об’єкті певної 

сукупності раніше не поєднуваних елементів, що здійснюється за 

допомогою всесвітньої мережі Інтернет5.  

«SMART» – це здатність об’єкта, що передбачає інтеграцію у ньому 

двох чи більше елементів, які раніше не могли бути поєднані, за допомогою 

Інтернет. Наприклад, Smart-TV, Smart-Home, SmartPhone. Smart-технології 

призведуть до розширення професійної мобільності в освіті, державній 

службі, інших сферах зайнятості. Вже сьогодні все більше людей 

навчаються та працюють дистанційно, а з часом дана тенденція буде лише 

посилюватися6. 

SMART-навчання – це гнучке навчання в інтерактивному освітньому 

середовищі за допомогою контента з усього світу, що знаходиться у 

вільному доступі. Метою SMART-освіти є забезпечення майбутніх фахівців 

необхідними уміннями і навичками, з метою реалізації успішної професійної 

діяльності в умовах цифрового суспільства та розвиненої економіки. 

Розумне навчання Г-Д.Хванг визначає як нову концепцію створення більш 

потужних і корисних навчальних середовищ, ніж існуючі технологічні 

підходи до навчання, на основі використання нових технологій та нових 

критеріїв навчання7. 

Загалом SMART-освіту доцільно визначити як здійснення освітньої 

діяльності в Інтернет-мережі на базі спільних стандартів, технологій та 

відносин, що встановлені між мережею закладу освіти та колективом 

викладачів і студентів. SMART-освіта передбачає широку доступність знань 

в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою контенту з усього 

світу, що перебуває у вільному доступі. Концепція SMART-освіти 

побудована на основі загальних характеристик SMART-освіти у різних країн 

світу та змісту поняття «SMART». На думку науковців, «суть розумної освіти 

полягає у створенні інтелектуальних середовищ за допомогою 

інтелектуальних технологій, щоб можна було полегшити SMART-педагогіку, 

з метою надання індивідуальних освітніх послуг, розширення навчальних 

можливостей студентів і таким чином розвитку здібностей, світогляду, що 

                                                        
5 Воронкова В., Кивлюк О. Людина у освітньому просторі SMART-суспільства. 

Міждисциплінарні дослідження складних систем : зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2017. –  № 10–11. – С. 88–95. 

6 Розумна освіта для розумного суспільства. URL: 
http://smarteducatoin.blogspot.com/2016/06/smart-education.html (дата звернення: 
26.03.2019). 

7 Gwo-Jen Hwang Definition, framework and research issues of smart learning 
environments – a context-aware ubiquitous learning perspective. Smart Learning 
Environments. URL: https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-014-0004-5 

(дата звернення: 28.03.2019). 
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виявляються у стійких ціннісних орієнтаціях, вищої якості мислення і більш 

розвинених управлінських навичок»8. 

Із розвитком хмарних технологій, соціальних мереж, Google 

інструментів, YouTube, Twitter тощо освіта стає доступнішою. Завдяки 

Інтернету сьогодні стає можливим навчатися в будь-якій точці світу та в 

будь-який час. В Інтернет-мережі існує велика кількість різноманітних 

онлай-курсів, значна частина яких є  безкоштовними.  

До інноваційних методик навчання, крім раніше відомих, належить: e-

learning; m-learning; u-learning; f-learning; blended-learning, в яких 

використовуються інтерактивні та комп’ютерні технології навчання9. 

Електронне навчання (e-learning) – це модель навчання, заснована на 

використанні нових мультимедійних технологій Інтернету для підвищення 

якості навчання шляхом полегшення доступу до ресурсів і послуг, а також 

обміну ними, спільною роботою на відстані. Таке навчання передбачає 

використання Інтернет-технологій, електронних бібліотек, навчально-

методичних мультимедіа-матеріалів, віртуальних лабораторій і практикумів 

тощо. 

Мобільне навчання (m-learning) – це передавання знань на мобільні 

пристрої з використанням Інтернет-технологій. Головний принцип 

мобільного навчання – навчання в будь-якому місці, в зручний час. Таке 

навчання потребує розроблення інтерактивних програмно-педагогічних 

продуктів та їх методичного забезпечення. 

Всепроникаюче навчання (u-learning) – це технології неперервного 

навчання з використанням інформаційно-комунікаційних засобів у всіх 

сферах життя суспільства. Для здійснення u-learning необхідні відповідні 

навчальні матеріали, що передаються на мобільні пристрої. 

«Перевернуте» навчання (flipped learning) – це форма активного 

навчання, відповідно до якої студенти переглядають відповідні навчальні 

матеріали, що будуть розглядатися на наступному занятті, самостійно 

вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його 

обговорення, виконують практичні завдання. 

Змішане навчання (blended-learning) – це навчання, в межах якого 

студент одержує знання, очно і самостійно онлайн, передбачає створення 

комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, 

що забезпечують необхідну інформацію10. 

SMART-освіта становить таку освітню систему, що покладена в основу 

освіти нового типу, котра передбачає адаптивну реалізацію освітнього 
                                                        

8 Zhu Z.T., He B. Smart Education: new frontier of educational informatization. E-
education Research. – 2012. – №12. – P.6 

9 Інноваційні форми, методи і технології навчання  URL: http://invnz.blogspot.com/ 
(дата звернення: 29.03.2019). 

10 Інноваційні форми, методи і технології навчання  URL: http://invnz.blogspot.com/ 

(дата звернення: 29.03.2019). 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 

 
~ 277 ~ 

 

процесу, в якому використовуються інформаційні SMART-технології. 

Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій вимагає 

змін освітньої парадигми: переходу від традиційної моделі навчання до 

електронного навчання (e-learning), а потім до SMART-освіти. Цей процес 

передбачає створення віртуального освітнього середовища, використання 

інтерактивних засобів ІКТ, регулярне оновлення і поповнення контенту і 

моніторингу якості освіти, а також співпрацю вищих навчальних закладів11. 

Як зазначає І. Пугач, що SMART-освіта зумовлює генерацію нових 

знань, ідей, розвиток SMART-середовища, SMART-суспільства – 

інтелектуального середовища людей, які фахово підготовлені для того, щоб 

здійснювати і реалізовувати новітні ідеї та концепції. Багато країн світу 

(Корея, Японія, Австралія, Нідерланди та ін.) проголосили про SMART-ідею 

як національну ідею суспільства12. 

Обов’язковою умовою функціонування розумного освітнього 

середовища є розвинена матеріальна база, методичне забезпечення та 

кваліфіковані фахівців. Для реалізації ідеї SMART-освіти необхідно 

здійснити перехід від книжкового до електронного контенту, розміщуючи 

його в репозитарії, зробити його активним. Навчальні курси повинні 

забезпечувати якість освіти, мотивацію студентів, залучаючи студентів до 

творчої навчальної і наукової діяльності, включати мультимедійні 

фрагменти, зовнішні електронні ресурси. Таким чином, студенти отримають 

можливість самостійно або за технологією «перевернутого» навчання 

опановувати навчальні дисципліни за електронними матеріалами, 

переглядати он-лайн лекції, тестуватися, спілкуватися, брати участь у 

телекомунікаційних проектах. 

При цьому цікавою є думка Г-Д.Хванга, який наводить такі критерії 

інтелектуального навчального електронного середовища:  

1. Розумне навчальне середовище є контекстним. Це означає, що 

система моделює зміст майбутньої професійної діяльності студентів та 

здатна забезпечити підтримку навчання на основі реальної ефективної 

взаємодії викладача та студента. 

2. Розумне навчальне середовище здатне запропонувати миттєву та 

адаптивну підтримку студентам, негайно аналізуючи потреби кожного у 

різних сферах діяльності (наприклад, навчальна діяльність, поведінка, 

особисті чинники), в Інтернеті та в реальному часі. Крім того, розумне 

навчальне середовище може активно надавати різноманітну індивідуальну 

підтримку, включаючи навчальні вказівки, відгуки, підказки та інші 
                                                        

11 Гуревич Р. C., Кадемія М.Ю. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи 
освіти. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, 
педагогіка, соціологія. – 2016. – № 4. – С. 71-78. 

12 Розумна освіта для розумного суспільства. URL: 
http://smarteducatoin.blogspot.com/2016/06/smart-education.html (дата звернення: 

26.03.2019). 
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навчальні інструменти, виходячи з потреб студентів. 

3. Розумне навчальне середовище здатне адаптувати інтерфейс 

користувача (тобто способи подання інформації), зміст предметів для 

задоволення особистих факторів (наприклад, стилів навчання та 

уподобань) та статусу навчання (наприклад, результативності навчання) 

для окремих студентів. Для взаємодії не обов’язково потрібен комп’ютер. 

Користувачі можуть взаємодіяти з навчальним середовищем через мобільні 

пристрої (наприклад, смартфони або планшети, розумні годинники та ін.) 

Тому доволі складною є проблема адаптації інтерфейсу для задоволення 

потреб розумного навчання13. 

Загалом SMART-освіта створює нові можливості для педагогів, 

дозволяє ділитися досвідом, підвищувати професійний рівень, розвиватися, 

більше часу займатися науковою діяльністю, економити час. При цьому в 

діяльності сучасного педагога особливе значення має вміння організувати 

мережеві співтовариства, тобто використовувати можливості сервісу 

Web 2.0, Web 3.0, технологій організації навчання: e-learning (електронне 

навчання), m-learning (мобільне навчання), b-learning (змішане навчання), 

f-learning (перевернуте навчання), u-learning (всепроникаюче навчання) у 

власній професійній діяльності. З них найбільш поширеними і вживаними в 

навчальному процесі є блоги, Веб-квести, Блог-квести і Вікі-технології14.  

Дж. Хвонг (G.Hwang) зазначає, що потенційні критерії SMART-

навчального середовища охоплюють контекстне навчання, спроможне 

пропонувати миттєву та адаптивну підтримку студентів, а також здатне 

адаптувати інтерфейс та зміст предмета. Розумне навчальне середовище не 

лише дозволяє студентам отримувати доступ до різноманітних ресурсів і 

взаємодіяти з навчальними системами в будь-який час і в будь-якому місці, 

але й надає необхідні навчальні настанови, пропозиції або допоміжні 

засоби для них у правильній формі, в потрібний час і в потрібному місці.15 

SMART-освіта спрямовується на генерацію нових знань, ідей, 

розвиток smart-середовища, smart-суспільства – інтелектуального 

середовища людей, які спеціально підготовлені для того, щоб здійснювати 

та реалізовувати новітні ідеї та концепції. Багато країн світу таких як 

Корея, Японія, Австралія, Нідерланди заявили про smart-ідею як 

національну ідею всього суспільства  

                                                        
13 Gwo-Jen Hwang Definition, framework and research issues of smart learning 

environments - a context-aware ubiquitous learning perspective. Smart Learning Environments 
2014. – №1. –  P.1–14. URL: https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-
014-0004-5 (дата звернення: 28.03.2019) 

14 Інноваційні форми, методи і технології навчання. URL: http://invnz.blogspot.com/ 
(дата звернення: 29.03.2019). 

15 Gwo-Jen Hwang Definition, framework and research issues of smart learning 
environments - a context-aware ubiquitous learning perspective. Smart Learning Environments 
2014. – №1. – P.1–14. URL: https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-

014-0004-5 (дата звернення: 28.03.2019) 
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Обгрунтування основних засад SMART-освіти, запропоноване Ю. 

Дехтярьовою, висвітлено в таких положеннях16: 

Визнання нових джерел пізнання. Поряд з традиційними (лекція, 

семінар та ін.) заслуговують на перехід у формальну площину й джерела, 

пов’язані з роботою глобальній мережі на основі сучасних технологій та 

засобів комунікації. 

Зміна ролі викладача. Передбачає створення нової адаптивної 

системи контролю за успішністю, трансформація іміджу викладача: він не 

концентрується на поданні матеріалу, а коригує індивідуальну освітню 

траєкторію студента в його самостійній дослідницькій діяльності. 

Порушення меж між науковим, освітнім і повсякденним знанням. 

Раціоналізація пошуків нових знань згідно з сучасними вимогами часу 

виходить на новий рівень, тож вміння вдало орієнтуватися в 

інформаційному просторі також є одним із пріоритетів оновлення змісту 

освіти. 

Сучасні освітні тенденції зумовлені змінами стратегій у галузі освіти 

зокрема щодо впровадження SMART-освіти. Значна кількість електронних 

навчальних матеріалів, інтернет-курсів, наприклад Coursera, Musk, які 

характеризуються 8000 годин контенту та 60 млн завантажень, свідчать не 

лише про популярність електронних освітніх ресурсів, але й про 

глобалізацію навчання. Це є свідченням поступового розмиття фізичних 

рамок закладів вищої освіти, технологій традиційного навчання, 

невідворотність змін у функціонуванні навчальних закладів та 

використовуваних ними технологіях навчання17. 

Сьогодні існує багато різних технологій, що використовуються для 

удосконалення освітнього процесу, що передбачає як апаратне, так і 

програмне забезпечення. До апаратних засобів належать такі матеріальні 

об'єкти, як інтерактивна дошка, SMART-стіл, електронна сумка, мобільний 

телефон, переносні SMART-пристрої, сенсори та ін. Програмне 

забезпечення включає всі види навчальних систем, засоби навчання, 

Інтернет-ресурси, освітні ігри, які використовують соціальні мережі, 

навчальну аналітику, візуалізацію, віртуальну реальність тощо. При цьому 

метою будь-якого SMART-навчального середовища є забезпечення 

багатого, персоналізованого і цілісного навчального досвіду для студентів, 

                                                        
16 Дехтярьова Ю. О. SMART-розвиток сучасної освіти. Наукова діяльність як шлях 

формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018): матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми: у 2-х частинах 
/ Міністерство освіти і науки України, СДПУ імені А.Макаренка та ін.; редакційна рада: 
Ю.Лянной, В.Шейко, О.Семеніхіна. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2018.  – Ч. 1. – С. 105–107. 

17 Семеніхіна О. В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до SMART-
суспільства. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13sovpds.pdf (дата звернення: 

22.03.2019). 
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що базується на використанні різних технологій18. 

«Розумна освіта» має всі передумови для того, щоб стати найбільш 

ефективною інноваційною моделлю здійснення освітньої діяльності в 

умовах глобального інформаційного суспільства. Провідною ознакою цієї 

освітньої моделі є система гнучкого навчання в інтерактивному освітньому 

середовищі, що дозволяє здійснити перенесення частини освітнього 

процесу в електронне середовище19.  

Висновки. Розвиток інформаційно-технологічного суспільства 

вимагає зміни класичної освітньої парадигми та реалізації парадигми 

SMART-освіти, спрямованої на набуття компетентностей для гнучкої і 

адаптивної взаємодії з оточуючим середовищем, на розбудову миру, 

консолідацію професійний розвиток. На наше переконання, найближчим 

часом розроблення та популяризація SMART-освіти на основі нових 

інформаційно-комунікаційних, мобільних, сенсорних та інших технологій 

буде основою роботи закладів вищої освіти, що будуть навчати студентів з 

різних регіонів та різних країн через Інтернет мережу за допомогою 

YouTube, iTunes та інших сервісів, що сприятимуть глобальній суспільній 

консолідації.  

Перехід університетів до SMART-освіти є логічною відповіддю на 

сучасні виклики у сфері вищої освіти. Цей перехід має відбутися шляхом 

логічної і природньої зміни освітнього процесу відповідно до вимог ринку 

праці та передбачати наступні етапи: дистанційна освіта, електронне 

навчання, мобільне навчання, SMART-освіта. Наголосимо, що SMART-освіта 

включає позитивні надбання всіх попередніх етапів та спрямована на 

забезпечення студенто-орієнтованого навчання на основі інтерактивної 

вивчення матеріалу в будь-якому місці та в будь-який час, дозволяє 

реалізувати можливості неформальної освіти та участі в освітньому процесі 

професійних співтовариств, контекстно-орієнтовану спрямованість та 

створює умови для отримання миттєвої адаптивної підтримки. 

Вважаємо, що саме концепція SMART-освіти є вагомим кроком у 

вирішенні глобальних проблем інформаційного суспільства. Розглядаючи її 

як ресурс для модернізації застарілої освітньої парадигми, можемо 

зауважити, що ця концепція здатна реагувати на численні виклики 

сучасного соціуму. 

 

 

 

                                                        
18 Zhi-Ting Zhu, Ming-Hua Yu and Peter Riezebos A research framework of smart 

education. Smart Learning Environments. – 2016. – 3:4. –  P.1–17. DOI 10.1186/s40561-016-
0026-2 

19 Smart-освіта: ресурси та перспективи: матеріали ІІ міжнар. наук.-метод. конф. 
(Київ, 23 листопада 2016 р.): тези доповідей. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 

С.48. 
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SMART EDUCATION AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF PEACE, 

CONSOLIDATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

IN THE INFORMATION SOCIETY 

 

Summary. The article substantiates the necessity of implementing smart-
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education as a tool for peace building, consolidation and professionalism in the 

information and technological society. The essence of smart education is revealed, the 
main features of the concept of smart education are highlighted: individualization of 

the educational process; motivation to learn; implementation adaptability; technical 

and technological diversity. It is substantiated that smart education, thanks to the 
progressiveness and the full involvement of technology and gadgets in the learning 

process, can become a tool for the development of consolidation and professionalism. 

We believe that the concept of smart education is a significant step towards solving 
the existing problems in the context of the transformation of all spheres of life in 

Ukraine. Considering it as an opportunity to modernize an outdated educational 

paradigm, we can see that this concept is fully capable of responding to the many 

challenges of modern society. The innovative methods of learning e-learning, mobile 
learning, pervasive learning, flipped learning and blended learning are revealed. 

Potential criteria for an intellectual learning environment have been clarified: 

contextuality, the ability to offer instant and adaptive support based on individual 
needs, the ability to adapt the user interface. Reasonable and expedient use of cloud 

technologies, social networks, Google tools, YouTube, Twitter, etc. in the education of 

the new generation, which provides for the adaptive implementation of the 
educational process, which uses smart information technology. It has been proven 

that the development of an information technology society requires a transition to the 

realization of a smart education paradigm aimed at obtaining the competencies 

necessary for adaptive interaction with the environment, peace building, consolidation 
and professionalism. 

Key words: educational paradigm, smart education, information technology 

society, world education, consolidation, intelligent learning environment, innovative 
teaching methods, sensible learning, interactive learning environment, cloud 

technologies, social networks. 

 

Wiaczesław Riznyk, 

Aranka Ignasiik- Szulc, 

Walentyna Krykun 

 

SMART EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU POKOJU, 

KONSOLIDACJI I ROZWOJU ZAWODOWEGO 

W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

 

Streszczenie. Artykuł uzasadnia potrzebę wprowadzenia inteligentnej edukacji 
jako narzędzia do rozwoju pokoju, konsolidacji i profesjonalizmu w społeczeństwie 

informatycznym. Ujawniono istotę inteligentnej edukacji, podkreślono główne cechy 

inteligentnej edukacji: indywidualizację procesu edukacyjnego; motywacja do nauki; 
adaptowalność wdrożenia; różnorodność techniczna i technologiczna. Uzasadnione 

jest, że inteligentna edukacja, dzięki progresywności i pełnemu zaangażowaniu 

technologii i gadżetów w proces uczenia się, może stać się narzędziem rozwoju 
konsolidacji i profesjonalizmu. Wierzymy, że koncepcja inteligentnej edukacji jest 

znaczącym krokiem w kierunku rozwiązania istniejących problemów w kontekście 

transformacji wszystkich sfer życia na Ukrainie. Biorąc pod uwagę, że jest to okazja 

do modernizacji przestarzałego paradygmatu edukacyjnego, widzimy, że ta koncepcja 
jest w pełni zdolna do reagowania na wiele wyzwań współczesnego społeczeństwa. 

Ujawniają się innowacyjne metody uczenia się przez e-learning, mobilnego uczenia 

się, wszechobecnego uczenia się, odwróconego uczenia się i blended learning. 
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Wyjaśniono potencjalne kryteria dla intelektualnego środowiska uczenia się: 

kontekstualność, możliwość oferowania natychmiastowego i adaptacyjnego wsparcia w 
oparciu o indywidualne potrzeby, możliwość dostosowania interfejsu użytkownika. 

Rozsądne i celowe wykorzystanie technologii chmury, sieci społecznościowych, 

narzędzi Google, YouTube, Twitter itp. w edukacji nowego pokolenia, która zapewnia 
adaptacyjną realizację procesu edukacyjnego, w którym wykorzystuje się inteligentne 

technologie informacyjne. Udowodniono, że rozwój społeczeństwa informacyjnego 

wymaga przejścia na realizację inteligentnego modelu edukacji, którego celem jest 
uzyskanie kompetencji niezbędnych do adaptacyjnej interakcji ze środowiskiem, 

rozwoju pokoju, konsolidacji i profesjonalizmu. 

Słowa kluczowe: paradygmat edukacyjny, inteligentna edukacja, 

społeczeństwo informatyczne, edukacja dla pokoju, konsolidacja, inteligentne 
środowisko uczenia się, innowacyjne metody nauczania, sensowne uczenie się, 

interaktywne środowisko uczenia się, technologie chmurowe, sieci społecznościowe. 
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Віталій Бойчук, Оксана Бойчук  

 

STEAM-ОСВІТА ЯК ПРИКЛАД ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ І МИСТЕЦТВА 

 

Анотація. Розглянуто становлення і розвиток STEAM-освіти у контексті 

інтердисциплінарної взаємодії науки і мистецтва. Проаналізовано деякі історико-
педагогічні аспекти цієї проблеми. Привернуто увагу до п‘яти складових STEAM-

освіти: S – science (природничі науки), T – technology (технологія), E – engineering 

(інженерне мистецтво), A – art (творчість) і M – mathematics (математика) та 

акцентовано увагу на важливості мистецької складової в інтердисциплінарному 
формуванні цілісної особистості. Проаналізовано наукову спадщину академіка 

С. Гончаренка в контексті проблем STEAM-освіти. Визначено перспективні 

напрями розвитку та пошук варіантів міждисциплінарного поєднання наукових 
знань через створення інтегрованих програм, використання в освітньому процесі 

нових засобів  навчання і навчального  устаткування. Доведено, що STEAM-освіта  

є  результатом   інтеграції  науки і мистецтва, внаслідок  якої створюються наукові 
технології на основі моральних цінностей. Поєднання фундаментального і 

гуманітарного знання дає могутній поштовх творчому розвитку особистості, 

активно розвиває креативний напрям освіти, що передбачає такі комплексні  

дисципліни, як промисловий дизайн, ландшафтну архітектуру, екологічну та 
індустріальну естетику тощо. STEAM-освіта сприяє розвитку таких важливих умінь, 

як комплексне розуміння наукових проблем, творчо-інженерний підхід до їх 

розв‘язання, критичне мислення, здатність до обробки інформації в образах і 
символах; здатність до аналізу декількох потоків інформації одночасно, 

інтегроване застосування наукового і художнього методів пізнання, використання 

в дослідницькій діяльності основ проектування та ін. STEAM-освіта значною мірою 
сприяє «олюдненню» освітнього процесу, оскільки до сухих фактів, цифр та їх 

комбінацій підключає смисложиттєві цінності. 

Ключові слова: STEAM-освіта, інтердисциплінарність, міждисциплінарність, 

мистецтво, гуманітаризація освіти, наука. 

 

 

Вступ. Динаміка змін у життєдіяльності сучасної людини потребує 

вдосконалення освітньої стратегії, нового змісту освіти, нових методів 

організації освітнього процесу як у загальноосвітній, так і вищій освіті. Це 

виявляється передусім в упровадженні та використанні сучасних технологій 

навчання, у стрімкому розгортанні процесів інформатизації навчання. 

Водночас проникнення художньо-естетичної складової в усі сфери 

людського життя (у виробництво, будівництво та сферу послуг) і суттєвий 

вплив дизайнерських атрибутів у виготовленій продукції на її 

конкурентоздатність породжує нові можливості розвитку системи освіти, що 

ґрунтуються на гуманітаризації освітнього процесу, інтегруванні 

математичних, природничих, технічних та професійно орієнтованих 

дисциплін із гуманітарно-естетичними, культурологічними і мистецькими. 

Дійсний член (академік) НАПН України В. Биков стверджує, що «сучасний 

етап суспільного розвитку характеризується суттєвим розширенням 
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масштабів і поглибленням наукових досліджень і розробок, що проводяться 

практично у всіх галузях суспільства, на всіх його рівнях»1.  

У сучасному освітньому процесі досить активно розвивається STEAM-

освіта.  Ця абревіатура (STEAМ – science, technology, engineering, art and 

mathematics) виникла в американській педагогіці на противагу державній 

освітній політиці, що підтримувала найперше розвиток технічних галузей 

для створення конкурентоздатної економіки. В сучасних наукових колах 

переважає думка про те, що блоку STEM (science, technology, engineering, 

mathematics) недостатньо для підготовки фахівців, здатних інноваційно 

розвивати економіку. Все частіше актуалізується ідея про те, що поза 

творчим, образним мисленням  людина не здатна створити щось нове. Тому 

освітня стратегія  STEAM  включила ще одну складову – творчо-образну, а 

в абревіатуру вписали ще один компонент – art (з англійської мови «arts» – 

гуманітарні галузі знань).  

Мета статті полягає у висвітленні ролі мистецьких факторів у 

сучасному освітньому процесі на етапі впровадження в освітній простір 

нашої держави STEAM-освіти та акцентуванні уваги на недостатності для 

підготовки фахівців виконання STEAM-проектів.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідники проблем STEAM-

освіти (М. Васильєв, В. Жукова, А. Жуманбаева А. Иманова, Е. Йоргенсен, 

О. Кухаревська, О. Матковська,  Т. Перро, Р. Самуратова, А. Смирнов, 

Т. Стрельнікова, О. Шатунова та ін.)  обґрунтовують роль мистецьких 

факторів у сучасному освітньому процесі, вважаючи головним не стільки 

зміст освіти, скільки процес поєднання і взаємодії його компонентів. Як 

правило, дослідники пропонують використовувати засоби мистецтва для 

засвоєння контенту точних наук. Категорію «arts» в STEAM-освіті 

дослідники розуміють як гуманітарно орієнтовані напрями знань, як 

різноманітні види мистецтва (автономні – живопис, архітектура, 

скульптура, графіка, музика, література і  синтетичні – театр, хореографія, 

балет, кіно, дизайн). Я. Коменський вважав, що світ актуалізується як ціле, 

де все знаходиться у взаємозв’язку, і тому знання про світ мають 

викладатися у тому самому зв’язку. У процесі формування в учнів цілісної 

системи знань важливим є встановлення зв’язків між навчальними 

предметами. Я. Коменський зазначав, що «всі знання виростають з одного 

коріння – навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні 

вивчатися у зв’язках»2.  

STEAM-освіта  є   результатом   інтеграції   науки і мистецтва, 
                                                        

1 Биков В.Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти / 
В.Ю. Биков //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у 
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – Випуск 29 / 
Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 32. 

2 Коменский Я. А. Мир чувственных вещей в картинках / Я. А. Коменский ; под ред. 

и со вст. проф. А. А. Красновского. – [Изд. 2-е]. – М.: Учпедгиз, 1957. – С. 26. 
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внаслідок якої   продукуються  наукові технології, що ґрунтуються на 

моральних цінностях. Поєднання  фундаментального і  гуманітарного 

знання дає могутній поштовх творчому  розвитку особистості, активно 

розвиває  креативний напрям освіти, що може включати такі комплексні  

дисципліни, як промисловий дизайн, ландшафтну архітектуру, екологічну 

та індустріальну естетику тощо. STEAM сприяє розвитку таких важливих  

навичок, як комплексне розуміння наукових проблем, творчо-інженерний 

підхід до їх розв’язання, критичне мислення, здатність до обробки 

інформації в образах і символах; здатність до аналізу декількох потоків 

інформації одночасно, інтегроване застосування наукового і художнього 

методів пізнання, використання в дослідницькій діяльності основ 

проектування та ін. STEAM-освіта значною мірою сприяє «олюдненню» 

освітнього процесу, оскільки до сухих фактів, цифр та їх комбінацій 

ефективно підключає смисложиттєві цінності. 

Інтерес до STEAМ-освіти постійно зростає. Державні програми у сфері 

STEAM-освіти прийняті урядами Австралії, Великобританії, Ізраїлю, Китаю, 

Кореї, Сінгапуру, США, Японії. Варто визнати, що найкращих результатів у 

впровадженні STEAM-освіти досягли Японія, Китай і Сінгапур. Це  

щотижневе вивчення значної кількості мистецьких дисциплін,  

міждисциплінарний підхід, цілеспрямоване навчання креативності та 

дизайну.  Музика, живопис, каліграфія  включені в основну програму 

школи, де діти обов'язково займаються художніми практиками до 15-18 

років. Це все не шкодить вивченню технічних і природничих дисциплін, про 

що свідчать стабільно високі результати виступу школярів цих країн на 

предметних олімпіадах з фізики, математики, інформатики. 

 Доречно зазначити, що під час проходження стажування на кафедрі 

комп’ютерної лінгвістики Дармштадського технічного університету нами 

з’ясовано, що в Німеччині фахівці в галузі комп’ютерних технологій, 

зокрема програмісти, обов’язково відвідують художні музеї та 

ознайомлються з творами мистецтва. Фірми оплачують і надають 

працівникові спеціальну картку, за якою можна відвідати будь-який музей 

чи мистецьку галерею, крім того, фірма додатково оплачує вартість 

екскурсії ще для однієї особи.     

Показовим є той факт, що попит на гуманітаріїв з боку ІТ-індустрії 

зростає вже не перший рік.  Так роботодавці  визнають, що останніми 

часом наймають на роботу більше випускників-гуманітаріїв, ніж фахівців, 

які здобули лише STEAM-освіту. 

Наголосимо на тому, що ідеї STEAM-освіти зародились не лише на 

ґрунті американської педагогіки.  Набагато раніше, ще в 90-х роках 

минулого століття, видатний український учений, академік НАПН України 

С. Гончаренко створив своєрідний «прообраз»  майбутньої освітньої 

стратегії і обґрунтував ідею гуманітаризації освітнього процесу. 
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Суголосно з ідеями С. Гончаренка щодо гуманітаризації освіти  

академік І. Зязюн обстоював думку, що цей шлях  пролягає через невпинну 

трансляцію цінностей в освітній процес. Ціннісними основами 

гуманітаризації освіти він вважав креативні зразки педагогічної культури, 

котрі суспільно схвалені, традиційно передаються з покоління в покоління і 

які функціонують у творчому житті людства, в інформаційно-комунікаційній 

взаємодії,  врешті-решт в педагогічних теоріях, системах, технологіях3. Два 

вчені у сфері української освіти  – Іван Зязюн і Семен Гончаренко – 

абсолютно невипадково зустрілись у часі і просторі, адже однаково 

усвідомили гуманітарно-креативну місію освіти,   одночасно творили нову 

філософію вітчизняної  педагогіки і точно передбачили майбутній розвиток 

педагогічних ідей світового рівня4. 

Наведемо деякі положення, обгрунтовані С. Гончаренком, вчений 

прогнозував інноваційні процеси, що відбуваються нині. Він вивчав 

упровадження STEM-освіти за кордоном та акцентував увагу на поєднанні 

природничої і гуманітарної картин світу, - у трансформації на STEAM-освіту. 

«Нові цивілізаційні виклики закономірно призводять багато країн до нового 

«освітнього буму», до хвилі глибоких реформ систем освіти – це 

відбувається в таких різних країнах, як США і Велика Британія, Китай, 

країни Східної Європи, Південно-Східної Азії і Південної Америки тощо. 

Нещодавно мені пощастило заглянути в 300-сторінкову доповідь комісії, 

створеної в США при Президенті. Називається вона дуже симптоматично: 

«Поки ще не пізно». Комісія, до складу якої увійшли провідні вчені і 

політики США, впродовж кількох місяців аналізувала ті виклики, які 

чекають США в ХХІ ст., і на основі проведеного аналізу підготувала свої 

рекомендації Президенту, запросивши на їх реалізацію грандіозні суми...  

Головний аргумент цієї Комісії був таким: через 10-20 років 

громадянин Сполучених Штатів втратить здатність орієнтуватися в 

соціальних і економічних питаннях того світу, в якому житиме; не зможе 

працювати з приладами й обладнанням, якщо не буде дуже добре 

підготовленим у галузі математики, природничих і технічних наук5. 

Сьогодні США не порушують питання, як збільшити випуск менеджерів, 

економістів чи бакалаврів з права. Їх цікавить підвищення рівня 

математичної, природничої і технічної освіти. Вони бачать у цьому той 

                                                        
3 Зязюн  І.А.  Гуманістична  парадигма  в  освіті / І.А.Зязюн // Вища  школа:  реалії,  

тенденції,  перспективи розвитку. Ч.II: Нова  парадигма  вищої  освіти.  Матеріали  міжн.  
наук.-практ.   конф. 17-18 квітня 1996 р. – К., 1996. – С. 18-20. 

4 Тарасенко Г. С. Проблема гуманітаризації освітнього простору в контексті 
наукових ідей С.Гончаренка (до 90-річчя з дня народження видатного українського 
педагога) Український педагогічний журнал. – 2018. - №1. – С.6-14. 

5 Гончаренко С. Дидактична концепція змісту освіти // Сучасні інформаційні 
технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, 
досвід, проблеми // Зб. наук. пр., у 2-х част., Ч-1 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін.  

КиївВінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – С. 22-23. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101259
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самий «Ключ», який забезпечить новий соціально-економічний і духовний 

ривок країни. 

«Цілісна людина, яка йде на зміну технічній «частковій», має 

характеризуватися розвитком всіх складових внутрішнього світу: мислення, 

почуттів, інтуїції, всього розмаїття здібностей. Сьогодні особливо необхідно 

допомогти становленню цілісної, гармонійно розвинутої особистості, яка 

поєднує в собі розум і серце, мислення і почуття, уяву і інтуїцію, яка 

набула сутнісних, фундаментальних знань про світ, оволоділа способами 

діяльності, дотримується моральних законів буття. Однобічна, одномірна 

людина небезпечна. Вона схожа на робота. Спрямованість освіти, в тому 

числі спеціалізацію, суперечить тенденції часу на фундаментальну 

підготовку і цілісний розвиток учня»6. 

Методолог української педагогіки неодноразово відзначав, що 

інформаційно-пізнавальна  парадигма  сучасної  освіти  не  виконує своєї 

конструктивної соціальної місії, адже не  дає  змогу  адекватно  

формулювати  і  розв’язувати  складні  проблеми  розвитку суспільства, 

збереження екології природи і людської духовності. Тому вона має  

поступитися  соціально-культурній парадигмі, яка характеризується 

аксіологічною наповненістю, відкритістю,   внутрішньою діалогічністю, 

передбачає гармонію складових національно-культурного досвіду – науки, 

культури, мистецтва і тим відрізняється від традиційної7. 

У контексті наукового пізнання можна навести висновок Н. Ничкало, 

яка зазначає, що наука має дисциплінарну структуру, що визначається 

поділом на галузі природознавства, суспільствознавства і технікознавства. 

Кожна з цих галузей має свою певну специфіку щодо об’єктів дослідження, 

співвіднесеності теоретичного і практичного знання, суб’єктивного та 

об’єктивного, вимог творчості. І в міждисциплінарних, і дисциплінарних 

взаємодіях, як зазначають В. Кремень і В. Ільїн, можна виявити трансляцію 

засобів і методів з однієї сфери знання в іншу8.  

Аналіз зв’язків слугує основою для структурування змісту навчальних 

дисциплін, орієнтує на їх застосування в освітньому процесі. Об’єктивно 

зв’язки існують всередині кожної навчальної дисципліни. На думку 

І. Ільясова, це зв’язки між об’єктами і між змістовою та процесуальною 

                                                        
6 Гончаренко С.У. Дидактична концепція змісту освіти. / С.У. Гончаренко // Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр., у 2-х част., Ч-1 / Редкол.: І.А. 
Зязюн (голова) та ін.  КиївВінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – С. 25 

7 Гончаренко С.У. І все таки – гуманітаризація / С.У.Гончаренко // Педагогіка і 
психологія. – 1995. – № 1. – С.3-7. 

8 Ничкало Н.Г. Педагогіка медіальна у контексті міжлисциплінарності / Н.Г. Ничкало 
// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 50 / редкол. - Київ-Вінниця: 

ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. – 15. 
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характеристикою знань9. 

 Міждисциплінарні зв’язки – це зв’язки, що встановлюються між 

навчальними дисциплінами різних галузей знань. Міждисциплінарними 

можуть бути внутрішньоциклові зв’язки, зв’язки між дисциплінами одного 

блоку, наприклад, загальнопедагогічного, гуманітарного, предметного тощо 

та міжциклові зв’язки, зв’язки між дисциплінами різних блоків. 

Міждисциплінарність передбачає формування цілісного уявлення про 

наукове знання у фахівців певної галузі. Міждисциплінарна інтеграція 

забезпечує цілісність освітнього процесу, спираючись на позитивні мотиви 

навчальної діяльності (соціальні, моральні, комунікативні, професійні, 

пізнавальні, особистісні та мотиви розвитку) і розвивальні функції 

методичного управління, основним завданням якого є проектування 

технології розвитку та саморозвитку особистості.  

Саме міждисциплінарна інтеграція фундаментальних наук, мистецтва 

та технологій, на наш погляд, є основою для впровадження в український 

освітній простір STEAM-освіти. Вважаємо за необхідне зазначити, що саме 

мистецтво втілює потужний потенціал для формування особистості. Ще в 

1890 р. у праці «Загальний смисл мистецтва» В. Соловйов дійшов 

висновку, що мистецтво «своїм кінцевим завданням повинно ставити 

абсолютний ідеал не лише в уяві, а й насправді – повинно одухотворити, 

перетворити наше життя»10.  

Під час спілкування з творами мистецтва опановуються можливості 

художньої культури, виховується творча особистість. У художньо-

естетичних цінностях людина знаходить джерело духовного збагачення, 

морального задоволення, співпереживання, соціального самоствердження, 

розвитку творчих сил й індивідуальних здібностей. 

Головне у мистецтві – глибина образно-естетичного осягнення 

людських характерів, естетичний аналіз дійсності, сила художньо-

образного мислення. Це такою самою мірою стосується й матеріально-

технічних систем відображення в галузях, що поєднують у собі мистецтво 

та досягнення науково-технічного прогресу. Хоча матеріально-технічні 

системи характеризуються логічністю інженерного розвитку, художнє 

наповнення вони черпають з арсеналу традиційної художньої культури. 

Так, наприклад, дизайн – це та сфера творчої діяльності, що виникла на 

межі фундаментальних наук, інженерії та мистецтва. Будучи частиною 

матеріального, цей напрям також нерозривно пов’язаний з естетикою та 

мистецтвом. 

Висновки. Інтегративні зв’язки в освітньому процесі – це  зв’язки між 

                                                        
9 Ильясов И. И. Структура процессов учения / И. И. Ильясов// – М.: МГУ, 1986. – 198 с. 
10 Соловйов В. Допрофесійна підготовка в системі «загальноосвітня школа – 

професійний ліцей»: монографія / В. Ф. Соловйов; за ред. А. В. Литвина. – Льваів: 

СПОЛОМ, 2014. – 256 с. 
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навчальними дисциплінами різних галузей знань. STEAM-освіта передбачає  

створення змішаного (інтердисциплінарного) освітнього середовища, в 

якому студенти починають розуміти, як можна застосувати наукові методи 

на практиці11. На часі – пошук варіантів міждисциплінарного зближення 

наукових знань у процесі створення  інтегрованих програм, використання в 

освітньому процесі нових засобів  навчання і навчального  устаткування. 

Розбудова нової української школи передбачає послідовні реформаційні 

зміни, зокрема оновлення концептуальних засад і технологічної культури 

освітнього процесу. Водночас у пошуках варіантів зв’язку науки і 

мистецтва не варто створювати штучні шляхи для цього. За своєю 

природою як мистецька, так і наукова діяльність мають спільні ознаки.  

Створення наукового продукту і будь-якого художнього образу – це по суті 

процес ітерації, тобто повторення дій з урахуванням досвіду попереднього 

успіху або помилок, допоки результат не виявиться таким, який відповідає 

поставленим цілям. Створення витвору мистецтва – це своєрідний  проект, 

що ріднить його з наукою. І наукова, і мистецька діяльність спрямовані  на 

результат, і ця схожість є необхідною основою  STEAM-освіти12.   
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Vitalii Boychuk, Oksana Boychuk 

 

STEAM-EDUCATION AS AN EXAMPLE OF THE 

INTERDISCIPLINARY INTERACTION OF SCIENCE AND ARTS 

 

Summary. Тhe formation and development of STEAM-education in the context 

of interdisciplinary convergence of science and art is considered. Some historical and 
pedagogical aspects of this problem are analyzed. There are five components of 

STEAM-education: S - science, T - technology, E - engineering, A - art and M - 

mathematics, and accentuated on the importance of the art component in the 
interdisciplinary formation of coherent personality. The scientific heritage of 

academician S. Honcharenko is analyzed in the context of STEAM-education 

development. The perspective directions of development and search variants of 

interdisciplinary convergence of scientific knowledge through creation of integrated 
programs. Also introduction of new teaching aids and educational equipment into 

educational process are determined. It is proved that STEAM-education is the result of 

the integration of science and art, as a results of scientific technology creation, based 
on moral values. The Union of Fundamental and Humanitarian Knowledge gives a way 

to the creative development of the individual, actively develops the creative direction 

of education, which may include such complex disciplines as industrial design, 

landscape architecture, environmental and industrial aesthetics, etc. STEAM-promotes 
the development of such important skills as a comprehensive understanding of 

scientific issues, creative and engineering approach to their solution, critical thinking, 

the ability to process information in images and symbols; the ability to analyze 
several streams of information simultaneously, the integrated application of scientific 

and artistic methods of cognition, the use of research in the basics of design, etc.  
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Key words: STEAM-education, interdisciplinary, art, humanization of 

education, science. 

 

Witalij Bojczuk, Oksana Bojczuk 

 

STEAM-EDUKACJA JAKO PRZYKŁAD  

INTERDYSCYPLINARNEJ INTERAKCJI NAUKI I SZTUKI 

 
Streszczenie. Rozważane jest kształtowanie i rozwój edukacji STEAM w 

kontekście interdyscyplinarnej konwergencji nauki i sztuki. Przeanalizowano niektóre 

historyczne i pedagogiczne aspekty tego problemu. Zwraca się uwagę na pięć 
elementów edukacji STEAM: S - nauka, T - technologia, E - inżynieria, A - sztuka i M - 

matematyka i jest zaakcentowana na znaczenie komponentu artystycznego w 

interdyscyplinarnej formacji spójnej osobowości. Podkreślono wyniki oddzielnych 

badań krajowych i zagranicznych naukowców. Dziedzictwo naukowe akademika 
Semena Ustymowicza Goncharenki jest analizowane w kontekście rozwoju edukacji 

STEAM. Określa się perspektywiczne kierunki rozwoju i poszukiwania wariantów 

interdyscyplinarnej konwergencji wiedzy naukowej poprzez tworzenie zintegrowanych 
programów, wprowadzanie nowych pomocy dydaktycznych i sprzętu edukacyjnego do 

procesu edukacyjnego. Udowodniono, że STEAM-edukacja jest wynikiem integracji 

nauki i sztuki, co skutkuje narodzinami technologii naukowej, zapłodnionej 
wartościami moralnymi. Unia Wiedzy Podstawowej i Humanitarnej daje potężny 

impuls do twórczego rozwoju jednostki, aktywnie rozwija kreatywny kierunek 

edukacji, który może obejmować takie złożone dyscypliny, jak projektowanie 

przemysłowe, architektura krajobrazu, estetyka środowiskowa i przemysłowa itp. 
STEAM promuje rozwój tak ważnych umiejętności, jak wszechstronne zrozumienie 

zagadnień naukowych, kreatywne i inżynierskie podejście do ich rozwiązania, 

krytyczne myślenie, zdolność do przetwarzania informacji w obrazach i symbolach; 
umiejętność jednoczesnej analizy kilku strumieni informacji, zintegrowane 

zastosowanie naukowych i artystycznych metod poznania, wykorzystanie badań w 

podstawach projektowania itp. Edukacja STEAM w znacznym stopniu przyczynia się do 
«humanizacji» procesu edukacyjnego, ponieważ do suchych faktów liczby i ich 

kombinacje skutecznie łączą wartości semantyczne. 

Słowa kluczowe: STEAM-edukacja, interdyscyplinarność, sztuka, humanizacja 

edukacji, nauka.   
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Анатолій Кузьмінський  

             

УТВЕРДЖЕННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ Й ОСВІТИ 

 

Анотація. Обгрунтовано необхідність пошуку шляхів удосконалення 

відносин між країнами, націями, соціальними групами й окремими індивідами. 

Висвітлено роль освітньої сфери у розв’язанні цієї проблеми, зокрема 
використання освітнього досвіду Польщі. Формуванню гуманістичних цінностей 

молоді сприяє використання досвіду Януша Корчака, Папи Яна Павла ІІ, Кароля 

Шимановського, Г. Сковороди та інших польських і українських діячів. В 

ретроспективі проаналізовано освітню й культурну діяльність громадсько-
політичних діячів Польщі на теренах України, зокрема Бобринських, Браницьких, 

Потоцьких, Бродських, Понятовських, які будували й утримували різні освітні 

заклади. Приділено значну увагу творчості, політико-громадській діяльності 
польського поета, вчителя, виховника Адама Міцкевича, твори якого пронизані 

ненавистю до деспотизму, несправедливості, любов’ю до рідного краю і мають 

заклично-виховний зміст. Особливою сторінкою польсько-українських зв’язків 

становить життя Т. Шевченка. Дружба рівноапостольного генія України з 
польськими гуманістами-демократами є взірцем, для сучасників, і для нащадків. 

Громадський діяч В. Хорошевський на похованні Шевченка виголосив промову, що 

стала виявом дружби між українським і польським народами. В Україні, особливо 
на Черкащині, спостерігалося зміцнення зв’язків, дружби й співпраці 

представників культурної й освітньої сфери на основі досвіду польських і 

українських достойників минулого. Проводяться спільні форуми, конференції, 
здійснюється обмін студентами, викладачами, захист дисертацій українських 

пошукувачів у Польщі, а також польських в Україні. У Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького створено Полонійний центр, в основу 

діяльності якого покладено принцип вивчення польської мови і глибокого 
ознайомлення з польською культурою. Діяльність і творчість польських й 

українських діячів освіти і культури можуть служити надійним підґрунтям 

здійснення освітніх реформ в Україні, зокрема у вихованні гумано орієнтованої, 
миролюбної особистості. 

Ключові слова: освіта, культура, гуманітарно-екзистенційна парадигма, 

польський досвід, миролюбна людина. 

 

 

Вступ. Сучасний складний і непередбачуваний світ відзначається 

підвищеною конфліктністю практично у всіх сферах життєдіяльності 

людства. У суспільстві все частіше й частіше мають місце прояви 

нецивілізованих способів усунення суперечностей і розв‘язання конфліктів. 

Локальні воєнні інциденти, факти тероризму, загострення міжсусідських 

відносин у стосунках окремих країн, напружені протистояння між окремими 

соціальними групами в багатьох країнах стають типовими й майже 

звичними реаліями початку ХХІ ст. Все це дестабілізує життя людської 

спільноти і викликає тривогу за її майбутнє. Очевидно, назріла потреба 

активно шукати шляхи пом‘якшення й удосконалення відносин між 

країнами, націями, соціальними групами й окремими індивідами. Одним із 
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дієвих чинників розв‘язання цієї важливої проблеми може бути освітня 

сфера, зокрема конструктивного використання досвіду українських і 

польських діячів культури й освіти з метою утвердження гуманістичних 

цінностей в умовах Нової української школи, у всіх ланках формальної, 

неформальної й інформальної освіти. Корисним у цій справі може бути й 

прогресивний зарубіжний досвід, особливо досвід країн, близьких в 

історичному, територіальному й ментальному контексті до вітчизняних 

реалій. Найбільш прийнятним і продуктивним може бути досвід системи 

освіти Республіки Польща. Орієнтація вітчизняної освітньої системи на 

гуманітарно-етичну освітню парадигму, адаптація кращого європейського 

виховного досвіду до українських реалій можуть бути надійною запорукою 

виховання миролюбної людини.  

 

Подолання гуманодефіцитної освітньої системи – одна  

з найважливіших проблем сучасності 

 

Одним із шляхів  досягнення миру є виховання миролюбної людини у 

всіх освітньо-виховних ланках – від родини й дошкільного закладу до 

університету для людей третього віку. Необхідно визнати, що це непросте й 

нелегке завдання, оскільки вся історія людського існування пройнята 

жорстокістю, насиллям, приниженням особистості, злостивістю й 

конфліктністю. У древній Спарті спеціальні комісії обстежували 

новонароджених дітей і виносили вердикт кому жити, а кого викинути в 

провалля. Навіть такий видатний педагог, як Я.Коменський, будучи 

посутньо гуманістом, допускав застосування фізичних заходів впливу до 

учня, хоч і в обмеженому колі випадків. Те ж саме можна сказати й про 

вітчизняного вченого-педагога М. Пирогова.  

Класичним прикладом жорстокої педагогіки, яку так яскраво й 

виразно описав П. Зайцев, є «виховання» малого Тараса Григоровича 

Шевченка. Першим «учителем» Шевченка був дяк, якого поет називав 

Совгирем-сліпим. Цей «педагог» щосуботи бив усіх без винятку учнів 

різками, яких самі ж учні повинні були за його наказом накрасти в чужому 

садку. Ось як описує сам Т. Шевченко цю екзекуцію: «Ми до тої [березової] 

каші звикли були, але от де можна сказати справжній спиток був – б‘є, 

бувало, а тобі велить лежати та не кричати і «не борзяся», виразно читати 

четверту заповідь!»1.   

При всій повазі й визнанні заслуг у розвитку науки про виховання 

молодої людини видатного українського педагога-вченого і практика – 

А. Макаренка культ верховенства інтересів колективу над інтересами 

                                         
1 Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К.: АТ «Обереги», 1994. – С. 15. 
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особистості, метод вибуху та деякі інші елементи виховної методики все-

таки більше відповідали вимогам епохи, в якій людина була «гвинтиком», 

елементарною частинкою тоталітарного суспільства.  

Практично вся шкільна система в радянській освітньо-виховній 

парадигмі була авторитарною. Хто тільки не виконував учительські функції 

в загальноосвітній школі (особливо в сільській) – і військовослужбовці, 

яких вигнали з армії за безмежну тупість і негідну поведінку, і агрономи, 

зоотехніки, механіки, які проявили професійну неспроможність на своїх 

професійних посадах, і вчорашні сімнадцятирічні десятикласники,  і ще 

чимало різного випадкового люду. Якщо не вистачило тями працювати 

нормально в певній галузі, то останнім притулком для життєвих невдах 

була школа, оскільки діти не мали ні прав, ні досвіду, ні сили, щоб 

захистити себе від знущань горе-педагогів. Яких тільки способів знущань і 

тортур на дитячі голови не придумували так звані вчителі, які поняття не 

мали ні про педагогіку, ні про психологію, ні про педагогічний такт, 

педагогічну техніку чи деонтологію, а найголовніше – не мали нормальної 

людської душі: насильницьке годування тютюном, вистригання хрестів на 

голові, постановка в куток класної кімнати, покарання працею, просто 

банальне побиття учня, тримання в одному класі впродовж 2–3 років – 

далеко не повний перелік засобів авторитарно-садистської педагогіки. 

Така нелюдяна форма виховання молодої особистості приводила до 

того, що в дорослому віці людина вважала жорстокість, злостивість, 

знущання над іншими людьми за норму. На жаль, недостатня увага саме до 

виховного компоненту в едукаційній системі, штучний розрив між власне 

навчанням і вихованням має місце і в останні десятиріччя.  Жорстку оцінку 

цьому негативному явищу дав відомий педагог-новатор Є. Ільїн, який 

констатував, що навчання без виховання є справа брехлива й небезпечна, 

що вона створює частіше всього людей напівосвічених, зарозумілих, 

пихатих безформних кар‘єристів; вона озброює протидуховні сили; вона 

розв‘язує і заохочує в людині вовка. 

   

Гуманоорієнтовані ідеї польських і українських 

 діячів культури і освіти 

 

Репресивний, жорстокий характер виховної системи породжує 

формування жорстокої, агресивної, нелюдяної особистості. Неспіврозмірна 

перевага навчання над вихованням турбувала світлі голови задовго до 

наших часів. Польський педагог, лікар, письменник Януш Корчак (Генрик 

Гольдшмідт) генерував і реалізовував свої гуманістичні педагогічні ідеї в 

ХІХ – ХХ ст. Він був глибоко переконаний, що зробити світ мирним і 

щасливим без створення справедливої школи неможливо. Реформи в житті 

дорослих потрібно розпочинати з формування душ дітей, мудрого 
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влаштування їхнього життя, охорони його від зла, заздрощів, почуття 

нерівності. Треба бачити й знаходити в дитині максимум росинок чистого, 

світлого, доброго й шукати не очима, а серцем, зазирнувши в очі дитини, 

бо очі «часто сліпі, особливо очі дорослих»2. Педагог-гуманіст 

стверджував, що принижений, озлоблений, знедолений в дитинстві 

вихованець не може стати доброю, з почуттям гідності, не підлою людиною. 

Все його життя, практичний досвід, педагогічні праці, все разом – одна з 

безкомпромісних, мудрих людських спроб знайти шляхи, які виключали б 

появу в суспільстві людиноненависництва, насильства, жорстокості, 

несправедливості, які сприяли б формуванню Людини в людині, – вдячної, 

добропорядної, глибокоморальної.  

На таких же гуманістичних позиціях стояв і Папа Ян Павло ІІ (Кароль 

Войтила), який вважав, що головним завданням освіти є відкриття 

людського в людині. Благотворний виховний вплив на учнівську й 

студентську молодь має творча спадщина одного з найбільш відомих діячів 

польської музичної культури першої половини ХХ ст., педагога, 

композитора, піаніста, музичного критика Кароля Мацея Корвин-

Шимановського, який народився, жив і творив на Черкащині, у селі 

Тимошівка, де місцевій школі нині присвоєно його ім‘я і відкрито музей, 

присвячений пам‘яті великого педагога-композитора. І поляки, і українці 

свято шанують пам‘ять свого знаменитого земляка. На відзнаку однієї з дат 

К. Шимановського у Черкаському музичному училищі нещодавно відбувся 

урочистий вечір за участю польської делегації, на якому відома польська 

піаністка, педагог, музичний діяч, талановитий виконавець творів 

композитора Йоанна Доманьська виконала низку його творів.  

Український філософ Г. Сковорода, ознайомившись із працями 

М. Коперника, Я. Коменського (ректора школи в Лешно), висловив своє 

суголосне ставлення до проголошених ними принципів гуманізму, 

кордоцентризму, природовідповідності, єдності й взаємозалежності всього 

живого в природі. Пройшовши пішки всю Польщу, філософ переконався у 

спільностях щодо польських і українських коренів і тому багато його байок 

мають подібних героїв з польського фольклору, а в прозових творах 

філософсько-педагогічного змісту знаходимо цікавий опис українського і 

польського побуту. Отже, твори українського любомудра можуть служити 

цінним матеріалом для виховання поваги до культурних цінностей 

українського і польського народів, їхніх історико-культурних надбань і 

традицій, зміцнення братерських зв‘язків, добросусідства і 

взаємопідтримки.  

                                         
2 Я. Корчак. Избранное. – К.: «Рад. шк.»  – 1983. – С. 481. 
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Особливо важливий польський слід у сфері освіти й культури 

простежується на теренах Центральної України, зокрема на Черкащині. 

Громадсько-політична діяльність Острозьких, Вишневецьких, Довмонтів, 

Потоцьких, Дашковичів та ін. поєднувалася з увагою до освітнього й 

культурного розвою краю. Старостами в Черкасах були О. Дашкевич 

(1528 р.), В. Тишкевич (1535 р.), О. Вишневецький (1593 р.), які активно  

сприяли культурному зростанню людності міста. Підприємці Бобринські 

(цукрозаводчики, меценати й фінансисти будівництва залізниці Фастів – 

Знам‘янка та станції Бобринської (сьогодні станція Тараса Шевченка) 

доволі активно сприяли будівництву різних закладів освіти. 

Зупинимося на зв‘язках з Україною окремих діячів культури й освіти 

Польщі, діяльність яких відбувалася на теренах Черкащини. 

На вулиці його імені нині знаходяться навчальні корпуси Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького  О. Дашкович – 

польсько-український магнат – заклав підвалини духовних зв‘язків 

українців і поляків. Остафій Дашкович у лютому 1527 р. разом із 

захисниками рідної землі, до яких входили окремі з‘єднання польських 

вояків, розгромили численне татарське військо, визволивши з татарського 

полону понад 40 тисяч бранців і загарбані татарами цінності 3. Не можна не 

згадати й спільну перемогу польсько-литовського війська й українсько-

білорусько-російських полків і загонів у  Грюнвальдській битві 1410 р.4. 

Перші школи на теренах Черкащини, так само  як і Польщі, з‘явилися 

при монастирях, костьолах і церквах у Х – ХІ ст. Вони обслуговували 

освітні потреби духовенства й знаті. У ХVIII ‒ ХІХ СТ.  польсько-

українськими магнатами в Україні, на теренах Черкащини побудовано 

понад 30 шкіл (лише в 1887 р. родинами Бобринських ‒ 6, Браницьких ‒ 7, 

Потоцьких ‒ 7, Бродських ‒ 9, Понятовських ‒ З при власних фабриках і 

заводах). Одним із перших навчальних закладів у місті Городищі стала так 

звана ланкастерська школа на 30 місць, відкрита 1822 р. в поміщицькому 

маєтку, а в 1856 р. при цукроварні було відкрито міністерське училище (на 

кошти графа Бобринського) на 95 учнів. Такі навчальні заклади у великих 

населених пунктах і парафіяльні школи у селах при церквах і костьолах  

сприяли підвищенню освітнього рівня населення. Арабський мандрівник 

Павло Алеппський, який у 1653‒1654 рр. перебував у Польщі й Україні, 

зокрема відвідав Уманщину й Чигиринщину, писав, що «люди тут вчені, 

кохаються в науках та законах, гарні знавці риторики, логіки і всякої 

філософії... По всій козацькій землі дивний і гарний факт спостерігали ми: 

всі вони, за малим винятком, грамотні, навіть більшість їхніх жінок  і дочок 

уміють читати й знають порядок служб церковних та церковні співи; 

                                         
3 Центральний державний історичний архів УРСР. – Спр. 10. – Арк. 78 звв. 
4 Ян Длугощ. Грюнвальдская битва. – М., 1962. – С. 91. 
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священники навчають сиріт і не дають їм тинятися неуками по вулицях..., а 

дітей тут більше, ніж трави, і всі діти уміють читати...»5. 

Варто згадати й видатних польських педагогів-музикантів, поетів, 

політичних і громадських діячів, які народилися на Черкаській землі. 

Назвемо лише деяких. На Черкащині народилися й провели дитячі роки 

відомі польські просвітителі: поет Міхал Грабовський, соціаліст Людвіг 

Наринський, пейзажист Я. Станіславський. Діяч польського національно-

визвольного руху Сидір Коперницький (1825−1891 рр.) народився в селі 

Чижівка Звенигородського району, закінчив Київський університет, в якому 

працював професором анатомії, а з 1871 р. – професором Ягеллонського 

університету в Кракові.  

Окремою сторінкою польсько-українських зв‘язків є життя Тараса 

Григоровича Шевченка. Варто відзначити, що не було жодного 

міжнародного зібрання, присвяченого Т. Шевченку, на яких не були 

присутні польські друзі: перекладачі, літератори, викладачі-україністи. У 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 

Міжнародній 33-ій науковій Шевченківській конференції (20 ‒ 22 квітня 

1999 р.) з цікавим дослідженням про типологічну спорідненість поем 

Т. Шевченка «Сон», «Кавказ» і А. Міцкевича «Поминки», глибинне 

розуміння Т. Шевченком А. Міцкєвича виступив Є. Прісовський. А дружба 

генія України з польськими гуманістами-демократами-революціонерами 

Сираковським, Желіговським, Броніславом Залеським стала прикладом і 

для сучасників, і для нащадків на довгі роки, Громадський діяч 

В. Хорошевський на похованні Тараса Шевченка виголосив промову, яка 

запам‘яталася, як знак дружби між польським і українським народами: 

«...Хай також і польське слово, коротке, але сердечне пролунає біля твоєї 

труни, достойний поете русинський. Ти любив свій край рідний... За 

помилки батьків не відповідають їх діти, не станемо ж згадувати тут про 

старі чвари давноминулого, а скажемо краще братерське «полюбимо одне 

одного»6 .   

 

Творчість Адама Міцкевича  

в українській культурі й освіті 

 

Особливе місце у зв‘язках України й Польщі, дружньому спілкуванні, 

спільності поглядів на проблеми освіти як складової культури займає 

особистість Адама Міцкевича (24.12.1798 − 26.11.1855). Щирий друг 

декабристів, натхненний співець братерства народів Адам Міцкевич був  і є 

                                         
5 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, 

описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. − М., 1897. − Вип. 2. − С. 100 
−102. 

6 Український історичний журнал. − 1963. −  № 1. − С. 35. 
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для польського народу, як Тарас Шевченко для українського, світочем 

прогресивних ідей, совістю нації. 

Адам Міцкевич у лютому 1825 року відвідав одне з найкрасивіших 

селищ Надросся − Стеблів. У поемі «Пан Тадеуш» він змалював околиці 

селища такими чудовими рядками: 

«Чи на Вкраїні я б ту липу упізнав, 

Що сотню панночок і сотню хлопців бравих  

Ховала в холодочку, при танцях і забавах. 

Як вечір повивав блакитно воду Рось? 

О свідки давніх літ! Багато довелось 

Вам муки лютої, смертельної зазнати..»7  

У Стеблеві в родині Германа Головінського він разом зі своїм другом 

Франціском Малєвським декілька днів відпочивав перед поїздкою до 

Петербурга. Слід зауважити, що після закінчення університету (навчався 

на двох факультетах: природничо-математичному й філологічному) з 

1819 р. з перервами працював учителем у гімназії м. Ковно. Мабуть тому в 

його творах «Гражина», «Поминки», «Пан Тадеуш» багато поетичних 

рядків присвячено проблемам освіти, зокрема підкреслено роль матері й 

батька у вихованні дітей, важливість виховання на народних традиціях, у 

дусі патріотизму, любові до Батьківщини: 

І в житті, і в творчості, і в політико-громадській діяльності в поетові 

жив дух молодості, вчителя, вихователя, пропагандиста. Роза Люксембург 

у 1929 р. в статті «А. Міцкевич» закидала йому, як недолік, ставку на 

молодь: «Він став центром нового ідейного руху, ідолом, правда, лише для 

молоді; але в руках молоді знаходилось тоді кермо польської історії»8 . 

Перебуваючи в Стеблеві в 1925 р., А. Міцкевич розпочав свою баладу 

«Чати», в основу якої поклав розповіді слуги Головинських. Балада, знову 

ж таки, носить заклично-виховний зміст з огляду на традиції та почуття 

гідності (до речі, автор назвав цю баладу українською). У цей  же період 

перебування в Стеблеві поет задумав написати поему «Конрад 

Валленрод», пройняту ненавистю до деспотизму, несправедливості, 

самодержавства і глибокою любов‘ю до рідного краю. Цікаво, що епіграфом 

до поеми поет  узяв слова із трактата італійського історика і політичного 

діяча Макіавеллі «Князь», що дослівно означає «Повинні-бо ви знати, що є 

два способи боротьби... треба бути лисицею і левом» 9 . 

За змістом ця поема польського мислителя знаходиться в освітньому 

полі між «Вдячним Еродієм» Г. Сковороди та «І мертвим, і живим, і 

                                         
7 А. Міцкевич. Вибрані твори в 2-х томах. – Т. 2. − К.: Вид-во художньої літератури, 

1955. − С. 76. 
8 Р. Люксембург. «А. Міцкевич» // Красная Новь, − 1929, − № 6. − С. 2 
9 А. Міцкевич. Вибрані твори в 2-х томах. − Т. 1. − К.: Вид-во художньої літератури, 

1955. − С. 293. 
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ненарожденним» Т. Шевченка, а образ Конрада нагадує пушкінських 

героїв. 

«…Він світової уникав марноти, 

Від п’яної він утікав громади, 

 − Але, замкнувшись у своїм покої, 

В нудьги обіймах, туги і скорботи, 

Шукав розваги у хмільнім напої. 

…На вид його, аж темний від напруги, 

На млистий погляд, брів високі дуги, 

В глибінь ви зазирали загадкову. 

Про що ж були пісні його чужинні? 

Гадали: у безумному відчаї 

Утрачену він юність доганяє. 

А де ж душа? У спогадів країні»10. 

Адам Міцкевич надіслав Г. Головинському літографський малюнок 

Конрада Валленрода з авторським підписом на звороті. Оригінал 

знаходиться у Варшавському музеї А. Міцкевича, а копія в Стеблівському 

музеї І. Нечуя-Левицького. Говорячи про перебування А. Міцкевича в 

Стеблеві, доцільно навести інформацію, викладені в історико- 

краєзнавчому нарисі С. Хавруся «Стеблів» 11: «По приїзді до Одеси він 

розповідав у листі своєму польському другові Едуарду Одинцю: «У 

Київській губернії (сьогодні це Черкаська область, – А.К.) ми звернули 

трохи з дороги в село, і я вперше побачив скелі, про котрі ми знали лише з 

книг. Для мене це було нове і захоплююче видовисько: величезні брили 

граніту, а поміж ними похмурі урвища, що переходять у широку рівнину. 

Можна лише пошкодувати, що цей краєвид не побачили мої очі влітку, 

коли його прикрашають  води, зелень та виноград». Улітку 1825 р. поет 

знову завітав до Стеблева. Цього разу він вивчав український фольклор. 

До наших днів збереглися двоповерховий флігель і головна будівля 

колишнього маєтку Головинських, де перебував А. Міцкевич. Тут 27 

листопада 1960 р. Максим Рильський і Ванда Михалевська (генеральний 

консул ПНР у Києві) відкрили меморіальну дошку, яка свідчить: «У цьому 

будинку в 1825 р. перебував геніальний польський поет Адам Міцкевич». 

У Стеблеві А. Міцкевич знайомиться із сусідами Головинських − 

Проскурами, які були позв‘язані з діячами «Південного товариства 

декабристів». Можна здогадуватися, що при їх спілкуванні обговорювалися 

освітні проблеми, викладені в розробленому Павлом Івановичем Пестелем 

проекті соціально-економічних і політичних перетворень у Росії (в 1824 р. 

він називався «Російська правда»). Ідеологія декабристів була близькою 

                                         
10 Там само.  – С. 299. 
11 Хаврусь С. Стеблів. − Дніпропетровськ: Промінь, 1972 р. − С. 18 −19. 
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Міцкєвичу, а саме: в людині мають цінуватися її здібності, служіння 

суспільству, любов і повага до ближнього, здатність до самопожертви. Саме 

на цих якостях ідеалу освіченого громадянина й повинне будуватися 

особисте й громадсько-суспільне життя. Близькими А. Міцкевичу, як 

учителеві, були й педагогічні ідеали декабристів: «законодавча влада 

повинна виховання надати повністю й одноосібно волі батьківській, адже 

ніщо так сильно не впливає на добробут (благополуччя) царств і народів. 

Виховання стосується тілесних і душевних сил, має на меті науки, 

мистецтва, ремесла чи будь-яку галузь промисловості»12. 

До Москви Міцкевичу не дозволяли їхати через Єлизаветград (нині 

Кропивницький) і Київ, бо там уже відчувалося наближення виступу 

декабристів. У листі до Головинських з Одеси він писав у Стеблів: «Мої 

безконечні мандри по різних кінцях держави були б терпимі, якби я міг 

вибрати дорогу згідно з своїми уподобаннями. Виїжджаючи з Одеси, мав 

надію знову відвідати Стеблів і ще раз подихати повітрям України...» 13. 

У 1825 р. Адаму Міцкевичу вдається побувати в Харкові, в родині 

Петра Петровича Гулака-Артемовського, викладача польської мови й 

ректора Харківського університету, уродженця Черкащини. Тут він  зустрів 

багато студентів і викладачів з Польщі, учнів і колег П. Гулака-

Артемовського. Як з глибоким знавцем польської літератури,  педагогом  з 

близькими  поглядами   на   освіту   між  польським   поетом   і   

українським поетом склалися дружні взаємини на довгі роки. П. Гулак-

Артемовський у дописці до перекладу з польської мови промови 

Ф. Дмоховського про Ігнатія Красицького щодо зв‘язків перекладів і 

переспівів з розвитком естетичної думки підкреслював: «Ніколи слава 

Красицького не була так непохитно стверджена, як з тих пір, коли він 

прославлений Дмоховським, і нічиє перо не було достойне написати вирок 

тому, хто сам вважав би славою для себе − почути його з вуст самого 

Дмоховського»14. 

Завдяки П. Гулаку-Артемовському й редакції «Украинского вестника», 

в якому він друкував свої балади, зокрема «Твардовський» (за сюжетом 

балади А. Міцкєвича) Адам Міцкєвич уже в 1826 р. зближаються з членами 

кращого на той час російського журналу «Московский телеграф». Саме 

через співробітників журналу братів Полєвих, Вяземського відбулося 

знайомство з М. Максимовичем, науковцем, літератором, другом 

Т. Шевченка. М. Максимович, уродженець Черкащини, гордість України. 

                                         
12 Гл. II, § 14 − Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. − 

М.: Педагогика, 1987. − С. 159. 
13 А. Міцкевич. Вибрані твори в 2-х томах. − Т. 1. − К.: Вид-во художньої 

літератури, 1955.− С. 17. 
14 Петро Гулак-Артемовський. Байки, балади, лірика. ‒ К.: В-во Рад. письм, 1958. ‒ 

С. 10. 
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Максимовича й Міцкєвича поєднала енциклопедичність знань, спільність 

спеціальностей  по завершенню університетів, поглядів на освіту, науку, 

ставлення до друзів. Уже з літа 1826 р. Міцкєвич став бажаним гостем у 

літературних салонах Волконської і Єлагіної, відвідує наукові зібрання й 

бере участь у наукових дискусіях у Московському університеті, а в 1827 р. 

він був присутнім на захисті дисертації М. Максимовича. 

 

Нинішній стан українсько-польських зв’язків  

у гуманітарній сфері 

 

Для подальших досліджень проблеми культурних і освітніх зв‘язків 

Черкащини з Польщею, розв‘язання освітніх проблем у майбутньому 

окреслимо лише основні напрями співробітництва у сфері  освіти й 

культури нинішньої Черкащини й Польщі. На традиційних  

Максимовичівських, Шевченківських читаннях,  наукових конференціях, 

присвячених творчості Л. Українки, І. Нечуя-Левицького, Гулаків-

Артемовських та інших наших видатних земляків завжди  приділяється 

особлива увага  співпраці, дружбі українських і польських достойників. У 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 

створено Полонійний центр, в основу діяльності якого покладено принцип 

вивчення польської мови в контексті глибокого ознайомлення з польською 

культурою. Постійно проводяться спільні зустрічі, форуми, конференції. 

Викладачі закладів вищої освіти Черкащини читають лекції студентам 

польських університетів. Аспіранти й докторанти Черкащини захищають 

дисертації у польських закладах освіти, а в українських ‒  на матеріалах  

Польщі. З метою збереження й поглиблення дружби між нашими країнами в 

Черкасах сріблястими тополями посаджено алею Дружби. Отже, 

започатковані в далекому минулому зв‘язки двох сусідніх країн ширшають, 

розвиваються, зміцнюються.  

Висновки. Для збереження миру на планеті й подальшого розвитку 

світової цивілізації необхідно відшуковувати й реалізовувати шляхи 

подальшого розвитку відносин між країнами, націями, різними соціальними 

групами й окремими індивідами. У розв‘язанні цієї проблеми значна роль 

належить освітній сфері. Доцільним є використання європейського 

освітнього досвіду, зокрема польського. Звернення до історичного досвіду 

педагогічної й культурної діяльності польських і українських корифеїв 

освіти й культури, орієнтація вітчизняної освітньої системи на гуманітарно-

етичну парадигму можуть бути надійною запорукою виховання молодого 

покоління в дусі гуманізму, миролюбності, дотримання нормальних 

людських відносин на всіх рівнях: між індивідами, соціальними верствами, 

націями, державами.  
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Anatolii Kuzminskii 

 

APPROVAL OF HUMANISTIC VALUES IN ACTIVITIES OF POLISH 

AND UKRAINIAN PEOPLE OF CULTURE AND EDUCATION 

 

Summary. Emphasis the needs to find ways to improve the relations between 

countries, nations, social groups and individuals, about the role of the educational 
sphere in solving this problem, in particular the use of the educational experience of 

Poland. The use of the experience of the best representatives of the humanitarian and 

educational paradigm, in particular Janusz Korczak, Pope John Paul II, Karol 

Shymanovski, H. Skovoroda and other Polish and Ukrainian activists, can contribute to 
the formation of humanistic values of youth. In the retrospect analyzed the 

educational and cultural activities of political and public figures of Poland on the 

territory of Ukraine, in particular Bobrynskyh, Branytskyh, Pototskyh, Brodskyh and 
Poniatovskyh, which constructed and held various educational institutions. Considers 

creativity, political and public activities of the Polish poet, teacher, educator Adam 

Mickiewicz, whose works are imbued with hatred of despotism, injustice, love to their 

native land and have a vocational and educational content. A special connect of Polish 
and Ukrainian ties is T. Shevchenko's life. A public figure, V. Khoroshevskii, at the 

Shevchenko's funeral made a speech that was remembered, which became an 

expression of friendship between the Ukrainian and Polish people. In Ukraine, 
especially in Cherkasy region, the strengthening of ties, friendship and cooperation 

between representatives of the cultural and educational spheres on the experience of 

the Polish and Ukrainian. Conducted joint forums, conferences, exchange of students, 
teachers, defense of dissertations of Ukrainian searchers in Poland. The Polonium 

Center was established in Cherkassy National University, which is based on the 

principle of studying the Polish language and a deep acquaintance with Polish culture. 
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The activities and creativity of Polish and Ukrainian educators and cultures can serve 

as a reliable foundation for the implementation of educational reforms in Ukraine, in 

particular in the education of a human-oriented, peace-loving person. 
Key words: education, culture, humanitarian paradigm, Polish experience, 

peace-loving person. 

      

Anatolij Kuźminskyj 

 

USTANOWIENIE WARTOŚCI HUMANISTYCZNYCH  

W DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ  

LUDZI KULTURY I EDUKACJI 

 

Streszczenie. Artykuł zajmuje się potrzebą znalezienia sposobów na poprawę i 
poprawę stosunków między krajami, narodami, grupami społecznymi i jednostkami, 

na temat roli sfery edukacyjnej w rozwiązywaniu tego problemu, w szczególności 

wykorzystania doświadczenia edukacyjnego w Polsce. Wykorzystanie doświadczeń 
najlepszych przedstawicieli humanitarnego i egzystencjalnego paradygmatu 

edukacyjnego, w szczególności Janusza Korczaka, papieża Jana Pawła II, Karola 

Szymanowskiego, G. S. Skovorody i innych polskich i ukraińskich gwiazd, może 

pomóc przezwyciężyć oryginalną tradycję brutalnego wychowania młodego człowieka. 
W retrospekcji historycznej rozważano działalność edukacyjną i kulturalną polskich 

osób publicznych na Ukrainie, w szczególności Bobrinsky, Branicki, Potocki, Brodski, 

Ponyatovsky, które budowały i utrzymywały różne instytucje edukacyjne. Wiele uwagi 
poświęca się twórczości polskiego poety, nauczyciela, pedagoga Adama Mickiewicza, 

którego prace są nasycone nienawiścią do despotyzmu, niesprawiedliwości, miłości do 

ojczyzny i mają treści zawodowe i edukacyjne. Osobną stroną więzi polsko-ukraińskich 
jest życie Tarasa Szewczenki. Przyjaźń geniuszu równości apostolskiego Ukrainy z 

polskimi humanistycznymi demokratami, Syrakowem, Żyligowskim i Bronisławem 

Zaleskim jest dobrym przykładem zarówno dla współczesnych, jak i dla potomków 

wielu lat. Przedstawiciel publiczny W. Choroszewski na pogrzebie Szewczenki wygłosił 
przemówienie, które zostało zapamiętane jako znak przyjaźni między narodem 

ukraińskim i polskim. Na Ukrainie, a zwłaszcza w regionie Czerkasów, wiele robi się, 

aby wzmocnić więzi, przyjaźń i współpracę przedstawicieli sektora kultury i edukacji z 
doświadczeniem Polski i Ukrainy godnym przeszłości. Prowadzili wspólne forumy, 

konferencje, wymianę studentów, nauczycieli, obronę prac ukraińskich poszukiwaczy 

w Polsce, a także z materiałów polskich. Centrum Polonium powstało w Czerkaskim 

Uniwersytecie Narodowym, którego podstawą była nauka języka polskiego i głęboka 
znajomość polskiej kultury. Działania i kreatywność polskich i ukraińskich przywódców 

w dziedzinie edukacji i kultury mogą służyć jako wiarygodna podstawa do wdrażania 

reform edukacyjnych na Ukrainie, w szczególności w kształceniu człowieka 
zorientowanego na pokój, kochającego pokój. 

Słowa kluczowe: edukacja, kultura, humanitarny paradygmat egzystencjalny, 

polskie doświadczenie, osoba kochająca pokój. 
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Микола Носко,  

Олександр Проніков,  

Наталія Терентьєва  

 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ПРОЕКТИ:  

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД 

 

Анотація. Зазначено, що вітчизняні університети інтегруючись у 

європейське освітньо-інформаційне співтовариство, мають адаптувати 

пропоновані ними освітні послуги не тільки до національного, а й до міжнародного 

ринку праці. Проаналізовано концепцію трансформації системи освіти, що 
базується на таких положеннях: освіта є основою економічного розвитку країни; 

обґрунтоване відкриття нових престижних конкурентоспроможних спеціальностей, 

які формуватимуть висококваліфікованих фахівців нового покоління; адаптація 
освіти до умов ринкової економіки з урахуванням інтеграційних процесів; зміна 

змісту освіти, послідовне впровадження освітніх та управлінських інновацій і 

сучасних інформаційно-комунікативних технологій; розвиток ділових зв’язків 

фахівців із замовниками; корекція моделі фахівця на всіх етапах його підготовки. 
Доведено, що на зміни освітніх послуг вищої освіти впливає низка факторів: 

набуття знаннями статусу основного капіталу для суспільного розвитку; 

скорочення і зміни механізмів державного фінансування освіти; розвиток 
інформаційних технологій; глобалізація, інтернаціоналізація та європеїзація 

освіти. Визначено, що динаміка соціально-економічних перетворень зумовлює 

зміни в підготовці майбутніх учителів в умовах університетської освіти. Випускник 
університету повинен бути підготовленим до роботи в нових умовах. 

Підтвердженням інтернаціоналізації освітньої системи представлено  досвід 

Чернігівського регіону щодо реалізації українсько-польських проектів, зокрема, 

масштабний українсько-польський проект «Шкільна академія підприємництва», 
який є відповіддю на потребу української освіти реформування в напрямку 

компетентнісно орієнтованого навчання та дефіциту навчальних годин на 

формування підприємливості й ініціативності. 
Ключові слова: українсько-польські проекти, освіта, регіональний досвід, 

Чернігівщина.  

 

 

Вступ. Національні інтереси кожної держави вимагають входження її 

до світового простору, послідовного становлення як впливового елементу 

європейської спільноти. Цілеспрямоване реформування кожного 

компоненту національного простору можливе лише внаслідок аналізу 

соціокультурних, економічних, політичних зрушень у державі в тісній 

взаємодії з глобалізаційними процесами і тими проблемами, що виникають 

на шляху інтеграції до європейської та світової спільноти.  

Стратегія розвитку університетської освіти полягає у зміцненні 

національних освітніх систем, їх послідовній інтеграції в європейський та 

світовий освітній простір. Труднощі, які виникають у різних країнах у ході 

реформування системи освіти, є специфічними, детермінованими 

особливостями переходу від індустріального суспільства до суспільства, 
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побудованого за знаннях, політичною та економічною ситуацією, 

традиціями, досягнутим рівнем розвитку освіти, рисами національного 

характеру тощо1.  

Змінилися пріоритети розвитку суспільства, і на початок ХХІ ст. для 

університетського сектору провідними стали оновлення місії та візії в 

контексті інтеграційних процесів. Входження України у 

трансконтинентальну систему інформації вимагає синхронізації процесів 

розвитку вищої освіти з такими загальними тенденціями розвитку 

людського суспільства як: зміна парадигми освіти (з монопарадигми на 

поліпарадигму), подвійна спрямованість освіти (базування на досвіді й 

знаннях минулого, що ґрунтується на пізнанні дійсності, пояснює вже 

пізнаний світ, вивчає людське суспільство та саму людину на підставі 

наявних знань – підтримуюча освіта; утвердження освіти, що пояснює 

взаємодію людини зі світом, реалізує перетворення, спрямовані на 

розвиток творчої перетворювальної діяльності – інноваційна освіта, 

результатом якої є розвиток інноваційного мислення, формування постійної 

потреби в саморозвитку і творчості, заснування і постійне вдосконалення 

методології перетворення власного «Я», суспільства і природи)2. 

ХХІ ст. притаманні нові вектори розвитку світової університетської 

освіти, які є безпосереднім та логічним продовженням тенденцій розвитку, 

притаманних періоду Другої академічної революції. Офіційно Друга 

академічна революція бере свій початок з 1969 р. із введення до наукового 

обігу терміну «суспільство знань» (Knowledge society; П. Дракер, 1969) як 

трансформації терміну «суспільство, яке навчається» (Р. Хатчинс, 1968) і 

являє собою зміни, що відбулись у системі європейської вищої освіти в 

контексті переходу до К-суспільства. На засіданні Римського Клубу (1976) 

провідними науковцями того часу було представлено і обґрунтовано 

початок нового етапу в розвитку суспільства – «сучасність», початок якої 

зумовлений впровадженням комп‘ютерних технологій в різні галузі 

господарства у цілому, і в освітню зокрема. Зміна типу суспільства та 

запровадження нових технологій в сферу освіти спричинили зміни форм і 

методів, організації освітнього процесу у навчальних закладах Європи. 

Зміни в освітній сфері у цілому викликали потребу реорганізації вищих 

                                         
1 Терентьєва Н.О. Розвиток університетської освіти України періоду незалежності: 

інтеграційний та акмеологічний напрями. В кн.: Сучасні акмеологічні дослідження: 
теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія. – Київ: Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка, 2016. – С. 498-499.  

2 Терентьєва Н.О. Інтеграція університетської освіти України в європейський 
освітньо-інформаційний простір: різновекторність прояву. Cучасна наука і освіта: нові 
реалії і наукові рішення: зб. наук. пр., підготовлений за матеріалами Міжнародної 
науково-практичної конференції, яка відбулася на базі Варненського університету 
менеджменту (Болгарія, 1–13 липня 2017 р.). – С. 335-336. 
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навчальних закладів, особливо університетського сектору, оскільки саме 

університети виступають флагманами змін зберігаючи при цьому сталість та 

традиційні підходи до організації освітнього процесу3. 

Інтегруючись у європейське освітньо-інформаційне співтовариство, 

вітчизняні університети мають адаптувати пропоновані ними освітні 

послуги не тільки до національного, а й до міжнародного ринку праці. Нам 

імпонує концепція трансформації системи освіти, яка базується на таких 

положеннях: освіта є основою економічного розвитку країни; обґрунтоване 

відкриття нових престижних конкурентоспроможних спеціальностей, які 

формуватимуть висококваліфікованих фахівців нового покоління; адаптація 

освіти до умов ринкової економіки з урахуванням інтеграційних процесів; 

зміна змісту освіти, послідовне впровадження освітніх та управлінських 

інновацій і сучасних інформаційно-комунікативних технологій; розвиток 

ділових зв‘язків фахівців із замовниками; корекція моделі фахівця на всіх 

етапах його підготовки. На зміни освітніх послуг вищої освіти впливає 

низка факторів: набуття знаннями статусу основного капіталу для 

суспільного розвитку; скорочення і зміни механізмів державного 

фінансування освіти; розвиток інформаційних технологій; глобалізація, 

інтернаціоналізація та європеїзація освіти. 

На сучасному етапі саме реформа освіти є найвідповідальнішим 

сектором змін, що стосується не лише майбутнього країни в цілому, а й 

безпосередньо кожної молодої людини. Динаміка соціально-економічних 

перетворень зумовлює зміни в підготовці майбутніх учителів в 

університетах.  

Міністерством освіти і науки України у 2016 р. підготовлено 

інноваційний документ – «Нова українська школа. Концептуальні засади 

реформування середньої освіти», який пройшов широке громадське 

обговорення4. У ньому визначено покрокову реалізацію освітньої реформи 

на період до 2029 р., сформовано нову освітню мету, розроблено 

концептуальні засади реформування, що зорієнтовані на зближення 

української освіти з європейською. З початку ХХІ ст., в умовах пошуку та 

модернізації змісту шкільної  освіти, важлива допомога надана Україні 

міжнародними освітніми організаціями щодо визначення рамки ключових 

компетентностей.  

В основу реформування вітчизняних освітніх програм покладено ідеї 

прогресивного досвіду країн Європейського Союзу. Зокрема, основними 

                                         
3 Терентьєва Н.О. Вектори розвитку університетської освіти України (ХХІ століття). 

Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 2017. – № 3. – C. 130-138. 
4 Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. – [Електронний ресурс]. – URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8. 
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орієнтирами визначено такі нормативно правові акти: Рекомендації 

Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу; Ключові 

компетентності для навчання впродовж життя (Європейські орієнтири) 

(2006)5; Стратегія соціально-економічного розвитку Європейського 

Союзу на період до 2020 року: Звіт Eurydice: Навчання підприємливості у 

навчальних закладах (2016)6.  

З метою сприяння національним реформам у країнах Європейського 

Союзу та обміну інформацією, для освітян і всіх, хто навчається, заради 

досягнення узгодженості та підтримки таких сфер як працевлаштування та 

соціальна політика, розроблено спільну рамку ключових компетентностей. 

Країни Європейського Союзу визначили вісім ключових компетентностей 

для навчання впродовж життя, які стали рамковими засадами сучасної 

освіти в Європі7.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» (2017)8, одна з важливих 

вимог до сучасного педагога – це формування у здобувачів освіти 

ключових компетентностей. Шкільні навчальні програми з усіх предметів 

відображають засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти (2011) і концепції «Нова українська школа» 

(2016). У них визначено наскрізні змістові лінії: громадянська  

відповідальність, екологічна безпека та сталий розвиток, здоров‘я і 

безпека, підприємливість та фінансова грамотність. Наскрізні лінії 

допоможуть ефективно поєднувати декілька освітніх завдань у процесі 

викладання усіх шкільних предметів. Реалізація змістових ліній у рамках 

окремих предметів вимагає змін у традиційних методах співпраці з учнями.  

Наскрізні змістові лінії інтегрують зміст навчальних предметів 

шкільного курсу, корелюються з окремими ключовими компетентностями і 

сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що 

визначають його поведінку в життєвих ситуаціях.  

З метою надання Україні допомоги у здійсненні освітніх реформ у 

2014 р. Центр Розвитку Освіти у Варшаві розпочав реалізацію польсько-

українського проекту «Уроки з підприємницьким тлом», спрямований на 

підтримку суспільно-економічного сталого розвитку країни на основі 

                                         
5 Про основні компетенції для навчання протягом усього життя. Рекомендація 

2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 18 грудня 2006 року. – 
[Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975. 

6 Entrepreneur ship Education at School in Europe. European 
Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union. 238 p.   

7 Про основні компетенції для навчання протягом усього життя. Рекомендація 
2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 18 грудня 2006 
року. – [Електронний ресурс]. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975. 

8 Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Законодавство України. 
– [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 
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виконання заходів, мета яких – підвищення рівня освіти і професійної 

кваліфікації через запровадження елементів підприємницької освіти у школі 

не тільки на уроках, економіки чи основ підприємницьких знань, а й у 

рамках інших шкільних предметів. Проектом передбачено виконання 

наступних цілей: створення системи партнерства з метою сприяння сталому 

соціально-економічному розвитку України, у прийнятті заходів для 

підвищення рівня освіти та професійної кваліфікації суспільства шляхом 

впровадження елементів бізнес-освіти в школі; розвиток серед учнів та 

викладачів компетентності ініціативність і підприємливість.  

Тематика з питань підприємництва увійшла до тем таких навчальних 

предметів: математика, фізика, хімія, біологія, основи екології, географія, 

економіка, інформатика, українська мова, історія, правознавства, людина і 

світ, світова література, англійська мова, польська мова, психологія, 

образотворче мистецтво, трудове навчання. Було також надано поради 

керівникам шкіл. За результатами проекту укладено і видано колективну 

публікацію, а саме – посібник «Уроки з підприємницьким тлом: навчальні 

матеріали» із методичними рекомендаціями про організацію інтегрованих 

уроків з «підприємницьким тлом» та взірцевими конспектами таких уроків9.  

Унаслідок співпраці з польськими освітянами реалізовано масштабний 

українсько-польський проект «Шкільна академія підприємництва». З 2012 

по 2014 рр. проектом охоплено 24 області України, підготовлено 67 

тренерів-регіональних лідерів, залучено близько 650 вчителів та майже 

9000 школярів, створено понад 210 шкільних клубів підприємництва, 

підготовлено 2 публікації: електронний посібник «Шкільний клуб 

підприємництва: Вчимося діяти» та «Уроки з підприємницьким тлом: 

навчальні матеріали», створено інтернет-платформу методичної 

підтримки10. Проект є відповіддю на потребу української освіти 

реформування в напрямку компетентнісно орієнтованого навчання та 

дефіциту навчальних годин на формування підприємливості й 

ініціативності. 

Упровадженню наскрізної змістовної лінії «підприємливість та 

фінансова грамотність» сприятимуть наступні чинники: застосування 

інтерактивних методів навчання (ці методи дозволяють змоделювати 

життєві ситуації на уроках і спонукати учнів мислити, спілкуватися і діяти); 

проектна діяльність (завдяки навчальним проектам учні вчаться 

застосовувати знання на практиці, працювати в команді над конкретним 

завданням, презентувати свої результати, шукати інформацію з різних 

                                         
9 Уроки з підприємницьким тлом: навчальні матеріали; за заг. ред. Е. Бобінської, 

Р. Шияна, М. Товкало. – Варшава: Сова, 2014. – 399 с.  
10 Шкільна академія підприємництва. – [Електронний ресурс]. – URL: 

http://www.sae-ukraine.org.ua/.  
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джерел, порівнювати й аналізувати, переконувати і вести за собою); 

організація екскурсій на підприємства та в організації (що допоможе 

мотивувати і активізувати учнів до здобуття освіти).  

Змістовна складова має спиратись на навчальні матеріали, які були 

напрацьовані в міжнародних освітніх проектах. Варто зауважити, що в 

освітньому полі України, у сфері шкільної економічної освіти, було 

реалізовано такі потужні проекти як «Junior Achievement Ukraine (США), 

«Тренери для тренерів» (США), «Ділова активність» (Даремський 

університет (Велика Британія), «Спільнота споживачів та громадські 

об'єднання» (спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку 

Організації Об'єднаних Націй); українсько-польські проекти: «Шкільна 

академія підприємництва» (2012–2013), «Уроки з підприємницьким тлом» 

(2014), «Шкільна академія підприємництва – 3» (2017); проекту USAID 

(United States Agency for International Development), Агентства США з 

міжнародного розвитку «Розвиток фінансового сектору» (FINREP ІІ), щодо 

підвищення рівня фінансової грамотності населення України завдяки якому 

був розроблений навчальний комплекс «Фінансова грамотність». Ці 

напрацювання можна впровадити  в освітній процес з метою реалізації 

наскрізної змістової лінії «підприємливість та фінансова грамотність».  

На підтвердження інтернаціоналізації освітньої системи звернемося до 

досвіду у закладів освіти Чернігівського регіону щодо реалізації українсько-

польських проектів. Для забезпечення сталого суспільного прогресу 

підготовка молоді до підприємницької діяльності є одним з актуальних 

напрямів сучасної освіти в нашій країні і в світі. Перспективним вбачаємо 

досвід Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К. Д. Ушинського, який спільно зі своїми колегами майже з усіх 

областей України долучився у 2013–2015 рр. до роботи в українсько-

польському проекті «Шкільна академія підприємництва». Конкретними 

цілями проекту є: розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та 

необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або 

професійній кар‘єрі; обмін досвідом у запровадженні в шкільну практику 

заходів, пов‘язаних з розвитком професійної активності та підприємливості. 

Кінцевою цільовою групою проекту є вчителі та учні старших класів 

закладів загальної середньої освіти11. 

Економіка як предмет та економічні дисципліни, зокрема, фінансова 

грамотність широко вивчалися у закладах загальної середньої освіти  

Чернігівщини. Зокрема, у 2014 – 2015 н.р. у м. Ніжин Чернігівської області 

вивчали економіку 100 % учнів 10–11 класів, у тому числі: на рівні 

                                         
11 Пронікова І. В. Економічне виховання – основа формування життєвої 

компетентності молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 120. – C. 175-178. 
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стандарту – 505 учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; на 

профільному рівні – 49 учнів 10–11 класів. У гімназії № 3 та 

загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ ст. № 15 запроваджено 

викладання нового курсу за вибором «Фінансова грамотність» за 

програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.  

У цих школах проведено анкетування учнів старших класів щодо 

визначення рівня знань з фінансової грамотності. У межах вивчення 

вибіркового курсу «Фінансова грамотність» учні взяли участь у 

Всеукраїнському конкурсі відео кліпів «Заощаджуй», організатором якого 

був Національний банк України. Крім того в усіх загальноосвітніх 

навчальних закладів міста проведено День фінансової грамотності, в 

рамках якого з учнями 1–11 класів проведено тематичні бесіди, вікторини, 

інтелектуальні ігри, переглянуто відеоматеріали; здійснено віртуальні 

екскурсії у музей грошей Національного банку України; організовано    

зустрічі з представниками Приватбанку. У жовтні 2014 р. на базі Ніжинської 

гімназії № 3 відбувся міський турнір юних економістів, у якому брали 

участь команди учнів 10–11 класів з усіх шкіл міста. 

Актуальним у шкільній економічній освіті на Чернігівщині є 

впровадження нового предмета за вибором «Основи податкових знань», 

який розширює світогляд учнів, збагачує їх лексику поняттями зі сфери 

оподаткування, економіки і права. Програма курсу за вибором «Основи 

податкових знань» укладена для учнів 9-х класів з поглибленим вивченням 

суспільно-економічних предметів та спрямована на реалізацію 

допрофільної підготовки школярів. Засобами предмету відбувалось 

розширення уявлення здобувачів освіти про державу та її функції, 

ознайомлення з законами і правилами оподаткування, розкриття суті й ролі 

податків у економічному житті України. Значну увагу при вивченні курсу 

приділено реалізації виховної та розвивальної мети уроку, а не тільки 

навчальної12. 

Висновки. Залишаються актуальними завдання щодо: активної 

участі педагогічних працівників у вдосконаленні організації та модернізації 

змісту шкільної освіти на національних засадах з урахуванням регіональних 

особливостей і передового досвіду; використання потенціалу активних та 

інтерактивних методів навчання, які допомагають учням набути економічні 

знання й вміння, сформувати навички в умовах ринкової економіки.  

Для України в цілому характерними є зниження якості освітніх послуг 

внаслідок вимушеного пошуку додаткових джерел прибутку; низький 

рівень мобільності (потенційно талановиті випускники університетів не 

                                         
12 Пронікова І. В., Давиденко А. А. Виховання підприємницьких рис на уроках 

фізики. Уроки з підприємницьким тлом: навчальні матеріали; за заг. ред. Є. Бобінської, 

Р. Шияна, М. Товкало. – Варшава: Сова, 2014. – С. 90-91.  
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знаходять вакансії для роботи на викладацьких чи дослідницьких посадах); 

меритократія у закладах вищої освіти (прагнення університетів залучати на 

роботу знаних фахівців, що підвищить рейтингові позиції закладу, а не 

вкладати ресурси у підготовку власних кадрів); старіння професійного 

кваліфікованого викладацького складу, що не сприяє високій якості освіти, 

яка надається закладами вищої освіти. Спостерігається також протистояння 

/ напруженість між університетами так званого «світового класу» та 

масовими вищими навчальними закладами внаслідок введення 

міжнародних рейтингів. Це зумовило зміну характеру викладання, 

навчання та освітніх програм (у бік антифундаменталізації), зміну 

фінансування вищої освіти (суспільна користь – особистісна вигода), зміну 

професійної діяльності викладача (бюрократизація, постійна 

стресогенність, підвищені навантаження, нестабільність), ускладнення 

кваліфікаційних структур та підзвітності тощо13. 

Отже, хотілось би вірити і працювати задля того, щоб інтеграційні 

процеси в їх сучасному прояві не зруйнували ті продуктивні напрацювання, 

якими пишається система вітчизняної університетської освіти; були не 

однобічно спрямованими (окремі зарубіжні ідеї впроваджуються у 

вітчизняний освітній простір без адаптації до існуючих вимог), й 

забезпечували можливості для поширення вітчизняного досвіду та 

наукових напрацювань, які не мають фінансової підтримки з боку держави. 
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UKRAINE AND POLISH PROJECTS:  

REGIONAL EXPERIENCE 

 

Summary. In the article, the authors noted that by integrating into the 

European educational and information community, domestic universities have adapted 
their educational services not only to the national, but also to the international labor 

market. Analyzed the concept of transformation of the education system, which is 

based on the following provisions: education is the basis of the economic development 
of the country; reasonable opening of new prestigious competitive specialties, which 

will form highly qualified specialists of the new generation; adaptation of education to 
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the conditions of a market economy, taking into account integration processes; 

changing the content of education, the consistent introduction of educational and 

management innovations and modern information and communication technologies; 
development of business relations of specialists with customers; correction of a 

specialist model at all stages of its preparation. It is emphasized that changes in the 

educational services of higher education are influenced by a number of factors: the 
acquisition of knowledge of the status of fixed capital for social development; 

reductions and changes in public financing mechanisms for education; information 

technology development; globalization, internationalization and Europeanization of 
education. Scientists argue that the dynamics of socio-economic transformation leads 

to a change in the training of future teachers in a university education. A university 

graduate must be prepared to work in new conditions. Confirmation of the 

internationalization of the educational system presents the experience of the 
Chernihiv region in the implementation of Ukraine-Polish projects, in particular, the 

large-scale Ukrainian-Polish project School Academy of Entrepreneurship, which is a 

response to the need for Ukrainian education reform in the direction of competently 
oriented education and the lack of training hours for the development of 

entrepreneurship and initiative. 

Key words: Ukrainian-Polish projects, education, regional experience, 

Chernihiv region. 
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UKRAIŃSKO-POLSKIE PROJEKTY:  

DOŚWIADCZENIE REGIONALNE 

 

Streszczenie. W artykule autorami zaznaczono, że integrując się w europejską 
edukacyjną-informacyjną współnotę ojczyste uniwersytety powinny adaptować 

oferowane przez ich oświatowe usługi nie tylko do narodowego, ale i do 

międzynarodowego rynku pracy. Przeanalizowano koncepcję transformacji systemu 
edukacji, który bazuje się na takich przepisach : edukacja jest podstawą 

ekonomicznego rozwoju kraju; uzasadnione odkrycie nowych prestiżowych 

konkurencyjnych fachów, które będą formowały wysokowykwalifikowanych fachowców 

nowego pokolenia; adaptacja edukacji do warunków rynkowej gospodarki z 
uwzględnieniem integracyjnych procesów; przemiana treści edukacji, konsekwentne 

wprowadzenie edukacyjnych i administracyjnych innowacji i współczesnych 

informacyjno-komunikatywnych technologii; rozwój rzeczowych związków specjalistów 
ze zleceniodawcami; korekcja modelu fachowca na całych etapach jego 

przygotowania. Zaakcentowano uwagę, że na przemiany usług edukacji wyższej 

wpływa szereg czynników: odzyskanie wiedzom statusu kapitału zakładowego dla 
społecznego rozwoju; skrócenie i przemiany mechanizmów państwowego 

finansowania edukacji; rozwój informacyjnych technologii; globalizacja, 

umiędzynaradawianie się i europeizowanie edukacji. Określono, że dynamika 

społeczno-ekonomicznych przekształceń determinuje przemiany w przygotowaniu 
przyszłych nauczycieli w warunkach uniwersyteckiej edukacji. Absolwent uniwersytetu 

musi być przygotowany do pracy w nowych warunkach. Prezentowano przez 

potwierdzenie umiędzynaradawiania się systemu edukacyjnego doświadczenie 
Czernihowskiego regionu codo realizacji ukraińsko-polskich projektów, w 
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szczególności, ukraińsko-polski projekt wielką na skalę "Szkolna akademia 

przedsiębiorczości", który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ukraińskiej edukacji 

reformowania na kierunek kompetentnosciowego orientowanego nauczania i deficytu 
edukacyjnych godzin na kształtowanie przedsiębiorczości i inicjatywy. 

Słowa kluczowe: projekty ukraińsko-polskie, edukacja, doświadczenie 

regionalne, region Czernihów. 
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Анжеліна Пугач, Наталя Дівінська  

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЦЕНТРИ ПОЛОНІСТИКИ 

У РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

Анотація. Висвітлюються проблеми міжкультурної компетентності 

майбутнього вчителя. Проаналізовано наукові праці вітчизняних і зарубіжних 
дослідників у галузі культурології і міжкультурної компетентності. Розкрито 

сутність понять «міжкультурна компетентність», «культурна компетентність» і 

«культурна ідентичність». На основі аналізу науково-педагогічної літератури 

доведено, що міжкультурна компетентність охоплює здатність формувати в собі 
іншу культурну ідентичність, культурну компетентність, які виражаються у 

знаннях цінностей, норм, стандартів поведінки іншої культури і здатності досягати 

успіхів у міжкультурній комунікації. Розглянуто досвід університетських центрів 
полоністики в Республіці Польща і в Україні в контексті розвитку міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів. Виявлено, що ці осередки ознайомлюють 

студентів – майбутніх педагогів – із теоретичними та практичними основами 

методики викладання польської мови як іноземної, забезпечують систематизацію 
набутих знань, розвиток конкретних умінь, оволодіння інноваційними 

технологіями, сприяють опануванню культурних надбань Польщі, зміцненню 

українсько-польських освітньо-наукових зв’язків. Результати дослідження 
підтверджують, що у розвитку міжкультурної компетентності майбутнього вчителя 

важливу роль відіграє формування ціннісних орієнтацій і таких якостей, як 

толерантність, практичність, комунікабельність, здатність до абстрактного і 
логічного мислення, міжособистісної взаємодії, рефлексії, самоаналізу, внутрішньої 

позитивної установки, вміння швидко вирішувати проблеми, що можуть поставати 

у міжкультурній взаємодії.  

Ключові слова: міжкультурна компетентність, культурна ідентичність, 
культурна компетентність, міжнародна діяльність, центри полоністики. 

 

 

Вступ. На шляху євроінтеграційного поступу України серед 

пріоритетних напрямів державної освітньої політики визначено 

поглиблення міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки. У 

стратегічних документах розвитку національної освіти наголошено на 

реалізації науково-освітніх міжурядових та міжвідомчих угод про 

співпрацю, здійсненні освітніх і наукових обмінів, організації закордонного 

стажування педагогів і навчання учнів та студентів, ширше залучення їх до 

проектів і програм міжнародних організацій. Водночас акцентовано на 

опануванні і творчому використанні кращих зарубіжних практик, 

проведенні спільних наукових досліджень, різних заходів – конференцій, 

семінарів, симпозіумів, організації міжнародних дитячих таборів, створенні 

віртуальних програм для вчителів іноземних мов та вчителів-предметників1.  

                                         
1 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 
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В умовах інтернаціоналізації вищої освіти особливої актуальності 

набуває також узгодження стандартів вищої школи, приведення їх у 

відповідність до міжнародних норм. У «Положенні про дослідницький 

університет»2, зокрема, закріплено визнання дипломів про здобуті в 

зарубіжних університетах освітню кваліфікацію та вчені звання.  

Державна освітня політика і завдання сучасного закладу вищої освіти 

орієнтують на підготовку фахівця нової генерації, здатного до ефективної 

міжкультурної взаємодії в умовах швидкоплинного світу, повсякчасних 

змін, культурного розмаїття, що має забезпечити розвиток міжкультурної 

компетентності майбутніх учителів. Передбачено, що це спонукатиме 

студентів до подальшого опанування іноземних мов, розвитку 

міжкультурних контактів, набуття знань, умінь і навичок, необхідних у 

здійсненні ефективної міжкультурної комунікації. 

На особливу увагу заслуговує міжнародне науково-освітнє 

співробітництво України і Республіки Польща – стратегічного партнера в 

евроінтеграційному поступі нашої держави. Адже сусідня Польща першою 

визнала державну незалежність України. У перших міжурядових 

документах, зокрема Угоді між Урядом України і Урядом Республіки Польща 

про співробітництво в галузі культури, науки і освіти (1997)3 акцентовано 

на сприянні сторін у глибшому вивченні української мови, літератури і 

українознавства у закладах вищої освіти Республіки Польща та польської 

мови, літератури і полоністики у закладах вищої освіти України, а також 

проведенні наукових досліджень у цих галузях; здійсненні обміну 

викладачами і лекторами відповідно до потреб сторін. 

Питання професійної компетентності сучасного фахівця та її 

складових розглядали А. Бойко, Т. Грабовська, О. Гура, М. Євтух, І. Зязюн, 

А. Капська, В. Луговий, Л. Маркова, І. Секрет, В. Семиченко, В. Сидоренко, 

М. Степко, Л. Хоружа та ін. Міжкультурній комунікації присвячено наукові 

праці М. Гузикової, П. Фофанової, Н. Захарчук, В. Манакіна, І. М‘язової, 

О. Садохіна, О. Холоденко, І. Шовкун та ін. Сутність міжкультурної 

компетентності та особливості її формування вивчали О. Бігич, 

К. Дмитренко, О. Данищенко, Т. Дружченко, С. Радул, Д. Руснак, 

Н. Самойленко, І. Сафонова, A. Behning, E. Hirsch та ін. Теоретико-

методичні засади українсько-польської співпраці досліджували Є. Громов, 

О. Дубасенюк, С. Коляденко, Л. Лук‘янова, Н. Ничкало, В. Павленко, 

П. Саух, Н. Сейко, С. Сисоєва,  Є. Тихомирова та ін. Водночас заслуговує 

на окрему увагу роль університетських центрів полоністики у розвитку 

міжкультурної компетентності особистості.  

                                         
2 Про затвердження Положення про дослідницький університет. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2010-%D0%BF 
3 Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в 

галузі культури, науки і освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_058 
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Мета статті  полягає у з‘ясуванні сутності поняття міжкультурна 

компетентність, окреслити шляхи розвитку міжкультурної компетентності 

майбутнього вчителя, зокрема на основі розгляду досвіду університетських 

центрів полоністики. 

Виклад основного матеріалу. Передусім звернемося до 

поняттєвого апарату дослідження. Міжкультурну комунікативну 

компетентність розуміють як «психологічне новоутворення вищого ступеня, 

функціонування якого робить можливим міжкультурне спілкування 

професійного, соціокультурного та приватного характеру. Така 

компетентність визначається як «особлива здатність людини здійснювати 

повноцінне міжкультурне спілкування, сприймати мовне та культурне 

розмаїття, досягати взаєморозуміння між представниками різних культур 

навіть за умови посереднього володіння іноземними мовами на основі 

знання, розуміння, дотримання універсальних правил і норм поведінки, які 

створюють міжнародний етикет спілкування»4. 

Поряд із цим важливим, на нашу думку, є визначення міжкультурної 

компетентності, запропоноване Н. Самойленко: «здатність до ефективної 

комунікативної взаємодії в процесі розуміння й інтерпретації сенсу 

інокультурних ситуативних дій на основі усвідомлення загальних ознак 

культур, способів їх вербального й невербального вираження в умовах 

професійного дискурсу»5. Дослідниця обґрунтувала авторську модель 

формування міжкультурної компетентності фахівців гуманітарного профілю, 

що базується на комплексі таких ключових компетентностей, як 

лінгвокультурна, соціокультурна та дискурсивна. 

Розвиток міжкультурної компетентності майбутнього вчителя 

іноземної мови у дисертаційному дослідженні розглянув С. Радул. 

Дослідник потрактовує міжкультурну компетентність як «інтегративну 

характеристику особистості, що уособлює сукупність професійно-важливих 

знань, умінь та навичок, систему мотивів та ціннісних орієнтацій, 

необхідних для ефективного розв‘язання завдань професійної та 

міжкультурної діяльності, що забезпечують функціональну здатність до 

діяльності в ситуації міжкультурної взаємодії в стилі співпраці та 

толерантності»6. У структурі міжкультурної компетентності майбутнього 

вчителя іноземної мови дослідник виокремлює когнітивний, 

культурологічний та мотиваційний компоненти, змість яких деталізує на 

                                         
4 Дружченко Т.П. Особливості формування міжкультурної комунікативної 

компетентності в навчальному процесі. URL: 
http://www.confcontact.com/2012_06_14/pe2_druzhchenko.htm 

5 Самойленко Н.Б. Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного 
профілю: монографія. – Севастополь: Рібест, 2013. – С.59 

6 Радул С.Г. Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя 
іноземної мови у процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

к.пед.н.: 13.00.04. – Умань, 2014. – C. 8. 
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основі компетенцій, що визначають систему знань, умінь, навичок, якостей 

і здібностей. 

Особливо цінними для нашого дослідження є ідеї О. Садохіна. 

Науковець стверджує, що основу міжкультурної компетентності становить 

інформація про явища і цінності іншої культури в сукупності із засобами та 

прийомами, що дають змогу комунікантам досягати поставлених цілей 7. 

Міжкультурну компетентність, з погляду дослідника, характеризують:  

 відкритість до пізнання іншої культури та сприйняття психічних, 

соціальних та інших міжкультурних відмінностей;  

 психологічний настрій на кооперацію з представниками іншої 

культури; 

 уміння розмежовувати колективне та індивідуальне в комунікативній 

поведінці представників інших культур; 

 здатність долати соціальні, етнічні та культурні стереотипи; 

 володіння набором комунікативних засобів і правильний їх вибір 

залежно від ситуації спілкування; 

 дотримання етикетних норм під час комунікації. 

У змісті міжкультурної компетентності виокремлено три групи 

елементів: афективні, когнітивні і процесуальні. Афективними елементами 

названо емпатію і толерантність, що не обмежуються лише рамками 

довірливого ставлення до іншої культури. Вони створюють психологічний 

базис для ефективної міжкультурної взаємодії. Когнітивними елементами 

вважають культурно-специфічні знання, що становлять основу для 

адекватної інтерпретації комунікативної поведінки представників іншої 

культури, як базис для попередження нерозуміння і як підставу для зміни 

власної комунікативної поведінки в інтерактивному процесі. 

Процесуальні елементи міжкультурної компетентності є стратегіями, 

що використовують конкретно в ситуаціях міжкультурних контактів. Це 

можуть бути стратегії, спрямовані на успішну взаємодію, спонукання до 

мовленнєвої дії, пошук спільних культурних елементів, готовність до 

розуміння і виявлення сигналів нерозуміння, використання досвіду 

попередніх контактів та ін.8. 

На основі аксіологічного підходу досліджує міжкультурну 

компетентність І. Сафонова. Це поняття вона розглядає «як інтегративну 

властивість особистості, що характеризується сукупністю знань про цінності 

культур, міжкультурних вмінь та адекватних поведінкових стратегій, які 

                                         
7 Садохин А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура, пути 

формирования.  – С. 133. URL : http://www.old.jourssa.ru/2007/1/ 6aSadohin.pdf 
8 Там само.  – C.134. 
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дозволять вільно орієнтуватися в міжкультурному просторі університету на 

засадах діалогу культур та цінностей»9. 

У структурі міжкультурної компетентності дослідниця виокремлює такі 

компоненти:  

 ціннісно-когнітивний, що охоплює знання національної культури, 

цінностей, ціннісних орієнтацій партнерів по комунікації, стилів їхньої 

поведінки, національно-психологічних особливостей, правил вербального 

та невербального спілкування, мовних одиниць із національно-культурною 

семантикою, менталітету, правових та соціальних норм, етикету, традицій, 

компаративні знання (вміння порівнювати здобутки різних культур із 

власною культурою, вбачати сильні та відмінні характеристики стилів 

життя);  

 ціннісно-мотиваційно-афективний, що виявляється у потребі й 

готовності до міжкультурної комунікації, інтересі до цінностей іншої 

культури, самовдосконаленні, збагаченні ціннісного потенціалу, 

усвідомленні культурної ідентичності, толерантності й емпатії, вмінні 

створювати позитивний мікроклімат спілкування;  

 ціннісно-діяльнісний, що визначає вміння правильно обирати 

стратегію поведінки згідно з нормами і цінностями іншої країни, 

встановлювати діалог на основі толерантності, емпатії, взаємоповаги з 

представниками різних культур, усувати непорозуміння й конфліктні 

ситуації; охоплює вміння володіння культурою вербального та 

невербального спілкування, володіння соціальною мобільністю, що 

виражається у здатності швидко й адекватно модифікувати свою поведінку 

під час міжкультурної комунікації та ін.10. 

Нам імпонує підхід дослідників (А. Кожевнікова, Я. Дудко, 

Н. Голубенко), які у структурі міжкультурної компетентності виокремлюють 

«культурну ідентичність» і «культурну компетентність». Адже саме ці 

явища «є необхідною умовою успішної інтеграції у світовий соціум, як 

чинник зниження негативних впливів глобалізації, як умова, що дає змогу 

ефективно взаємодіяти в процесі міжкультурної комунікації»11. 

поняття культурної ідентичності дослідники пов‘язують з 

усвідомленням людини своєї належності до певної культури, що 

                                         
9 Сафонова І.О. Сутність і структура міжкультурної компетентності в контексті 

аксіологічного підходу. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 3 (62). 
2014. – С. 139. URL: http://oaji.net/articles/2015/690-1437472196.pdf 

10 Сафонова І.О. Сутність і структура міжкультурної компетентності в контексті 
аксіологічного підходу. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 3 (62). 
2014. – С. 139. URL: http://oaji.net/articles/2015/690-1437472196.pdf. 

11 Кожевникова А., Дудко Я., Голубенко Н. Формування міжкультурної 
компетентності сучасного вчителя як важливий чинник успішної педагогічної діяльності. – 

C. 122. URL: file:///C:/Users/Tom/Desktop/ІНТЕРКУЛЬТУРНА/Nvmdpu_2016_2_21.pdf 
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уможливлює розуміння власного місця в соціокультурному просторі і дає 

змогу вільно орієнтуватися в навколишньому світі.  

Визнано, що культурна ідентичність впливає на міжкультурну 

комунікацію, передбачає сукупність якостей, завдяки яким культурні явища 

або люди викликають симпатію або антипатію. Залежно від цього обирають 

тип, манеру і форму спілкування. Культурна ідентичність передбачає, що 

людина усвідомлено приймає відповідні культурні норми і зразки 

поведінки, ціннісні орієнтації і мову. Вона сприяє розумінню власного «Я» з 

позиції культурних характеристик, прийнятих в певному суспільстві, 

самоототожненню себе з його культурними зразками12. 

З огляду на це, важливим є розуміння культурної компетентності 

культурологами, які визначають її як комплекс компетентностей, що 

охоплюють загальносоціальну ерудованість людини в певному середовищі, 

суму правил, зразків поведінки, знань звичаїв, законів, заборон, етикетних 

настанов, вербальну і невербальну поведінку, систему загальноприйнятих 

символів, ідеологічних ціннісних орієнтацій та ін.13. 

Відомий культуролог А. Флієр виокремлює чотири складові у 

культурній компетентності особистості: 

  компетентність, розвиток якої забезпечується переважно під час 

вивчення спеціалізованих навчальних дисциплін загальноосвітнього циклу 

– економікою, політологією, правознавством, суспільствознавством;  

 компетентність, розвиток якої забезпечується в освітньому процесі 

такими дисциплінами, як історія, філософія, соціологія, етологія, 

мистецтвознавство, країнознавство, етика, естетика та ін.;  

 компетентність, що стосується знань актуальних зразків суспільної 

престижності – моди, іміджу, стилю, символів, регалій, соціальних статусів, 

інтелектуальних і естетичних напрямів тощо; опанування такої 

компетентності поширене в елементах багатьох гуманітарних дисциплін, 

але може бути забезпечене й спеціальними факультативними курсами;  

 компетентність, яка виражається у володінні мовами соціальної 

комунікації – розмовною (усною та писемною); спеціальними мовами і 

соціальними (професійними) жаргонами, мовами, прийнятими в певній 

громаді із властивими для неї етикетом та церемоніалом, політичною 

позицією, релігійною свідомістю, соціальною і етнографічною символікою, 

семантикою атрибутики престижності, соціального маркування тощо. 

                                         
12 Боголюбова Н. М., Ніколаєва Ю.В. Міжкультурна комунікація: підручник. URL: 

https://stud.com.ua/90304/kulturologiya/kulturna_identichnist#987 
13 Флиер А.Я. Культурологическая парадигма образования (к определению 

понятия). URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kulturologicheskaya-paradigma-obrazovaniya 
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Знання у цій сфері студенти опановують передусім завдяки дисциплінам 

лінгвофілологічного та історичного циклів14. 

Отже, міжкультурна компетентність передбачає здатність особистості 

розвивати в собі іншу культурну ідентичність та культурну компетентність, 

що виражається в опануванні знань про цінності, норми і стандарти 

поведінки представників інших культур та набутті вмінь досягати успіхів у 

міжкультурній комунікації. Вважаємо, що міжкультурна компетентність 

студента – майбутнього вчителя пов‘язана з формуванням ціннісних 

орієнтацій особистості та якостей, значущих для міжкультурної взаємодії: 

толерантності, комунікабельність, здатності до абстрактного і логічного 

мислення, рефлексії, самоаналізу, навичок до внутрішньої позитивної 

установки, вмінь швидко реагувати і вирішувати проблеми, що можуть 

поставати під час міжкультурної комунікації.  

Аналіз наукових праць з цієї проблеми дає змогу стверджувати, що 

формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя у рамках 

формальної освіти забезпечують спеціально спроектовані курси. Водночас 

у розвитку міжкультурної компетентності важливу роль відіграють 

університетські центри полоністики. Полоністика – сукупність наук, які 

вивчають польську мову, літературу, культуру, історію15 та ін. 

Університетські центри як у Республіці Польща, так і в Україні, створено 

переважно при кафедрах або факультетах польської мови. Зокрема, при 

факультеті полоністики Варшавського університету функціонує Центр 

польської мови та культури для іноземців «Polonicum»16. Центр 

«Полонікум» невипадково називають «місцем зустрічі багатьох культур», 

адже польську мову за програмою центру, або за розробленою на вимогу 

слухачів для їхніх потреб, опановує молодь із різних країн, а польської 

мовою дискутують, обговорюють важливі питання дослідницькі групи, які 

часто є «мультикультурними». Розвиток міжкультурної компетентності 

іноземних студентів забезпечують кінопокази, мультимедійні програми, які 

ознайомлюють з історією, культурою та традиціями Польщі. У співпраці з 

Етнографічним музеєм проводять етнографічні студії, що стосуються 

звичаїв, пов‘язаних із Андрієвим днем, Різдвом, Пасхою. Для слухачів 

організовують зустрічі з відомими вченими, влаштовують відкриті лекції за 

участі видатних професорів із різних спеціальностей.  

                                         
14 Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами 

образования и национальной политики. Общественные науки и современность. 2000. № 2. 
– С. 151. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/144/552/1216/016fLIER.pdf 

15 Полонікум. Словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/polonistyka 
16 Centre of Polish Lanquiage and Culture for Foregners. URL: 

http://polonicum.uw.edu.pl/en/ 
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При кафедрі полоністики Ягелонського університету в Кракові 

функціонує Школа польської мови і культури для іноземців17, яка є 

популярною у молоді зі всього світу18. У межах програми передбачено 

вивчення мови і культури, історії, література, театралізовані практичні 

заняття, невеличкі театральні вистави польською. Кафедра – піонер у 

застосуванні комунікативних методик, сутністю яких є одночасне 

спілкування і дія. 

У Республіці Польща знаними полонійними осередками також є: 

Центр польської мови і культури Академії полоністики в Ченстохові, Школа 

польської мови і культури Силезького університету в Катовіцах, Центр 

польської мови і культури в Свеце Ягелонського університету, Центр 

польської культури і мови для іноземців Опольського університету та ін.  

В Україні в Житомирському педагогічному університеті імені Івана 

Франка при кафедрі слов‘янських і германських мов Навчально-наукового 

інституту філології і журналістики 2004 року відкрито Центр полоністики19. 

Діяльність центру охоплює: навчання польської мови студентів; видання 

наукового часопису «Українська полоністика», основним завданням якого є 

оприлюднення результатів полонійних досліджень, ознайомлення з ними 

вітчизняних та польських учених, усіх зацікавлених у питаннях 

полоністики; координацію наукових досліджень з польської тематики, 

зокрема кандидатських і докторських дисертацій, монографій; підготовку 

навчальних посібників, поетичних збірок, компакт-дисків із творами 

польських композиторів; проведення наукових конференцій, семінарів, 

читань, круглих столів; організація методичної роботи серед учителів-

полоністів. Особливу роль у формуванні міжкультурної компетентності 

майбутнього вчителя відіграють культурно-просвітницькі заходи: 

відзначення Дня Конституції та річниць незалежності Польщі, зустрічі з 

поетами-перекладачами, обговорення польських фільмів, Викладачі і 

студенти мають змогу стажуватися у провідних закладах освіти Республіки 

Польща. 

Популяризація польської мови, літератури та культури серед 

студентів, викладачів, освітянської громадськості, розвиток полонійних 

досліджень, зміцнення освітніх і культурних зв‘язків між Україною та 

Республікою Польща – основна мета діяльності Центру полоністики 

Національного університету біоресурсів і природокористування України20. 

                                         
17 Ягелонський університет. URL: http://www.unekostudy.com/index.php/2015-02-17-

14-59-24/2015-02-17-15-01-02/yahelonskyi-universytet-krakiv 
18 Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. URL: 

https://studix.eu/zeruvka-yagellonskyj-unyversytet/ 
19 Центр полоністики. Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка. 

URL: https://zu.edu.ua/centr.html  
20 Центр полоністики. Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. URL: https://nubip.edu.ua/en/node/53596 
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Поряд із навчанням польської мови студентів університету і всіх охочих 

центр розробляє навчальні програми та курси польської мови з 

урахуванням потреб слухачів, проведенням наукових досліджень, 

пов‘язаних із українсько-польськими питаннями у галузі культури, історії, 

мови та літератури, а також лекцій, зустрічей, семінарів.  

Польський центр при кафедрі полоністики Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрито 

2003 р.21. Відтоді центром проведено чимало наукових, культурно-освітніх і 

мистецьких заходів з метою популяризації польської мови, літератури, 

культурних надбань. Відбулися відкриті лекції провідних польських 

науковців, серед яких професори Д. Уліцька, В. Валецький, А. Ф‘ют, 

М. Марковський, Я. Лавський, Д. Сосновська та ін. Центр надає 

інформаційну підтримку щодо стажування студентів у провідних закладах 

освіти Польщі, участі у наукових заходах, співпраці з науковими 

осередками Польщі, сприяє у підготовці до сертифікаційного іспиту з 

польської мови. На базі центру функціонують курси польської мови для 

студентів і викладачів університету різних спеціальностей, а також 

книгозбірня, що забезпечує опанування культури, звичаїв, історії і 

особливостей сьогодення Польщі.  

Полонійний центр Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького22 спрямовує свою діяльність на забезпечення 

якісної професійної підготовки студентів-перекладачів з дисциплін 

полоністичного циклу; надання бібліографічної допомоги студентам і 

викладачам у доборі теоретичного та практичного матеріалу у галузі 

полоністики; функціонування як культурно-освітнього осередку, що промує 

польську мову і культуру та підтримує партнерські стосунки з польськими 

науковими, культурними та дипломатичними інституціями. Серед цих 

партнерів: Відділ науки і культури Посольства Республіки Польща в 

Україні; кафедра полоністики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; кафедра слов‘янських мов Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника; Інститут польської 

філології Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні; Центр польської 

мови і культури в цьому університеті; громадська організація «Допомога 

полякам на Сході» у Варшаві; Польський Інститут у Києві та ін.  

У Львівському національному університеті імені Івана Франка 

традиційно відбуваються наукові зустрічі фахівців-полоністів. Адже 

львівській полоністиці – 200 років. Невипадково саме тут відбулася 

                                         
21 Історія кафедри полоністики. Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. URL: https://philology.knu.ua/struktura-
if/kafedry/kafedra-polonistyky/pro-kafedru/ 

22 Полонійний центр. Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького. URL: https://cdu.edu.ua/pidrozdili/naukovi-pidrozdily/poloniinyi-tsentr.html 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 326 ~ 

 

презентація міжнародної інтернет-платформи «Полоністичний Бюлетень» 

(«Biuletyn Polonistyczny»)23. Інтернет-портал надає актуальну інформацію 

про діяльність полоністики у Польщі та за її межами, відкриває широкі 

можливості для дослідників, викладачів, студентів, усіх зацікавлених у 

подальшому вивченні польської мови, історії, традицій, культури. 

Проведення заходу стало можливим завдяки співпраці ЛНУ з різними 

інституціями Польщі24. Зокрема проект представляли колеги з Інституту 

літературних досліджень Польської академії наук Ольга Закольська і 

Пшемислав Гурецький.  

Узагальнюючи, зазначимо, що центри полоністики створено в 

багатьох інших університетах. Ці осередки ознайомлюють студентів – 

майбутніх учителів – із теоретичними та практичними основами методики 

викладання польської мови як іноземної, забезпечують систематизацію 

набутих знань, розвиток конкретних умінь, приділяють увагу складним 

аспектам викладання польської мови як іноземної, інформують про 

тенденції розвитку та перспективи навчання польської мови в Україні, 

сприяють опануванню мультимедійних засобів, інноваційних технологій, 

розвитку проектної діяльності та культурних програм під час вивчення 

польської мови в Україні, що беззаперечно створює належне теоретичне і 

методичне підґрунтя у формуванні міжкультурної компетентності 

майбутнього вчителя. 

Висновки. У становленні майбутнього вчителя важливу роль відіграє 

розвиток міжкультурної компетентності. На основі праць дослідників 

визначаємо її як здатність особистості розвивати в собі іншу культурну 

ідентичність та культурну компетентність, що виражається в опануванні 

знань про цінності, норми і стандарти поведінки представників інших 

культур та набутті вмінь досягати успіхів у міжкультурній комунікації. 

Міжкультурну компетентність пов‘язуємо з формуванням ціннісних 

орієнтацій особистості та якостей, значущих для міжкультурної взаємодії.  

У розвитку міжкультурної компетентності особистості відзначаємо 

діяльність університетських центрів полоністики. Вони дають змогу глибше 

опанувати польську мову і культуру, ознайомитися з історією, традиціями, 

культурою країни. Вважаємо, що формування міжкультурної компетентності 

є складовою підготовки майбутнього вчителя до ефективного спілкування і 

взаєморозуміння з представниками інших культур. Перспективи подальших 

досліджень вбачаємо у визначенні ролі громадських організацій у розвитку 

міжкультурної компетентності учасників освітнього процесу. 

 

 

                                         
23 В університеті презентували полоністичну інтернет-платформу. Львівський 

університет. URL: 

http://www.lnu.edu.ua/v-universyteti-prezentuvaly-polonistychnu-internet-platformu/ 
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Anzhelina Puhach, Natalia Divinska 

 

UNIVERSITY POLONISTICS CENTERS IN THE DEVELOPMENT  

OF THE INTERCULTURAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS 

  

Summary. The article is devoted tackles upon the issue of the intercultural 
competence/ intercultural competence is under consideration in the present article. 

The scientific works of the national and foreign researchers in the field of cultural 

studies and intercultural competence are analyzed. The essence of such concepts as 
«intercultural competence», «cultural competence» and «cultural identity» is 

revealed. On the basis of the scientific and pedagogical literature review, it is proved 

that the intercultural competence means the ability of an individual to form a different 

cultural identity and cultural competence which are expressed in knowledge of values, 
norms, standards of behavior of the other culture and the ability to achieve success 

within the intercultural communication. The experience of the university Polonistics 

centers in the Republic of Poland and in Ukraine referring to the development of the 
intercultural competence for future teachers is considered. The Polonistics centers 

turned out to make the students - future teachers –to be aware about theoretical and 

practical bases of teaching of the Polish language as a foreign language. The centers 

provide systematization of the acquired knowledge, development of the specific skills, 
mastering of innovative technologies as well as promote the acquisition of Polish 

cultural achievements and strengthening Ukrainian-Polish relations in education and 

science. The results of the study confirm that the development of the intercultural 
competence for the future teacher plays an important role in the formation of value 

orientations and such qualities as: tolerance, practicality, sociability, ability to abstract 

and logical thinking as well as interpersonal interaction, reflection, self-analysis, 
development of internal positive setting, and ability to quickly to solve problems that 

may arise in the intercultural interaction. 

Key words: intercultural competence, cultural identity, cultural competence, 

international activity, Polonistics centers.  

 

Anżelina Puhacz, Natalia Diwińska 

 

UNIWERSYTECKIE OŚRODKI POLONISTYCZNE ROZWOJU 

KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI 

 

Streszczenie. Artykuł poświęcony jest zagadnieniu kompetencji 
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międzykulturowej. Przeanalozowano materiał krajowych i zagranicznych naukowców w 

dziedzinie kulturologii i kompetencji międzykulturowej. Ujawniają się pojęcia 

«kompetencja międzykulturowa», «kompetencja kulturowa» i «tożsamość kulturowa». 
Na podstawie analizy literatury naukowej i pedagogicznej udowodniono, że 

kompetencja międzykulturowa obejmuje zdolność do tworzenia innej tożsamości 

kulturowej, kompetencji kulturowej, które wyrazone są w rozumieniu wartości, norm, 
standardów zachowania innej kultury oraz umiejętności osiągnięcia sukcesu w 

komunikacji międzykulturowej. Rozważane są doświadczenia ośrodków 

polonistycznych uczelni w RP i na Ukrainie ze względu rozwoju kompetencji 
międzykulturowej przyszłych nauczycieli. Ujawniono, że takie ośrodki zaznajamiają 

studentów – przyszłych pedagogów – z teoretycznymi i praktycznymi zasadami 

nauczania języka polskiego jako obcego, zapewniają usystematyzowanie zdobytej 

wiedzy, rozwój konkretnych umiejętności, opanowanie innowacyjnych technologii, 
przyczyniają się do opanowania wartości kulturowych Polski, wzmocnienia ukraińsko-

polskich więzi edukacyjnych i naukowych.  Wyniki badania potwierdzają, że w rozwoju 

kompetencji międzykulturowej przyszłego nauczyciela odgrywa ważną rolę tworzenie 
orientacji wartościowych oraz takich cech, jako tolerancja, praktyczność, umiejętności 

komunikacyjne, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, zdolność do 

interakcji międzyludzkich, refleksji, autoanalizy, umiejętności rozwijania 

wewnętrznego pozytywnego nastawienia, umiejętności szybkiego rozwiązywania 
problemów, które mogą wystąpić w interakcji międzykulturowej. 

Słowa kluczowe: kompetencja międzykulturowa, tożsamość kulturowa, 

kompetencja kulturowa, działania międzynarodowe, ośrodki polonistyczne. 
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Ольга Бенч  

 

ЛЕМКІВСЬКА  ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ 

ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ 

 

Анотація. Проаналізовано процеси виникнення, розвитку і асиміляції 

традиційної культури  лемків як в польському, так і в українському середовищі на 

прикладі традиції народного різьбярства й народно-пісенної культури.   
Наприкінці ХІХ ст. у польському  місті Риманів  була заснована школа  з ініціативи 

графині Анни Потоцької, яка сприяла розвитку традиційного лемківського 

різьблення. У цій різьбярській школі навчалися традиційному мистецтву 

найздібніші  хлопці з навколишніх лемківських сіл,  а школа й до нині знана як 
Риманівська школа дерев’яної різьби. Роботи народних майстрів часто 

експонували на багатьох виставках у курортних містах Риманів-Здруй та Івоніч-

Здруй,  викликаючи захоплення у професійних колах.  Професор Антоні Кенар, 
родом із міста Івоніча, у повоєнний час очолював мистецьку школу у 

Закопанному, особисто знав багатьох майстрів-лемків і знайомився з їхнім 

мистецтвом.  Мистецтвом народної лемківської різьби захоплювалися і професор 

В. Кубійович, польський письменник В. Белза, а геніальний поет з Лемківщини 
Б. Антонич мистецтву різьбярів присвятив  свій вірш «Тешуть теслі з срібла 

сани..». Народно-пісенна традиція лемків пов’язана з багатьма іменами 

українських і польських вчених, зокрема Філарет Колесса й Оскар Кольберг.  В 
1911-1913 рр.  Ф. Колесса під час своєї експедиції на Лемківщину записував 

лемківські пісні, які згодом увійшли у його збірник «Народні пісні Галицької 

Лемківщини», виданий 1929 року. Нині цей збірник, окрім наукової, має ще й 
історичну вартість, залишаючись єдиним документом колишньої цілісної 

Лемківщини. Наприкінці 40-х років ХХ ст. природний процес культурного 

саморозвитку лемків було порушено актом насильного виселення їх з рідних місць 

у різні регіони Радянської України. Вирвані із свого віками сформованого 
геоетнічного середовища, лемки довгий час зберігали глибинні основи своєї 

культури, але зазнавши впливу нових геоприродних умов, культура лемків вже в 

другій половині ХХ ст. почала зазнавати значної руйнації й асиміляції. В умовах, 
коли творилася так звана «радянська культура» взагалі було заборонено 

говорити про лемківську культуру,  як самобутнє явище. Найбільшої асиміляції 

зазнала культура тієї частини лемків, яких виселили у південно-східні степові 
області України (Миколаївщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Херсонщина, 

Дніпропетровщина). Степові ландшафти і все природне довкілля було чуже для 

світосприйняття лемків-горян, які витворили свою традиційну культуру у гірських 

ландшафтах.  У східних регіонах України лемків розселяли окремо, а місцеве 
населення називало їх поляками. Аби вижити, вони змушені були 

пристосовуватися до нового середовища й приховувати своє етнічне походження. 

Відірваність від питомої рідної землі й довкілля, яке живило творчу уяву лемків і 
допомагало зберегти органічні особливості їхньої культури, призвело до 

поступового згасання традиційної культури. 

Ключові слова: лемки, культура, педагогіка, традиція, асиміляція, різьба 
по дереву, пісня, Україна, Польща. 

 

 

Вступ. У культурі українського і польського народів віддавна діяв 

духовний вчитель – це рідна мова і народні звичаї, а першими 
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вихователями і вчителями завжди були батьки як найважливіший 

безпосередній моральний приклад. Окрім «вченої» освіти, паралельно 

завжди діяла давня система родинного виховання, основою якої була 

етнопедагогіка і народна звичаєва традиція. Глобалізація та уніфікація 

призводять до стирання моральних норм, до руйнування  традиції до 

винародовлення. Починається руйнація з напрацьованого тисячами 

поколінь з малого: відхід від звичаю обертається розривом  моральних 

зв‘язків між поколіннями сім‘ї, родини, роду.  

Звичаєва традиція зберігається в усній формі обрядових магічних 

текстів, у міфах, казках, у матеріальних пам‘ятках - різьблення, вишивка, 

ткацтво, на яких закарбовано ідеограми, через які  людина змалку засвоює 

моделі світовідчуття і поведінки. В унікальному комплексі оцих усних та 

ідеографічних текстів закарбовано процес світотворення, що складає Книгу  

історії й культури кожного народу. Життя ж людське безперервне за своєю 

духовною суттю, і смисл життя кожного покоління полягає в самореалізації 

себе в дусі традиції. Адже з  розвитком людського світу  попередні набутки 

в усіх сферах життя не зникали безслідно, а ставали основою, джерелом 

духовного самоздійснення індивіда, народу, людства. Люди  осягали  

цілісне знання і передавали це знання безпосередньо, «усно» із покоління 

в покоління через певні  архетипи й символи, які були  сутнісною основою 

культури. І оце  цілісне віро-знання, в його усній символічній формі 

збалансовувало образно-інтуїтивний та логіко-понятійний способи 

осягнення світу, тобто людина пізнавала  світ серцем і розумом водночас.  

Тому традиційна  культура – це не просто собі архаїка, в ній закодовано 

реальне знання  про Людину і Всесвіт.  

«Особливо велику роль відіграють традиції в збереженні нації. Націю 

визнають як цілість поколінь минулих, сучасних і майбутніх. Таку цілість 

підтримують передусім традиції. Завдяки їм зберігається й розвивається  

світогляд,  ідеали – все те, що створює обличчя народу, що відрізняє його 

від інших народів»1, – так розглядав звичаєву традицію видатний педагог 

Григорій Ващенко і вбачав у ній велику духовну силу. Істинність цього 

стверджує знаний етнолог Олекса Воропай: «Звичаї народу – це ті 

прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, а і в його 

істинному минулому. Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, 

родинного і суспільного життя. Звичаї – це ті неписані закони, якими 

керуються в найменших щоденних і найбільших всенаціональних 

справах...»2.  Коли порушується цей природній процес  «життя» звичаєвої 

традиції,  а отже порушується і сам процес передачі  цих  знань від 

покоління до покоління, тоді наступає  її руйнація. 

                                         
1 Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. –  С. 101. 
2 Воропай О. Звичаї нашого народу. – Київ, 1993. – С. 5. 
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Саме в середині 40-х рр.  ХХ ст. історія й культура  лемків-русинів  

виявилася в   епіцентрі  різних політичних  протистоянь  з усіма руйнівними  

наслідками для її екзистенції. Трагедією народу, який споконвіку проживав  

в центрі Європи, постала насильна депортація з рідних земель до 

Радянської України,  наслідком якої стали процеси згасання  передачі 

традиції, а отже руйнації цілісної системи традиційної культури лемків. 

Особливо виразно це прослідковується на  прикладі лемківського села 

Вілька, (село знаходилося поблизу курортних міст Риманів-Здруй та Івоніч-

Здруй, Польща), яке після 1945 р. перестало існувати3, а звичаєва традиція 

жителів села Вілька пройшовши різні етапи трансформації й асиміляції  в 

нових умовах життя   втратила свою органічну основу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Лемківське село Вілька (Wólce) веде свій життєпис від ХVI ст., а 

перша письмова згадка про Вільку датується 1577 р.  В історії  село Вілька 

здавна було відоме як  центр лемківської дерев‘яної різьби, оскільки тут 

сформувався  потужний осередок народних різьбярів, традиція різьблення 

яких згодом поширилася і на інші лемківські села: Балутянку, Дошно, 

Віслічок, Волтошова тощо. Саму ж традицію  лемківської дерев‘яної різьби 

датують  ХV ст.,  а найдавнішим зразком цього мистецтва є  Царські Врата,  

які походили із сусіднього з Вількою села Балутянки, і які нині  знаходяться 

в історичному музеї міста Сянока4. 

Село Вілька  розташовувалося  в низовині невисоких гір, неподалік 

курортних міст  Івоніч-Здруй та Риманів-Здруй, поряд з  лемківськими 

селами – Дошно, Балутянка, Климківка.  Для лемків-горян  обробка 

деревини  й дерев‘яні промисли були органічними, бо  жили лемки в 

оточенні  лісів, тому з дерева виробляли різні  речі: «…Вирізували 

скульптурні зображення святих, розп‘яття, царські врата, обрамлення ікон, 

свічники. Орнаментальна та сакральна різьба в церквах говорить про 

високу культуру майстрів, яка передавалася з покоління в покоління у 

традиційних формах, зберігаючи притаманні їй характерні особливості»5. 

Серед  лемківських народних різьбярів найбільш популярною була   

скульптурна і плоска  дерев‘яна різьба, а особливо вироби  малих форм 

домашніх і диких тварин: орлів, ведмедів, вовків, зайців, лисиць, козенят, 

овець, коней, півнів, качок, гусей, собак тощо. Плоска різьба завжди була   

оздоблена рослинним орнаментом: листям з клену, дуба, каштану, явора, 

                                         
3 Я часто  повертаюся до цієї теми. Бо вона є трагедією  моїх батьків і трагедією 

цілої династії видатних народних лемківських   різьбярів, які витворили  мистецьку школу 
народного різьблення, до якої належав і мій батько  Бенч Григорій Данилович (1905-
1988). На Вільці 1946 року трагічно загинула моя  84-річна   бабуся Катерина Бенч, яка не 
залишила рідної землі і не від’їхала до Радянської України. Я виростала  на творах цілого 
покоління лемківських  народних майстрів і на їхніх усних спогадах, які лягли і в основу 
цієї статті.  

4 Одрехівський Р. Різьбярство Лемківщини.  – Львів, 1993. – С. 15. 
5 Кищак С. Корені лемківської різьби. – Львів, 2003. – С.6 
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винограду, ця орнаментика  використовувалася і в архітектурі житлових 

будинків, ними також прикрашали  предмети домашнього вжитку, ці 

орнаменти були і на різноманітних господарських знаряддях. У пластиці 

скульптурного і плоского різьблення кожен народний майстер намагався 

віднайти свій індивідуальний стиль, розкрити  свій талант і манеру різьби,  

особливість якого виявлялася у  характерах образу, у динаміці кожного 

витвору, в оригінальності композиції тощо. 

Цікавий опис жителів Вільки, зокрема родин різьбярів, залишив 

польський турист, який часто відвідував Вільку, відпочиваючи  на курорті 

Івоніч: «A jak tam dojść? Prosto. Ile tam było numerów? Chyba 34. Zaraz 

policzę: pierwszy od Klimkówki mieszkał chyba Krasowskyj, potem dwóch 

Orysyków, Petrowskyj, znowu Krasowskyj, Kit, dwóch Odrechiwskich, dwóch 

Steciaków, Suchorskyj. I jeszcze dwóch Odrechiwskich, i jeszcze Suchorskyj, 

Rudawskyj, Berdal. Potem trzech Potockich, dwóch Ilasziw, Bencz. Dalej pod 

górę Mychałyszyn, Odrechiwskyj. To już piąty. Haraus, Puchonskyj, 

Wawrynowycz - ten nie był z Wólki. Skądś przybył i tu się ożenił. A ze strony 

Bałucianki znów trzech Krasowskich…»6. 

Наприкінці  ХІХ ст. в місті Риманові була заснована школа для 

обдарованих лемківських різьбярів з ініціативи графині Анни Потоцької, 

яка сприяла розвитку традиційного лемківського різьблення, а школа дала 

поштовх і наснагу майстрам для подальшого вдосконалення техніки 

різьблення. Графиня Анна Потоцька вела «Щоденник», у якому захоплено 

писала про геніальний талант сільських хлопців з гір, які свої вироби 

різьбили у флорентійському стилі7. У цій  різьбярській школі  навчалися  

традиційному мистецтву найздібніші лемківські хлопці з Вільки й сусідньої  

Балутянки,  а  школа й  до  нині знана  як Риманівська школа дерев‘яної 

різьби. Із цієї школи вийшло багато талановитих майстрів старшого 

покоління,  традиція різьблення яких передавалася  із покоління в 

покоління – Михайло Орисик, Михайло Михайлишин, Петро Сухорський, 

Андрій Іляш, Василь Красівський, Петро Петрівський, Григорій Бердаль, 

Микита Бердаль, Кузьма Стецяк, Михайло Шалайда, Іван Кищак, Дмитро 

Рудавський, Андрій Рудавський, Григорій Бенч, Арсен Гарагуз, Петро 

Красівський, Юрій Красівський, тощо.  

Їхні роботи часто експонували на багатьох  виставках у курортних 

містах, викликаючи захоплення у професійних колах. Різьбяр Степан 

Кищак згадував,  як професор Антоні Кенар, родом з сусіднього з Вількою 

міста  Івоніча, у молоді роки  дуже часто бував у Вільці, особисто знав 

багатьох майстрів і знайомився з їхнім мистецтвом, оскільки сам був 

                                         
6 На зустріч людям з Вільки. – Газета «Наше слово». – Варшава  31.08.1980, число 

35; 7.09.1980, число 36; 14.09.1980, число 37.  
7 Красовський І. Михайло Орисик – визначний різьбар першої половини ХХ ст. – 

Львів, 1995. – С.7 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 334 ~ 

 

професійним різьбярем, а  у повоєнний час очолював мистецьку школу у 

Закопанному 8. Мистецтвом народної лемківської різьби захоплювалися  і 

професор В.Кубійович, польський письменник В. Белза, а геніальний поет з 

Лемківщини Б. Антонич мистецтву різьбярів присвятив свій вірш  «Тешуть 

теслі з срібла сани..». Письменник В.Белза, який часто відвідував курортне 

місто Риманів-Здруй так описував мистецтво лемківських різьбярів з 

Вільки: «Сільські митці з великим смаком створюють прекрасні вироби з 

допомогою примітивних інструментів – долота і ножа.  Справді, вироби 

селян викликають захоплення багатством технічних прийомів, вони можуть 

задовольнити найбільш вибагливий смак. Усі ці вироби створюють сільські 

хлопці, найчастіше, на пасовищі. Варто замислитись над цією грою долі, 

яка митців, наділених глибоким почуттям краси і високим польотом 

фантазії, закинула в це глибоке карпатське село...»9. 

Цікаві історичні факти повязані з різьбярами села Вілька, про які 

старше покоління різьбярів часто оповідало аби залишити живу память про 

них. На деяких із них зупинимося. У 1937 р. президент Польщі, професор 

Ігнацій Мосціцький оглядав виставку дерев‘яної різьби, у місті 

Закопанному. На цій виставці представляли свої роботи лемківські різьбярі 

з  Вільки – Орисики, Стецяки, Кищаки, Михайлишини.  Зі спогадів 

різьбярів: «До нашого столу підійшов Президент Польщі, професор Ігнацій 

Мосціцький, оглянув різьбу і взяв до рук граційну фігуру балерини роботи 

Олекси Стецяка. Той випадок став молодому різьбяру перепусткою до 

Академії красних мистецтв у Кракові»10.  Саме за сприяння Президента 

Ігнація Мосціцького, сільський хлопець Олекса Стецяк потрапив до 

Краківської Академії Мистецтв, яку закінчив у 1939 р. і став  неймовірно 

обдарованим майстром скульптурної різьби, однак  по депортації доля його  

скалалася  трагічно11.  

Одним із найвидатніших лемківських майстрів різьби по дереву, 

народжених у Вільці, був Михайло Орисик, якого вважають 

основоположником школи лемківської округлої  й плоскої дерев‘яної різьби. 

Цей унікальний митець, як і Никифор Дровняк є виразним представником 

напрямку  наївного мистецтва. Народився Михайло Орисик  26 вересня 

1885 р. в родині різьбяра, з дитинства  захоплювався малюванням і 

                                         
8 Кищак С. Корені лемківської різьби. – Львів, 2003. – С. 7 
9 Красовський І. Михайло Орисик – визначний різьбар першої половини ХХст. – 

Львів, 1995. – С.8. 
10 Кищак С. Корені лемківської різьби. – Львів, 2003. – С.5. 
11 Доля неймовірно талановитого Олекси Стецяка склалася трагічно. По закінченні 

Краківської академії мистецтв він часто подорожував по різних країнах, а  якось привіз і у 
рідному селі Вілька, вдома,  на стіні повісив  фото,  на якому було зображення як НКВД 
розстрілювало польських офіцерів у Катині. Коли прийшов 1945 р. і розпочалася 
депортація, Олексу було відправлено до сибірської  тюрми на 10 років. У тюрмі  він тяжко 

хворів, а 1957 р. повернувся до Львова. Помер 1959 р., похований  у Львові. 
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різьбою з дерева. У своїх ранніх малюнках і у зразках деревяної плоскої 

різьби використовував орнаменти з народної вишивки, інтерпретував 

образи навколишнього світу. У 30-их роках. він створив понад 100 зразків 

унікальних різножанрових малюнків, використовуючи олівець і лише 

частково акварельну фарбу. Ці малюнки відтворювали усі сторони життя 

лемків і усе живе  в навколишньому  світі і слугували зразками для різних 

композицій круглої і плоскої різьби. Остаточному малюнку завжди 

передувала велика кількість варіантів, з яких для роботи з деревом 

майстер відбирав найбільш композиційно і технічно досконалі малюнки, які 

підписував латинкою «Orisyk».  Малюнки ці викликали й нині викликають 

захоплення у фахівців багатством образів і характерів12. Одним із 

геніальних малюнків майстра є його «Автопортрет», який був виконаний 

олівцем з натури, дивлячись у дзеркало, а також портрети його 

односельців, жителів Вільки. 

Ще до Другої світової війни Михайло Орисик став відомим майстром, а 

його мистецькі твори поповнювали приватні колекції і експозиції музеїв 

світу. Він є автором унікальних  творів, серед яких  скульптура в людський 

зріст «Лемко» (доля  кількох цих  скульптур й досі невідома), скульптура 

«Араб на верблюді», основою якої став малюнок, виконаний акварельними 

фарбами, композиції «Купці-євреї везуть бочку», «Лемко грає на дуді», 

«Селянин з люлькою», «Два діди», «Лемкиня з кошиком», «Лісоруб» тощо. 

М. Орисик був також творцем і фундатором школи плоскої різьби – це 

колекція палиць  з різними видами птахів і звірів, колекція різноманітних 

тарелів і шкатулок, розписаних гронами винограду й листям з розмаїтих 

порід дерев й декоративними рослинними орнаментами, колекція 

чорнильниць і люльок, які були  прикрашені стилізованими різними 

фігурками голів і лапок звірів тощо. Творчим доробком  М. Орисика 

захоплювалися видатні польські і світові діячі, а його твори поповнювали 

приватні і музейні експозиції Європи та світу.  

Горді волелюбні лемки-різьбярі в гармонії з природою творили своє 

духовно-господарське життя на рідних землях. Однак наприкінці 40-х років 

ХХ ст. природний процес культурного саморозвитку лемків-русинів було  

злочинно порушено актом насильного виселення їх з рідних місць у різні 

регіони Радянської України та на північно-західні землі Польщі.  Вирвані із 

свого віками сформованого геоетнічного середовища, лемки-русини 

тривалий час зберігали   глибинні  основи своєї культури,  але зазнавши 

впливу нових геоприродних умов, культура лемків  вже в другій половині 

ХХ ст. почала зазнавати значної  руйнації й асиміляції. В умовах, коли 

творилася  так звана  «радянська культура»,  було заборонено говорити 

                                         
12 Ці малюнки зберігаються у Музеї історії та культури лемків Фундації дослідження 

Лемківщини у Львові.  
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про лемківську культуру як самобутнє явище.   Лемки-переселенці 

оселялися  у Східній і Західній Україні й їхня традиційна культура на цих 

теренах розвивалася по-різному. 

Найбільшої асиміляції зазнала культура тієї частини лемків, яких 

виселили у південно-східні степові області України (Миколаївщина, 

Кіровоградщина, Полтавщина, Херсонщина, Дніпропетровщина). Степові 

ландшафти і все природне довкілля  було чуже для світосприйняття лемків-

горян, які витворили свою традиційну  культуру  у гірських ландшафтах. 

Це пророче відчув геніальний поет з Лемківщини Богдан-Ігор Антонич,  

який ще на початку ХХ ст. у своїх творах писав: «Як тяжко лемкам на 

рівнині...». У східних регіонах України лемків-русинів розселяли 

окремішньо, а місцеве населення називало їх поляками. Аби вижити вони 

змушені були пристосовуватися до нового середовища й приховувати своє 

етнічне  походження. Відірваність від питомої рідної землі й довкілля, яке 

живило творчу  уяву лемків і допомагало зберегти органічні  особливості 

їхньої культури, призвело до поступового згасання традиційної культури. 

Так, у селі Гутисько жили й творили такі відомі династії різьбярів як 

родини Орисик, Бенч, Бердаль, Красівський, Долинський, Іляш, Потоцький, 

Одрехівський, Сухорський, Михайлишин, Стецяк, Шалайда, Гірняк, 

Пухонський, Кіт, Боляк. Частина цих різьбярських родин, які водночас були 

носіями й пісенної традиції, тікаючи від колгоспного ярма переселилася у 

60-70-х роках ХХ ст. в курортні міста  Трускавець,  Моршин, Одесу. 

Найобдарованішим вихідцем цієї школи був народний різьбяр 

Михайло Орисик (1885–1946), послідовники якого продовжують його 

традицію і нині.  Видатні різьбярі першого покоління померли у селі 

Гутиську в тяжкій нужді, ще наприкінці 40-их років, ховали їх у сусідніх 

селах Куряни і Кути, оскільки у Гутиську не було цвинтаря. 

У  1946 р. у Гутиську помер і засновник лемківської школи дерев‘яної 

різьби – Михайло Орисик, геніальний народний майстер плоскої і круглої 

різьби, народився в лемківському селі Вілька. 

За ініціативи  народних лемківських майстрів, народжених у Вільці – 

Василя Одрехівского (1921-1996), Степана Кищака (1929-2016), Андрія 

Сухорського, а також завдяки підтримці львівського  мецената О.Паньківа у 

1949 р. у Львові засновано художній комбінат імені Лесі Українки, куди 

майстри здавали свої роботи. Звідси їхні роботи потрапляли на виставки, а 

згодом закуповувалися  для музеїв13. 

 

 

                                         
13 Роботу народного майстра Бенч Григорія (1905-1988) – різьблена палиця  

подаровано президенту США Дж.Картеру під час гастрольної подорожі  хорової капели 

«Лемковина» до США.  
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Пісенна творчість 

 

Більш живучішою виявилася пісенна традиція лемків, які компактно 

оселилися  у 1945-1946 рр.  в Західній Україні, зокрема у Тернопільській, 

Львівській та Івано-Франківській областях. Небагато є сіл, які повністю 

були заселені лемками, але село Гутисько, яке розташоване на 

Бережанщині, Тернопільської області й нині називають столицею лемків-

русинів. Сюди у 1945 р. поселилися усі вихідці із  лемківського села Вілька.  

Вони зайняли 150 вільних дворів, у яких тут здавна проживали поляки, 

яких виселили на Захід. (Тому навколишні села називали  Гутисько  

неспокійною «Варшавою»). Своїми природніми ландшафтами село Гутисько  

цілком нагадувало лемкам їхню покинуту місцевість в Бескидах. 

Двокілометровою смужкою над селом тягнеться гора Голиця, вкрита 

рідкісними рослинами,  понад три десятки яких занесені у Червону книгу.  

В грабово-букових лісах можна зустріти дивовижних й рідкісних тварин й 

птахів. Горби над Гутиськом  вкриті невеликими карстовими порожнинами 

– лійками та печерами. Їх тут зафіксовано нині  понад сто! А доповнюють 

цю дивовижну картину природи кришталеві джерела, які струмують з гір. 

Саме сюди приїхали лемки, які принесли із собою «живий» осередок 

пісенної й різьбярської культури. Старше покоління носіїв традиції ще 

зберігали родову й родинну традицію як у співі, так і різьбленні.  

Співачка Юлія Драгус з Вільки увійшла в історію  етномузикознавства,  

про що ніхто раніше з односельців-лемків, тай широкий загал  не знав.  В 

1911-1913 р. видатний український вчений Філарет Колесса  під час своєї 

експедиції на Лемківщину записував лемківські пісні у селах Вілька, 

Дошно, Волтошова, які згодом увійшли у його збірник  «Народні пісні 

Галицької Лемківщини», виданий 1929 р.14. Саме Юлія Драгус була 

головним виконавцем лемківських пісень. Згодом ці пісні увійшли до  

збірника «Народні пісні Галицької Лемківщини» (1929), де значиться її 

прізвище. Нині цей збірник окрім  наукової має ще й  історичну вартість, 

залишаючись єдиним документом колишньої цілісної Лемківщини. 

Фактично весь традиційний  пісенний репертуар лемків визначався 

індивідуальним виконавством, у якому основна роль належала 

високообдарованим носіям традиції. На Лемківщині до них завжди було 

особливе ставлення, вони користувалися повагою і довірою. Навіть окремі 

назви пісень часто озвучувалися тими виконавцями, хто їх найвиразніше 

виконував. Народнопісенна культура лемків визначається виразними 

самобутніми ознаками, які виявлялися вже й у структурі самої пісні. 

                                         
14 Цей збірник містить біля 820 пісень і є найгрунтовнішим зібранням лемківських 

мелодій колись цілісної Лемківщини. Частина пісень була записана на фонограф. Юлія 

Драгус (1898-1998), рідна сестра моєї бабусі Анни Драгус (1876-1946). 
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Найулюбленіша структура – це уміння об‘єднувати в пісню дво чи 

трирядкові строфи, а іноді одна строфа може закріпитися як пісня. Часто в 

одну пісню  виконавці додавали декілька строф з інших пісень.  

Така структура пісень сприяла виявленню різних сторін життя лемків, 

вона найбільш відповідала їхній яскравій емоційності, намаганню розкрити 

особливість і індивідуальність кожного співака. Тому таку структурно-

функціональну наповненість лемківських пісень часто порівнюють з  

гуцульськими коломийками і польськими краков‘яками. Ця коротка форма 

народних пісень давала народним співакам простір для творчої фантазії,  

можливість   безперервного  процесу  творення й закріплення все нових 

наспівів і їх варіантів (імпровізації), у ній якнайкраще відтворюються всі 

деталі людського переживання. Особливості інтонування пісенного 

лемківського матеріалу обумовлені  також тим, що у лемків надзвичайно 

розвинене   інструментальне музикування. Спів із супроводом народного 

інструменту, переважно скрипки й акордеону, був одним із 

найпоширеніших видів музикування. Вокальні жанри підпорядковуються 

фонетичним особливостям розмовної мови, віршовій ритміці тексту і не 

виявляють схильності до розспіву.   

Найулюбленішою метро-ритмічною організацією для лемківських 

пісень був розмір 3/8, а надзвичайно поширеним у співі лемків-

переселенців залишався й синкопований ритм. Філарет Колесса вважав, що 

ці особливості ритму у лемківських піснях виникли під польським впливом 

(зокрема мазуркових ритмів), а часті синкопи, без яких не обходиться 

жодна лемківська пісня, найочевидніше виникли під впливом мадярської 

народної музики15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Лемки вражали  надзвичайною природженою потребою до спільного 

музикування. Доречно згадати вислів О. Торонського,  який описує цей 

процес так: «Яку б роботу жінка не виконувала, чи то жне чи заграбує, чи 

доїть корову, чи меле на жорнах, – завжди її роботу супроводжує пісня. А 

дівчина співає при кожному занятті, в любий час. Вона мовчить лише тоді, 

коли якісь обставини – присутність чужих людей, внутрішні переживання 

тощо – не дозволяють співати. Дивним є як вони можуть співати цілий 

день... Співають всі одним голосом, одна другій не вторує»16.  

Живучість пісенної традиції лемків  визначалася тими чинниками, що 

формувалися протягом тривалого історичного періоду. З одного боку це 

чинники, які мали довготривалий характер і сприяли збереженню, перш за 

все, консервативних елементів пісенної традиції. До них належать 

                                         
15 Колесса Ф. Музикознавчі праці. – К., 1970. – С. 354. 
16 Торонський О. Русини-лемки // Додаток до лемківського календаря 2000. – Львів, 

2000. – С. 23. 
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природне довкілля, господарсько-побутовий уклад, діалектні особливості 

мови, обумовлені ізоляцією регіону від впливу інших культур. 

Природа формує особливий емоційний стан у виконавців. По-різному 

звучать голоси народних співаків на відкритих просторах і серед гірських 

рівнин – на полонинах. Ось як про це пише дослідник Лемківщини 

О. Торонський: «Ніколи пісня горянок не промовляє так переконливо до 

людини, як увечері, коли навколишня природа окутується в таємничу 

темноту. Хто цього не зазнав, нехай вийде при світлі місяця на тихі луки і 

тут в самоті прислухається до співу лемківських дівчат, що сходять з 

молоком від кошар, нехай прислухається до фуярок і сопілок югасів. 

Поділля такого дива не знає. Звичайно буває ще й таке, що одна дівчина 

почне співати, її пісню відразу підхоплює друга, далі третя і так по всіх 

навколишніх горах і пагорбах лине ця пісня...»17. У лемків надзвичайно 

була поширена також і традиція чоловічого співу й музикування - вдень 

чоловіки різьбили, а їхні дружини допомагали їм у праці, а вечорами й на 

свята вони разом музикували. На Вільці, а згодом і в селі Гутисько  

проживали обдаровані народні співачки – Юлія Драгус, Фенна Одрехівська, 

Марія Хвостик (по чоловіку Бенч), Анна Долинська, скрипаль Андрій 

Вовчак, акордеоніст Михайло Іляш, Данило Долинський.   

Значний вплив на формування пісенної  регіональної традиції лемків 

мав їхній господарський устрій, який зумовлював пісенні жанри регіону, а 

також характер життя людей у гірській місцевості. Як правило, 

хліборобство, на їхніх споконвічних землях займало другорядну роль 

(порівняно, з хліборобською культурою східної України), оскільки гірська 

місцевість не давала можливості повністю освоювати землю.  Тут 

витворився  свій особливий тип господарювання.  На Лемківщині займалися 

рільництвом, дьогтярством, різьбленням по дереву, писанкарством, 

вишиванням. Характерною особливістю для пісенної традиції лемків було 

створення цілих сімейних шкіл, що сприяло збереженню й живучості 

духовно-господарських традицій і їх безпосередній передачі з покоління у 

покоління. 

Види господарської діяльності лемків сприяли формуванню, 

культивуванню й розвитку переважно форм народнопісенної творчості 

наближеної скоріше до «камерного» виконавства, що виявлялося через  

специфіку  звукоутворення  так і його тембрового наповнення. М‘яка, тепла 

манера звукоутворення була  наслідком психологічного спрямування співу 

«для себе» (Людвіг Куба), бо весь життєвий уклад лемків сприяв 

виробленню камерного типу спілкування засобами співу. І  для народних 

співаків завжди значно важливіше й приємніше  співати самим собі, в 

                                         
17 ТоронськийО. Русини-лемки // Додаток до Лемківського календаря 2000. – Львів, 

2000. – С. 22-23. 
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своєму природньому середовищі, ніж слухати найдосконаліший спів, але 

чужий.   

З часом на традиційний спів лемків почала впливала  міська 

культура, насамперед співаки залюбки переймали естетику романсової 

традиції. Під її впливом розвинулася гомофонно-гармонічна традиція 

розспівування народних пісень, характерною особливістю якої є фактурна 

збалансованість голосів, а голосоведення  завжди підпорядковувалося 

гармонічній вертикалі, де  середній голос був малорозвиненим. Для 

гомофонно-гармонійної традиції співу імпровізаційність вже не характерна, 

а голосоведення не виявляє варіантних видозмін, як у фольклорі. Цю 

традицію закріпив міцно церковний спів  і вона згодом сприймалася як 

автентично народна і ширилася на всю вертикаль народної культури. 

Суттєвий вплив на виконавську манеру мають короткочасові чинники 

«ситуативного характеру». До них належать такі: ситуація виконання, в 

якій реалізується «живий» процес піснетворчості, індивідуальні особливості 

виконавця, психофізичний стан співака, і час виконання пісні. Проникливо 

про лемківський спів писав О. Торонський: «Спів женців особливо 

привабливий, коли вони працюють увечері при місяці. Тихий вечір, погоже 

небо, гарне світло місяця, свіже повітря вже самі по собі мають щось 

прекрасне, таємниче, що хвилює душу і наповнює її якимсь святим 

захопленням. Набагато благодатнішим і зворушливішим є діяння природи 

на людину, якщо вона, спілкуючись з природою, слухає сумну, тужливу 

мелодію, хоч слів до неї і не розбирає. Мені здається, що якби якась 

людина, яка ще не зовсім зіпсована, ще вразлива на добро, ще з 

останньою іскоркою благородства в душі, мала в той час які-небудь погані 

наміри, то почувши ці мелодії, мусила б відкинути все зло зі свого серця, 

відчути милосердя Сотворителя»18. Особистість виконавця, його творча 

обдарованість мають першорядне значення у формуванні художніх еталонів  

співу, адже, чим обдарованіший співак, тим багатша його творча фантазія. 

Є чинники, які вплинули на народно-пісенну традицію лемків  і з 

часом асимілювали її.  Насамперед, загальний процес урбанізації та 

індустріалізації безжалісно почав руйнувати природнє середовище, поза 

яким традиційне виконавство не може природно продовжити своє 

існування. Носії традиції помирали, а механізму передачі усної традиції й 

збереження цієї традиції не було вироблено. Люди масово покидали села, 

переїздили у міста, потім переймали традиції міста і привозили їх у село.  

Однак найбільшої шкоди традиції  лемків завдала «новотворена радянська 

культура», яка була спрямована на уніфікацію, передусім,  народної 

                                         
18 Торонський О. Русини-лемки // Додаток до лемківського календаря 2000. – Львів, 

2000. – С. 27. 
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культури. Так звана  «радянська культура» витворила свій псевдонародний 

еталон, потім закріпила його у свідомості як «загальнонаціональний»  

зразок і поширила на усю вертикаль культури.  

Наприкінці ХХ ст. традиційне народне виконавство лемків  потрапляє 

в умови сцени й зазнає істотних змін, оскільки розвиваються за канонами 

не властивої йому сценічної естетики.  Цей напрям сценічного втілення 

фольклору можна визначати як стилізацію традиційного пісенного 

матеріалу. Народні лемківські колективи організовуються уже «навченими» 

диригентами і, як правило, відмовляються від традиційного репертуару, а 

заміняють  його авторськими композиторськими обробками пісенного 

матеріалу. Фактично у цих умовах народні колективи переймають естетику 

академічного співу, а тому  не виявляють уваги до збереження народної 

манери співу, специфіки мовлення-інтонування тексту, які є характерними 

для фольклору лемків. У діяльності  народних фолькорних колективів 

виявилася ще одна риса – це виконання  народних пісень переважно у 

супроводі баяну, інструменту, який в традиційній культурі лемків  не був 

знаним, а привнесений, запозичений із зовні. Фактично й лемківська 

пісенна традиція співу села Гутиська потрапила під цю трансформацію.    

Асиміляція лемківської народної пісенної культури є наслідком 

загальних тенденцій, що характеризують позицію української наукової й 

культурної спільноти до традиційного фольклорного виконавства в цілому. 

Серед них основними є такі: 

  традиційне виконавство в українському етномузикознавстві не стало 

предметом наукового осмислення. Наука про специфіку традиційного 

народного співу розвивалася шляхом елементного аналізу первинної 

цілісності, що не відповідало вимогам практики; 

  художньо-мистецьке освоєння фольклорних  традицій відбувалося  

шляхом запису пісні,  тобто пісню фіксували через нотний запис, а потім 

наступав етап композиторського опрацювання уже зафіксованого пісенного 

тексту. На цьому шляху традиційне виконавство не змогло проявити 

цілісної художньої повноти, оскільки найістотніші для народної традиції 

властивості, такі як інтонація, інтонування, а також сама манера співу 

залишалися поза увагою. Тому на цьому етапі народно-пісенний матеріал 

зазнавав впливу естетики  академічної професійної культури; 

  одним поняттям «народна творчість», «фольклорна творчість» чи 

«народнопісенна творчість» у теорії й практиці  називали принципово різні 

виконавські реалії. В одну систему цінностей потрапляли, власне, 

традиційне виконавство і його різні імітаційні  форми; 

  у практиці хорового співу виявилася негативна тенденція, 

спрямована на нівелювання розмаїття народних пісенних стилів шляхом 

«підтягування» їх до абстрактної моделі «загальнонаціональної манери 
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співу» або «академічної манери співу». Однак ці поняття не відповідали 

реальній практиці традиційного народного виконавства; 

  хорова освіта музичних закладів освіти України  не продукувала 

розвиток різних сфер народного виконавства. Кафедри народного співу 

орієнтовані переважно на посередню народного виконавста. У деяких 

вищих закладах освіти, зокрема, у консерваторіях, ця проблема 

розв‘язується лише частково за програмами кафедр фольклористики, а в 

інших такий підрозділ зовсім відсутній. 

Висновки. Нині, коли втрачаються зв‘язки  поколінь, коли 

спустошується життєвий простір, який руйнує не лише довкілля, в якому ми 

живемо, але і саму людину, гостро постають питання збереження  

традиційних основ культури  і етнопедагогіки. Щоб  зберегти реальні 

основи культури, навчання й виховання, необхідне  відновлення звичаєвої 

традиції як системи передачі дієвого досвіду поколінь народу, засад 

етнопедагогіки та залучення їх у шкільну практику. Тобто йдеться про 

відновлення головного духовного багатства – національної пам‘яті. 

Звичаєва традиція передбачає дієві моральні ідеали, які неможливо 

створити за допомогою теорії. Кожен народ, як і кожна особистість має свій 

ідеал і той ідеал живе у звичаєвій основі етнокультури, етнорелігії, 

етнопедагогіки. Закорінена в українській звичаєвості етнопедагогіка стала 

основою педагогіки Г. Сковороди, К. Ушинського, П. Юркевича, П. Куліша, 

Г. Ващенка, В. Сухомлинського. 
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Olha Bench 

 

LEMKO’S TRADITIONAL CULTURE IN THE CONTEXT  

OF POLISH AND UKRAINIAN REALITIES 

 

Summary. The processes of the emergence, development and assimilation of 

the culture both in the Polish and Ukrainian environments are addressed in the article. 
The author analyzes the tradition of Lemko wood carvings and songs culture taking as 

the basis for research tradition of Vilka (Poland) and Hutysko (Ukraine) villages. The 

art of Lemko woodcarving has its own age-old history. At the end of the 19th century, 

a school was founded in the Polish city of Rymanow on the initiative of Countess Anna 
Pototska, who contributed to the development of the traditional Lemko carving.  In 

this carving school, the most skillful boys from the surrounding Lemko villages studied 

traditional art, and the school is still known as the Rymanow school of wood carving. A 
lot of talented masters graduated from this school, and their tradition of carving was 

passed from generation to generation. Works of folk craftsmen were often displayed 

at many exhibitions in the resort towns of Rymanow-Zdroj and Iwonich-Zdrój, these 
exhibitions caused delight in professional circles. Professor Anthony Kenar (born in the 

city of Iwonich) headed the art school in Zakopane in the post-war period, he 

personally knew many Lemko masters and became acquainted with their art. The 

work of folk Lemko wood caving was admired by pro. V. Kubiyovych, polish writer V. 
Belza, and a brilliant poet from Lemkivshchyna (Lemko lands) B.-I. Antonych devoted 

his poem «Carpenters carving sled from silver...». Lemko folk song tradition is 

associated with many names of Ukrainian and Polish scholars, in particular, Filaret 
Kolessa, Oscar Kolberg. In 1911-1913 F. Kolesa wrote down Lemko songs during his 

expedition to Lemkivshchyna. These songs, later on, became a part of his collection 

«Folk Songs of the Galician Lemkivshchyna» published in 1929. Today this collection 
in addition to scientific has a historical value remaining the only document of the 

former integral Lemkivshchyna. In the late '40s of the 20th century, the natural 

process of the cultural self-development of Lemko people was violated by an act of 

forcible eviction from their native lands in various regions of Soviet Ukraine. Lemkos, 
who have been extracted from their age-old geo-ethnic environment, managed to 

save the deep foundations of their culture for a long time, but under the influence of 

new geo-natural conditions, the Lemko culture began to suffer considerable 
destruction and assimilation already in the second half of the 20th century. In the 

conditions of forming of the so-called «Soviet culture» it was generally prohibited to 

speak about Lemko culture as a distinctive phenomenon. The most harmful 

assimilation was experienced by the culture of that part of Lemkos, who were evicted 
in the southeastern steppe regions of Ukraine. Steppe landscapes and the whole 

natural environment were alien to the perception of the Lemkos of the Highlanders, 

who developed their traditional culture in mountain landscapes. Lemkн-Rusyns settled 
in the eastern regions of Ukraine separately, and the local population called them 

Poles. In order to survive, they were forced to adapt to the new environment and 

conceal their ethnic origin.  
Key words: lemkos, culture, pedagogy, tradition, assimilation, wood carving, 

song, Ukraine, Poland. 
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Olha Bencz 

 

ŁEMKOWSKA KULTURA TRADYCYJNA W KONTEKŚCIE  

REALIÓW POLŚKICH I UKRAINSKICH 

 

Streszczenie. W artykule zostały przedstawiono procesy kształtowania, 

rozwoju oraz asymilacji kultury tradycyjnej Łemków w środowisku polskim i 

ukraińskim, na przykładzie tradycji rzeźby oraz pieśni ludowej. Pod koniec XIX wieku 
w mieście Rymanowie powstała szkoła rzeźbiarska z inicjatywy księżnej Anny z 

Działyńskich Potockiej, która sprzyjała rozwojowi tradycyjnego rzeźbiarstwa 
łemkowskiego. W szkole tej uczyli siȩ najzdolniejsi chłopcy z okolicznych wsi 

łemkowskich. Szkoła przetrwała do dnia dzisiejszego i jest znana jako Rymanowska 

szkoła drewnianego rzeźbiarstwa. Prace artystów ludowych często są prezentowane na 
wielu wystawach w takich uzdrowiskowych miejscowościach jak Rymanów Zdrój oraz 

Iwonicz-Zdrój, wzbudzając podziw w artystycznym środowisku. Profesor Antoni Kenar, 

który pochodził z Iwonicza i w powojennym okresie stał na czele szkoły rzeźbiarskiej w 
Zakopanem, utrzymywał kontakty z rzeźbiarzami-łemkami oraz zgłȩbiał ich twórczość. 

Dzieła sztuki łemkowskiego rzeźbiarstwa podziwiałrównież  Włodzimierz Kubijowicz, 

polski pisarz Władysław Bełza, a genialny poeta z Łemków B.-I. Antonowicz poświęcił 

rzeźbiarzom jeden ze swoich wierszy. Tradycja piosenki ludowej jest powiązana z 

wieloma nazwiskami jak polskich tak i ukraińskich działaczy kultury muzycznej, wśród 
których warto wymienić m.in. Filareta Kolesse  i Oskara Kolberga. W latach 1911-
1913 F. Kolessa w trakcie swojej ekspedycji etnografocznej na Łemkowszcyznȩ 

zapisywał pieśni łemkowskie, które w okresie późniejszym zostały opublikowane w 

1929 roku w jego pracy „Pieśni ludowe Łemków galicyjskich”. Obecnie wspomniana 
praca, oprócz wartości naukowej, posiada również historyczną, pozostając jedynym 

dokumentalnym świadectwem byłej ziemi Łemków.  Pod koniec lat 40-ch XX wieku, 

naturalny proces kulturalnego samorozwoju Łemków został zachamowany przez akt 
ich przymusowego wysiedlenia z rodzinnych miejscowości do różnych regionów 

Radzieckiej Ukrainy.Wyrwani ze swojego, kształtowanego wiekami geoetnіcznego 
środowiska, Łemkowie jeszcze dłuższy czas  pielȩgnowali i zachowywali odrȩbną 

kulturȩ. Lecz z biegiem czasu, ich kultura, ulegając wpływom nowych geopolitycznych 

warunków, coraz bardziej zaznawała destrukcyjnych wpływów oraz ulegała 
asymilacyjnym procesom. W warunkach dominacji t.zw. “radzieckiej kultury” zaczȩto 

wrȩcz zabraniać wspominać o kulturze łemkowskiej, jako o niepowtarzalnym zjawisku 
kulturowym. Najbardziej procesy  asymilacyjne dotknȩły kulturȩ tej części Łemków, 

którzy zostałi wysiedleni w południowo-wschodnie stepowe regiony radzieckiej Ukrainy 

(obwód mykołajowski, kirowogradski, połtawski, chersonski, dniepropietrowski). 

Krajobrazy stepowe i całe środowisko naturalne były obce mentalności Łemków- 

górali, którzy rozwinęli swoją tradycyjną kulturę w górzystym otoczeniu. We 
wschodnich regionach Ukrainy Łemkowie osiedlali się odosobniono, zaś miejscowi 
nazywali ich Polakami. Aby przetrwać, musieli dostosować się wiȩc do nowego 

środowiska i ukryć swoje pochodzenie etniczne.  

 Słova kluczowe:  asymilacja,  Łemkowie, tradycja, rzeźba, piosenka, Ukraina, 
Polska. 

 

 

 

 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 345 ~ 

 

Наталія Пазюра 

 

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

ДЛЯ ДІАЛОГУ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ АЗІЙСЬКИХ КРАЇН 

 

Анотація. Викладено положення щодо важливої ролі англійської мови як 

мови міжнародного спілкування для налагодження взаєморозуміння між 
представниками різних культур. Навички іншомовної комунікації набули 

особливого значення в умовах інтернаціоналізації вищої освіти. Володіння 

іноземними мовами перетворилось на одну з основних умов академічної 

мобільності.  Цікавим є досвід розвинених країн Азії, які зацікавлені в збільшенні 
кількості іноземних студентів для азійських закладів вищої освіти та навчанні 

азійських студентів за кордоном. Для цього азійськими країнами були вжити 

необхідні заходи: запровадження у закладах вищої освіти кредитно-трансферної 
системи, відкриття інституції Мобільного університету в Азії та тихоокеанському 

регіоні, посилення міжнародного співробітництва. Результатом цих ініціатив стала 

підвищена увага до формування навичок іншомовної комунікації студентів 

азійських ЗВО. Схарактеризовано особливості формування комунікативної 
компетенції в різних країнах. В країнах, де англійська мова не є рідною мовою 

населення, вона викладається не носіям мови як друга іноземна для того, щоб 

вони могли бути учасниками процесу інтернаціоналізації вищої освіти своїх країн. 
Водночас, в багатьох країнах, де англійська мова є державною мовою навчання, 

хоча поза межами начального закладу можливе спілкування студентів іншою, 

рідною мовою. Це свідчить про існування двох контрастуючих контекстів 
формування навичок іншомовної комунікації. Але в обох випадках увага педагогів 

спрямовується на подолання труднощів, що відчувають студенти у процесі 

досягнення необхідного рівня володіння англійською мовою. Проаналізовано 

основні проблеми та труднощі у формуванні навичок іншомовної комунікації. 
Наголошено на важливості поєднання навчання іноземної мови із формуванням 

крос-культурної компетентності з метою виховання толерантності до 

представників інших культур, що є запорукою їхнього ефективного спілкування.  
Навички крос культурної комунікації гарантують ефективність процесу навчання, 

оскільки викладач повинен знати особливості і культурні традиції своїх студентів. 

Наголошується, що одним із важливих чинників впливу на формування навичок 
іншомовної комунікації в умовах інтернаціоналізації вищої освіти є формування у 

студентів специфіки розуміння кроскультурних відносин, а саме: відмінностей у 

структурах мовленнєвих актів рідної та іноземної мови, що вивчається, системі 

цінностей культури, що вивчається, особливостей вербальної та невербальної 
поведінки відповідно до норм національної культури. 

Ключові слова: іншомовна підготовка, крос-культурна комунікація, 

соціокультурний чинник, інтернаціоналізація вищої освіти, культура, традиції, 
азійські країни.  

 

 

Вступ. Розвиток систем вищої освіти у різних країнах світу 

характеризується уніфікацією та стандартизацією. Болонська декларація 

щодо європейського простору вищої освіти, підписана (19 червня 1999 р.) 

29 країнами передбачала фасилітацію мобільності студентів, 
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взаємовизнання кваліфікацій, одержаних у різних освітніх установах, 

гарантування відповідності кваліфікацій потребам сьогодення на ринку 

праці, забезпечення конкурентоспроможності випускникам закладів освіти. 

Завдяки інтернаціоналізації вищої освіти, студенти мають можливість 

вступати до будь-якого закладу у будь-якій країні, вивчати іноземну 

культуру та ментальність. Інтернаціоналізація передбачає наступні форми 

міжнародного партнерстві: індивідуальну мобільність, тобто мобільність 

студентів та викладачів для освітніх потреб, мобільність курікулумів, 

інституційного партнерства, формування стратегічних освітніх альянсів. 

Переваги інтернаціоналізації полягають у набутті єдності ресурсів, 

запобіганні дублювання та копіювання тем досліджень, ідентифікації 

освітніх проектів, підвищенні доступності вищої освіти, універсалізації 

знань, фасилітації запровадження міжнародних стандартів якості, зростанні 

інноваційності вищої освіти, поширенні міжнародного співробітництва. 

На сучасному етапі розвитку України для активізації 

інтернаціоналізації вищої освіти стає об‘єктивною потребою розвиток 

міжкультурних зв‘язків з європейськими державами. Навички професійного 

спілкування фахівця іноземною мовою перетворюються на критично 

важливі, разом із знаннями правил і норм кроскультурної комунікації, що 

забезпечують її ефективність. Іншомовна професійна підготовка 

передбачає формування навичок кроскультурної комунікації у сфері 

майбутньої професійної діяльності. Як зазначає О. Юдіна, підвищуючи 

іншомовну міжкультурну компетентність, ми підвищуємо і професійну 

компетентність. Саме тому вивчення іноземної мови у закладах вищої 

освіти набуває культурологічного сенсу, оскільки майбутній фахівець 

нового типу, який досконало володіє іноземною мовою, має здійснювати 

професійну діяльність на міжнародному рівні, пристосовуватись до нового 

засобу спілкування, пізнавати іншу культуру та осмислювати власні 

етнокультурні першоджерела, швидко адаптуючись у полікультурному 

просторі та виявляючи толерантне ставлення до іншої мови та культури1. 

Виклад основного матеріалу. Тенденція інтернаціоналізації вищої 

освіти спонукає багато країн світу до проведення безпрецедентних освітніх 

реформ, спрямовані на підвищення ефективності вивчення мов, і особливо 

англійської як міжнародної, без знання якої фахівець не вважається 

конкурентоспроможним на ринках праці.  

Упродовж багатьох років міністерства освіти різних країн активно 

впроваджують національні білінгвальні програми для забезпечення 

громадян можливістю оволодіти двома іноземними мовами (англійською і 

                                         
1 Юдіна О. В. Система вправ для навчання майбутніх менеджерів міжкультурного 

спілкування німецькою мовою / О. В. Юдіна // Іноземні мови. – 2009. – № 2. – С. 35. 
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рідною), з метою посилення позиції країн на світовій політичній арені та 

транснаціональних ринках2.  

Сьогодні все більше людей усвідомлюють важливість англійської мови 

у професійному та повсякденному житті. Англійська мова – одна з 

провідних мов світу, яка є рідною для населення п‘яти країн (Австралія, 

Канада, Англія, Нова Зеландія, США), і які, за Б. Качру (B. Kachru), 

належать до так званого «внутрішнього кола». Англійська мова є 

офіційною мовою в багатьох інших країнах, в колишніх колоніях Великої 

Британії, які визначаються як «зовнішнє коло». Оскільки англійська мова 

використовується у країнах зовнішнього кола, разом з рідними мовами, її 

роль відрізняється від ролі у «внутрішньому колі тому», що кожна країна 

має свої норми комунікації (Д. Кристал (D. Crystal).  

У більшості країн «зовнішнього кола» іншомовна підготовка 

відбувається в умовах полі культурності, і студенти використовують 

англійську для спеціальних цілей, переважно, у формальній освіті, тому що 

основна частина комунікації відбувається на рідній мові поза межами 

закладів з освіти3. У країнах де англійська мова – рідна, вона викладається 

неангломовним студентам – іммігрантам як додаткова для того, щоб вони 

мали можливість брати участь у всіх сферах життя англомовної країни. 

Таким чином, можемо констатувати існування двох протилежних чинників 

для навчання навичкам володіння англійською мовою: навчання 

англомовних студентів для вдосконалення загальноосвітніх знань та 

навичок, та навчання неангломовних студентів для їхньої подальшої 

соціалізації в англомовному середовищі. Водночас спільною є проблема 

вирішення питань підвищення ефективності оволодівання англійською 

мовою для успішного вивчення змісту інших дисциплін, особливо на рівні 

середньої школи4.  

На основі аналізу наукових праць було з‘ясовано, що комунікативна 

компетенція – це загальна конструкція, яка охоплює всі необхідні навички 

для здійснення ефективної комунікації з використанням вербальних та 

невербальних засобів. Л. Бачмен і А. Палмер (L. Bachman, A. Palmer) 

вважають, що вона розподіляється на організаційні та прагматичні знання. 

Організаційні знання – знання граматики на рівні слова та речення. 

Текстуальні знання, надають можливість спілкуватись й інтерпретувати 

слова співбесідника. Соціолінгвістичні знання, дозволяють користувачам 

мови ефективно спілкуватись у соціокультурному контексті. Комунікативна 

                                         
2 Abad, J. (2013). Pedagogical Factors that Influence EFL Teaching: Some Considerations 

for Teachers’ Professional Development. Profile, Colombia. Vol. 15, No. 1, P. 98. 
3 Roy-Campbell, Z. (2014).Teaching English as a second language in Kenia and the 

United States: Convergences and divergences. Global education review, 2(2). – P. 84. 
4 Там само. – Р. 85. 
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компетенція також включає стратегічну компетенцію та психомоторні 

навички5. 

У процесі навчання неангломовних студентів важливим є вивчення 

значення культури та традиції їхньої нації, які значно впливають на 

толерантність студентів до представників іншої культури. Мова та культура 

– це взаємопов‘язані компоненти, які неможливо розглядати окремо6. Як 

культуру неможливо відокремити від мови, так і мова проникає в усі 

аспекти життя народу, за допомогою якої його структурує, розуміє світ та 

передає знання від покоління до покоління. Мова формує певний народ як 

культурну групу, виокремлюючи її від інших7.  

На думку С. Григоришина, мова – один із провідних чинників 

функціонування суспільства. Вона виконує в суспільстві багато функцій: 

номінативну (здатність мови позначати і представляти світ речей і 

процесів), пізнавальну (участь у процесі пізнання), комунікативну (участь 

у процесі спілкування людей) тощо8.  

Мова дозволяє ідентифікувати себе як члена певної соціальної групи, 

яка має власне бачення світу, дозволяє народу визнавати свій потенціал та 

бачити перспективи розвитку у майбутньому на основі минулого досвіду9. 

П. Фрейре та Д. Мачедо (P. Freire, D. Macedo) вважають, що ці компоненти 

тісно пов‘язані з економічними інтересами та ідеологією нації, яка 

спрямовується на заохочення бідних, непривілейованих громадян та 

національних меншин на забезпечення національної єдності, домінуючої 

культурної традиції. Д. Наймс (D. Hymes) зазначає, що поява та 

функціонування мови безпосередньо пов‘язано із національними 

традиціями10. 

Традиції та соціально-культурний контекст мають значний вплив на 

ставлення студентів до вивчення англійської мови у всьому світі. Якщо 

соціокультурне оточення сприяє розвитку конкуренції, воно формує 

позитивне ставлення до навчання та впливає на формування мотивації до 

вивчення англійської мови. Як бачимо позитивна мотивація до вивчення 

                                         
5 Abad, J. (2013). Pedagogical Factors that Influence EFL Teaching: Some Considerations 

for Teachers’ Professional Development. Profile, Colombia. – Vol.15. – No.1. – P. 99. 
6 Chunyan Sun. (2015). The Cultivation of Cross-cultural Communication Competence in 

Oral English Teaching Practice English Language Teaching; Canadian Center of Science and 

Education. – Vol.8. – No.12. – Р.7.  
7 Wilder Yesid, Escobar Almeciga. (2010). Silenced Fighters: Identity, Language and 

Thought of the Nasa People in Bilingual Contexts of Colombia. Profile, Colombia. – Vol. – 12. – 

No.2. – P. 127.  
8 Григоришин С. Мова як феномен культури в контексті розвитку трансцендентальної 

феноменології / С. Григоришин //Філософська думка. – 2009. – № 1. – С. 54.  
9 Wilder Yesid, Escobar Almeciga. (2010). Silenced Fighters: Identity, Language and 

Thought of the Nasa People in Bilingual Contexts of Colombia. Profile, Colombia. – Vol.12. – No.2. 

– P. 128. 
10 Там само. – С. 129. 
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англійської мови зумовлена соціальним оточенням. Цікаво, що цей феномен 

існує в усіх країнах світу, а теоретичні дослідження свідчать про те, що 

конкурентне та сприятливе оточення значно підвищує мотивацію до 

навчання.  

Поряд з цим дослідження свідчать, що на рівень володіння 

англійською мовою значно впливають диверсифіковані національні та 

соціокультурні чинники.  

Вважаємо за необхідне більш детально розглянути національні ідеї 

щодо іншомовної підготовки та соціально-культурні чинники, які впливають 

на процес оволодіння іншомовною компетенцією в деяких азійських, 

латиноамериканських країнах та країнах Близького Сходу. Для цього 

звернемося до визначень основних понять проблеми. Відповідно до 

Оксфордського словника, традиція – це довготривалий звичай або 

вірування, що передається від одного покоління до іншого, і яке впливає 

на всі аспекти життя людини, включаючи ставлення до таких цінностей, як 

навчання та освіта11. Концепція традиції часто вважається основним 

компонентом релігійних вірувань, культури, знань та навичок, які не 

закінчуються зі смертю покоління, а свідомо зберігається і передається 

кожному наступному поколінню. Це забезпечує зв‘язок між поколіннями та 

зберігання національних цінностей, норм, символів, стосунків, поведінки 

протягом всієї історії людства. Традиція – це принцип єдності, ідентичності 

в будь-якій культурі.  

З початку ХХІ ст. індикатори академічної мобільності в таких країнах 

як США, Японія та Корея зросли удвічі. Водночас необхідно звернути увагу, 

що США поступово поступається Австралії, Новій Зеландії, Великобританії, 

Німеччині, Франції у питаннях заохочення іноземних студентів. Серед 

основних постачальників студентів такі країни, як Китай, Індія, Корея, 

Японія. В останні роки світовий ринок освітніх послуг став свідком значних 

змін. Так, Сінгапур у 2015 р. прийняв 150 тис. іноземних студентів, Японія 

планує збільшити їхню кількість до 300 тис. до 2025 р., Китай – до 500 тис. 

до 2020 р.12. 

Привабливість азійського освітнього ринку доволі висока. До 2025 р. 

очікується зростання кількості іноземних студентів від 17 до 87 млн. 

Інтенсивність заходів щодо інтернаціоналізації вищої освіти в азійському 

регіоні залежить від освітньої політики країни. Так, можемо виокремити три 

основні моделі інтернаціоналізації освіти: державно-регульований (Китай, 

                                         
11 Ahmad, J. (2015). Traditional and socio-cultural barriers to EFL learning: a case 

study. English language teaching, Canadian center o science and education. Vol. 8, No. 12. P. 
191. 

12 Krechetnikov, K., Pestereva, N., Rajović, G. (2016). Prospects for the Development 
and Internationalization of Higher Education in Asia. European Journal of Contemporary 

Education, 16(2). Р. 231 
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Малайзія, Південна Корея), ринково-орієнтований (Гонкон), перехідний від 

державно-регульованого до ринково-орієнтованого (Японія, Тайвань). 

Важливо, що основними цілями запровадження інтернаціоналізації вищої 

освіти в азійських країнах є: покращення міжнародної до іміджу 

університету (входження у світові рейтинги найкращих закладів), 

посилення освітнього та наукового потенціалу університетів, збільшення 

кількості студентів за рахунок диверсифікації країн-постачальників, 

поліпшення академічної якості. Останньою була названа мета накопичення 

фінансів13. 

В одній з азійських країн, що найбільш швидко розвивається, Китаї 

Міністерство освіти визначило, що навчання англійської в коледжах має 

бути спрямовано на набуття навичок крос культурної комунікації, розвиток 

загального володіння іноземною мовою, особливо здібностей слухання та 

говоріння, знань та навичок необхідних для використання іншомовної 

компетенції в реальних життєвих ситуаціях. Особливо важливим 

вважається здійснення ефективної комунікації для майбутньої кар‘єри та 

повноцінного життя в полікультурному соціумі.    

У навчальній програмі з англійської мови в школах Китаю 

наголошується, що основна мета навчання – це покращення здібностей 

студентів слухати, говорити, читати та перекладати англійською мовою. 

Однак, якщо студенти не мають змоги спілкуватись у реальних умовах, 

вивчення мови втрачає сенс. В неангломовних країнах ситуація 

ускладнюється тим, що багато вчителів мають сильний акцент, який вони 

не усвідомлюють. Причому, учителі зобов‘язані самовдосконалюватися і 

подавати приклад студентам правильної вимови14. Китайські учителі 

зазначають, що часто під час вивчення іноземної мови студенти бояться 

зробити помилку, і це є бар‘єром для тих, хто не має достатнього мовного 

оточення. Незалежно від рівня володіння мовою, зазвичай, головне 

завдання на уроках усного мовлення в китайських школах – це вивчення 

мовних зразків, і тому після занять студент все ще фокусує увагу на 

читанні та письмі. Тому важливим завданням є зміна методів навчання для 

усного мовлення15. 

Як зазначає С. Крашен (S. Krashen), головна функція вчителя в 

класній кімнаті – це створення належних умов для того, щоб студенти 

оволодівали необхідними знаннями, і класна кімната, таким чином, 

                                         
13 Kazuo Kuroda, Takako Yuki, Kyuwon Kang. (2010). Cross-Border Higher Education 

for Regional Integration: Analysis of the JICA-RI Survey on Leading Universities in East Asia. 

Japan International Cooperation Agency Research Institute. – Р. 24.  
14 Chunyan Sun. (2015). The Cultivation of Cross-cultural Communication Competence 

in Oral English Teaching Practice English Language Teaching. Canadian Center of Science and 

Education. – Vol.8. – No.12. – Р.7. 
15 Там само. – Р. 8.  
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перетворюється на місце для здобуття таких знань, до яких вони ніде не 

мали доступу. Водночас, учителі мають пропонувати студентам можливість 

практикуватися в мовленні в ситуаціях, в яких може опинитися будь-яка 

людина у повсякденному житті та навчати як вирішувати культурологічні 

конфлікти. Тому, уроки усного мовлення перетворюються на те місце, де 

студенти мають можливість удосконалювати власні вербальні та 

невербальні комунікативні навички, а формування навичок крос-культурної 

комунікації основна частина цього процесу. Отже, кінцева мета іншомовної 

підготовки – це навчити студентів вільно спілкуватись з іншими та 

покращувати загальні культурні знання та навички.  

Як організатор усного мовлення, учитель повинен давати взірцевий 

приклад для студентів. Тільки за умов володіння сучасних знаннями з 

міжкультурної комунікації, учитель зможе управляти класом з високою 

майстерністю. Для цього учителі повинні мати кращу мовну основу та 

міжкультурну компетенцію16.  

У результаті аналізу літературних джерел можемо дійти висновку, що 

відсутність глибокого розуміння культури нації, мову якої вивчають 

студенти – це основна причина невдач під час набуття навичок крос 

культурної комунікації. переважно, основна увага приділяється 

традиційним аспектам навчання (вимова, граматика, словниковий запас). 

Нажаль, часто ігнорується вивчення відповідних культур, інших етносів, в 

результаті чого студенти не мають уявлення про культуру та цінності 

англомовних країн. Це часто є причиною помилок та відсутності розуміння 

між ними та англомовними співбесідниками. Ще однією причиною 

незадовільного стану володіння навичками іншомовної комунікації є 

відсутність англомовного оточення. Це відбувається тоді коли викладач під 

час занять відіграє домінантну роль, а студенти залишаються пасивними 

слухачами, які лише запам‘ятовують мовні зразки. Безумовно, така 

практика не може забезпечити комунікативну ефективність тому, що участь 

студентів є обмеженою і пасивною. Хоча студенти запам‘ятовують сталі 

вирази та ідіоми, роблять багато помилок, тому що вони не розуміють 

притаманні ним значення, які обумовлені культурою.  

Крім того, ще недостатня увага приділяється практичним і 

теоретичним знанням. Ще однією причиною незадовільного рівня володіння 

англійською мовою є нерозуміння стилю, вибір якого залежить від 

конкретної ситуації, в якій важливими є і зміст розмови, і соціальний статус 

співрозмовника, тип спілкування. Часто студенти не звертають увагу на 

ранг співбесідника, оточення в якому відбувається розмови, що, 

призводить до неефективної міжкультурної комунікації. Для вдосконалення 

крос культурної компетенції студентів, навчання усному мовленню повинно 

                                         
16 Там само. – Р.9.  
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базуватись на відповідних педагогічних, психологічних та лінгвістичних 

теоріях. Навчання усному мовленню передбачає різноспрямовану 

взаємодію відповідно до цілі навчання, змісту, стратегій та методів 

оцінювання. Основними чинниками ефективної іншомовної підготовки та 

поліпшення міжкультурних комунікативних навичок студента зарубіжними 

ученими визначаться орієнтація на студента, наявність реального мовного 

оточення, взаємодія з учителям17.     

Іншим важливим аспектом іншомовної підготовки є вибір питань і тем 

для навчальної програми. У цьому контексті ефективність освітнього 

процесу залежить від безпосереднього ставлення до цілі відповідно до якої 

вивчається мова. Специфіка викладання визначається навчальними 

стандартами або навчальним планом, погодженим з керівництвом країни18. 

Хоча в проаналізованій літературі зазначається, що в коледжі іншомовна 

підготовка має здійснюватися з урахуванням полі культурності суспільства, 

шляхом вивчення предметів культурологічного характеру.  

Важливе значення у розвитку міжкультурної компетенції має 

запрошення відомих учених та експертів для проведення лекцій з питань 

інтеркультури, направлення учителів на стажування за кордон, а також 

використання позашкільних видів діяльності для виховання розуміння 

інтеркультурної комунікації, пробудження культурної свідомості. Це можуть 

бути культурні форуми, обговорення зарубіжних фільмів, англомовні 

змагання, дебати  тощо19. 

Висновки. Мова не лише «кодова система знаків», а необхідна умова 

ведення діалогу з представниками інших культур. Такі ініціативи 

розвинених країн Азії як запровадження у закладах вищої освіти кредитно-

трансферної системи, відкриття інституції Мобільного університету в Азії та 

тихоокеанському регіоні UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific), 

посилення міжнародного співробітництва, свідчить про активізацію 

діяльності цих країн у напрямі інтернаціоналізації їх систем вищої освіти та 

підвищення мобільності студентів.  

Результатом цих ініціатив стало посилення уваги до формування 

навичок іншомовної комунікації студентів азійських закладів вищої освіти. 

Одним з важливих чинників, що впливають на формування навичок 

іншомовної комунікації в умовах інтернаціоналізації вищої освіти, є 

вивчення студентами специфіки кроскультурних відносин, а саме: 

                                         
17 Там само. – Р.9. 
18 Z. Roy-Campbell. (2014). Teaching English as a second language in Kenia and the 

United States: Convergences and divergences. Global education review, 2 (2). – P. 89. 
19 Chunyan Sun. (2015). The Cultivation of Cross-cultural Communication Competence 

in Oral English Teaching Practice English Language Teaching. Canadian Center of Science and 

Education. – Vol.8. – No.12. – Р.9.  
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відмінностей в структурах мовленнєвих актів рідної та іншої мов, системі 

цінностей культури, що вивчається, особливостей вербальної та 

невербальної поведінки відповідно до норм національної культури. 
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FOREIGN LANGUAGE SKILLS TRAINING FOR CONDUCTING 

DIALOGUE BETWEEN DIFFERENT NATIONS IN CONDITIONS  

OF HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION  

IN ASIAN COUNTRIES 

 

Summary. The author of the article expresses the opinion about the important 

role of English as the language of international communication for establishing 
understanding between representatives of different cultures. Foreign language 

communication skills acquired special importance with internationalization of higher 

education. Foreign language proficiency has become one of the main requirements for 

academic mobility. The experience of Asian countries is of great interest to scientists 
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as these countries are interested in increasing the number of foreign students in Asian 

educational establishments and studying Asian students abroad. With this purpose 

Asian countries took some steps as establishing European credit transfer system, 
setting up University of Mobility in Asia and the Pacific, strengthening international 

cooperation. These initiatives resulted in awareness of the necessity of foreign 

language skills training.  The analysis of peculiarities of foreign language skills training 
in different countries has been conducted in the article. In countries where English is 

not the native language, it is taught to speakers of other languages as an additional 

language to enable them to participate in internationalization of higher education. 
However, in many countries where it is an official language and language of 

instruction, most communication outside of educational establishment can be in the 

local languages. So, these are two contrasting contexts for enhancing English 

language skills. But in both settings there are concerns about students’ difficulties in 
developing adequate English proficiency to successfully learn content through that 

language. The author of the paper analyzes the main problems and difficulties in 

foreign language skills training, stresses the importance and the relationship between 
oral English teaching and cross-cultural communication competence for brining up 

tolerance for representatives of different cultures as main condition for effective 

communication. On the other hand, cross-cultural communication skills enhance 

efficiency of teaching as a teacher should be aware of his students’ culture and some 
traditions. It is underlined that one of the important factor influencing foreign 

language skills training in the condition of internationalization of higher education is 

students acquiring the peculiarity of cross-cultural relationships, such as differences in 
the structure of native and target languages, cultural values, peculiarities in verbal 

and non verbal communication according to national cultures.    

Key words: foreign language skills training, cross-cultural communication, 
socio-cultural factor, internationalization of higher education, culture, traditions, Asian 

countries.  

 

Natalia Paziura  
 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI OBCOJĘZYCZNEJ KOMUNIKACJI 

DLA DIALOGU PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH KULTUR  

W WARUNKACH INTERNACJONALIZACJI SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO KRAJÓW AZJI 

 

Streszczenie. Autor artykułu wyraża opinię o istotnej roli języka angielskiego 
jako języka komunikacji międzynarodowej, który służy dla wzajemnego zrozumienia 

pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Szczególne znaczenie ma umiejętność 

komunikacji obcojęzycznej nabytej w warunkach internacjonalizacji szkolnictwa 
wyższego. Znajomość języka obcego stała się jednym z głównych warunków 

mobilności akademickiej. Ciekawe są doświadczenia rozwiniętych krajów azjatyckich, 

które są zainteresowane zwiększeniem liczby studentów zagranicznych w azjatyckich 

instytucjach szkolnictwa wyższego i szkoleniem azjatyckich studentów za granicą. W 
tym celu kraje azjatyckie podjęły niezbędne kroki, takie jak wprowadzenie systemu 

transferu punktów w instytucjach szkolnictwa wyższego, otwarcie instytucji Mobile 

University w Azji i regionie Pacyfiku oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej. 
Efektem tych inicjatyw była zwiększona uwaga na kształtowanie umiejętności 

studentów komunikacji obcojęzycznej azjatyckich uczelni wyższych. Przedstawiono 

analizę kształtowania kompetencji komunikacyjnych w różnych krajach. W krajach, w 
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których język angielski nie jest językiem ojczystym ludności, uczy się nie 

użytkownikami języka jako drugiego języka obcego, aby być uczestnikami procesu 

internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w swoich krajach. Jednocześnie w wielu 
krajach, w których język angielski jest jezykiem oficjalnym, jest to język nauczania, 

chociaż studenci mogą komunikować się z innymi w swoim ojczystym języku poza 

instytucją szkolnictwa wyższego. Świadczy to o istnieniu dwóch kontrastujących 
kontekstów dla kształtowania umiejętności komunikacji obcojęzycznej. Ale w obu 

przypadkach uwaga nauczycieli akademickich skierowana jest na trudności, jakich 

doświadczają studenci w procesie osiągania wymaganego poziomu znajomości języka 
angielskiego. Autor analizuje główne problemy i trudności w rozwijaniu umiejętności 

komunikacji w języku obcym, podkreśla znaczenie łączenia nauczania języka obcego z 

tworzeniem kompetencji międzykulturowych dla edukacji tolerancji dla przedstawicieli 

innych kultur, co jest kluczem do ich skutecznej komunikacji. Z drugiej strony 
umiejętności komunikacji międzykulturowej gwarantują skuteczność procesu uczenia 

się, ponieważ nauczyciel akademicki powinien znać cechy i tradycje kulturowe swoich 

studentów. Podkreśla się, że jednym z ważnych czynników wpływających na 
kształtowanie umiejętności komunikacji obcojęzycznej w warunkach internacjonalizacji 

szkolnictwa wyższego jest opanowanie przez studentów specyfiki stosunków 

międzykulturowych, a mianowicie: różnic w strukturach aktów mowy języka 

ojczystego i badanego języka, systemu wartości badanej kultury, cech zachowania 
werbalnego i niewerbalnego zgodnie z normami kultury narodowej. 

Słowa kluczowe: nauka języków obcych, komunikacja międzykulturowa, 

czynnik społeczno-kulturowy, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, kultura, 
tradycje, kraje azjatyckie. 
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Надія Постригач 

 

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ В ІСПАНІЇ 

 

Анотація. В умовах глобалізаційних процесів питання спільного життя в 
мирі і злагоді стає важливим викликом, зокрема й для освіти. Доведено, що 

відбувається пошук стратегічних напрямів розвитку освітніх систем, які б 

відповідали потребам попиту на послуги вищої школи при підготовці майбутніх 
вчителів в умовах ринку праці; забезпечення рівня освіти й кваліфікації 

випускників професійних шкіл. Одним із таких стратегічних шляхів сталого 

розвитку освітніх систем є освіта для миру в контексті створення ідеальної 

атмосфери для людського життя. З цією метою ученими запропоновано різні 
підходи, методи і моделі для заохочення учнів розвивати необхідні знання та 

навички, необхідні для запобігання та вирішення конфліктів як відповідальних 

громадян. Європейською Комісією рекомендовано стратегічний шлях 
переосмислення освіти на основі концепції  навчання впродовж усього життя, 

який підтримується чотирма стовпами: навчитися знати, навчатися діяти, 

навчатися бути і вчитися жити разом. З’ясовано, що іспанська освітня політика 

ґрунтується на потребі освітньої системи визнавати соціальні проблеми 
суспільства і забезпечити передачу особистісних та культурних цінностей, 

орієнтованих на зміцнення миротворчої діяльності і зменшення насильства. 

З’ясовано, що Автономні громади мають повну компетенцію у сфері освіти, тобто 
державою встановлено лише деякі загальні принципи. Доведено, що освіта для 

миру зможе стати більш ефективною, якщо буде адаптована до соціального 

контексту, культури, потреб і прагнень країни. Розглянуто основні аспекти 
розвитку педагогічної освіти для миру в Іспанії. Проаналізовано три приклади 

способів реалізації культури миру та ненасильництва, співіснування та освітнього 

успіху, освіти для миру та освіти в галузі прав людини із досвіду Андалусії, 

Каталонії та Країни Басків. На основі контент-аналізу та тематичного аналізу 
літературних джерел з’ясовано, що спільним для цих проектів є те, ще вони є 

урядовою або національною стратегією, спрямованою на поглиблення сприяння 

культурі та освіті для миру, освіті з прав людини, освіті для громадянства, 
співіснуванню в школі, ненасильству, мирному вирішенню конфліктів тощо. 

Ключові слова: культура миру, освіта з прав людини, освіта для миру,   

педагогічна освіта для миру, розвиток, співіснування в школах, Іспанія. 

 

 

Вcтуп. На початку ХХІ ст. освіта в усіх країнах світу покликана 

відповісти на питання щодо забезпечення безпеки, зміцнення держави на 

основі вдосконалення людських ресурсів і створення професійного 

суспільства. Зараз відбувається пошук стратегічних шляхів розвитку 

освітніх систем, які б відповідали потребам попиту на послуги вищої школи 

у підготовці майбутніх вчителів в умовах ринку праці; забезпечення рівня 

освіти й кваліфікації випускників професійних шкіл1. 

                                         
1
 Котлярова, О. О. Розвиток педагогічної освіти для миру в Україні та світі на 

сучасному етапі. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN17/12koonse.pdf 
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Однією із важливих умов сталого розвитку освітніх систем може стати 

освіта для миру. Процес розширення Європейського Союзу (ЄС) 

просувається повільно; як європейські органи, так і багато держав 

наголошують на необхідності більшої згуртованості та злиття 

різноманітності та плюралізму, що характеризує континент. Це знайшло 

своє відображення у спробах запровадити політику, спрямовану на 

сприяння соціальній згуртованості, підвищенню обізнаності європейських 

громадян щодо їхніх прав та обов'язків, сприянню їх активному залученню 

до процесу європейської інтеграції та розвитку почуття ідентичності й 

приналежності до Європи. Освіта є ключовим інструментом для досягнення 

цих цілей. Проте науковці не змогли знайти приклади, які свідчать про 

бажання сприяти освіті для миру, поза межами її місця в інших освітніх 

питаннях; не знайшли жодних програм, планів дій або інших конкретних 

ініціатив, спрямованих на сприяння її розвитку. Водночас у складності 

європейського освітнього контексту дослідниками виявлено певні вікна 

можливостей, які може використовувати освіта для миру, а саме: як з точки 

зору підходу, узгодженого різними європейськими державами, так і заходів 

освітньої політики: 1) освіта в галузі демократичного громадянства та прав 

людини. 2) освіта щодо базових навичок2. 

Як відомо Лісабонською Європейською Радою (2000) визнано 

важливість інвестиційних зусиль у сферу освіти з метою соціальної єдності 

та майбутнього Європи. Для того, щоб протистояти сьогоднішнім соціально-

економічним викликам (глобалізація, конкурентоспроможність країн, що 

розвиваються, еволюція ринку праці тощо), – це хороша стратегія для 

навчання та готовності громадян до суспільства знань. У документі 

наголошується на важливості, щоб освітні системи держав визначили 

пріоритет «сприяння вивченню мови, розвитку підприємницького духу та 

зміцнення Європейського виміру», також на необхідності сприяння 

перманентному навчанню та навчанню людей базових навичок на всіх 

рівнях освіти та підготовки… Варто нагадати, що, крім цих аргументів, 

освіта – це базове право громадянства. Складається враження, що 

економічні критерії переважають соціальні. Хоча дослідники визнають, що 

відповідно створюється можливостей, які необхідно враховувати щодо 

освіти для миру. ЄС наголошує тако на ролі освіти та освітніх систем у 

передачі спільних соціальних та громадських цінностей, які допомагають 

людям вирішувати проблему європейського культурного і соціального 

різноманіття й забезпечувати соціальну згуртованість.  

                                         
2
 Sampere, Marina Caireta (2013). Peace and Coexistence Education in School Settings: 

A Teacher Training Perspective. Escola de kultura de pau, Edifici MRA, Campus UAB. – Efevens 
Foundation, 16-17 p. URL: https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/informe.pdf 
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Згідно з Маастрихтською Декларацією Глобальної Освіти (the 

Maastricht Global Education Declaration) глобальну освіту розуміють як 

«цілісну освіту, яка відкриває очі і розум людей до реалій світу та підвищує 

їхню обізнаність щодо створення світу з більшою справедливістю, рівністю і 

повагою до прав людини». У цьому ж документі зазначається, що 

глобальна освіта охоплює освіту для розвитку, освіту з прав людини, освіту 

для сталого розвитку, освіту для миру, запобігання конфліктам та 

міжкультурну освіту, оскільки насправді це глобальний вимір освіти для 

громадянства3. 

В умовах глобалізаційних процесів питання спільного життя в мирі і 

злагоді набуває актуальності і стає викликом для всіх, включаючи сектор 

освіти. З цією метою були запроваджені численні підходи, методи та моделі 

для заохочення учнів розвивати необхідні знання та навички, необхідні для 

запобігання та вирішення конфліктів як відповідальних громадян. 

Дослідження показали, що гнів і насильство серед неповнолітніх є одними з 

найпоширеніших проблем, і виникають у діяльності вчителів та шкільних 

психологів. Тому навчальні заклади сьогодні розглядаються як місця, які 

можуть поліпшити або погіршити ситуацію з миром у громаді, оскільки 

школа є найбільш відповідним каналом або центром, що може сприяти 

розвитку мирного та гармонійного суспільства. Вважається, що завдяки 

педагогіці миру насильницькі дії можуть зменшитися у нашій громаді, які, 

як відомо, вже давно вийшли з місцевих громад (тобто конфлікти). 

Жак Делор (Jacques Delors), керівник міжнародної комісії, яка 

здійснювала підготовку доповіді з питань освіти у ХХІ ст., запропонував 

подібну ідею в доповіді ЮНЕСКО 2006 р. «про навчання жити разом, 

навчаючись жити з іншими». Такий тип навчання є, однією з 

найважливіших проблем освіти, оскільки заклади освіти залучають людей з 

різних верств, що мають справу з подоланням гніву та агресії, 

насильницьких загроз й конфліктів між учнями, а також труднощів у 

навчанні та особистому житті. 

У дослідженні застосовано метод контент-аналізу і тематичного 

аналізу літературних джерел. Боуен (Bowen, 2009) розглядає контент-

аналіз як «процес організації інформації в категорії, пов'язані з 

центральними питаннями дослідження», і тематичний аналіз як метод, що 

передбачає розпізнавання шаблонів або виникаючих тем в межах даних4. 

                                         
3 The same. – P 18-19. 
4
 Fereday, Jennifer & Muir-Cochrane, Eimear (2006). Demonstrating rigor using 

thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme 
development. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 80–92. URL: 
http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/5_1/pdf/fereday.pdf 
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Автори доповіді рекомендують переосмислити освіту на основі 

концепції навчання упродовж усього життя, сутність якого складають: 

навчитися знати, навчатися діяти, навчатися бути і вчитися жити разом. 

Можливо, ця пропозиція ґрунтується на історичному факті, що освіта не 

автоматично приносить повідомлення про мир, демократію, а повага до 

прав і добробуту інших людей виявили, що «освіта може бути частиною 

проблеми, а також частиною рішення. Політикуми та практики на всіх 

рівнях системи освіти мають бути проаналізовані з точки зору їх потенціалу 

для посилення або пом'якшення конфлікту». На цій основі освіта для миру 

є важливим рішенням у створенні ідеальної атмосфери для людського 

життя. Вона не обмежується конфліктами і вирішує їх мирно, і буде більш 

ефективною, якщо буде адаптована до соціального контексту, культури, 

потреб і прагнень країни. Освіта для миру має бути зміцнена цінностями 

культури, релігії та людства, і навіть може розглядатися як «сутність нового 

людства». Дефініція «культура миру» на основі Декларації про Культуру 

Миру в 1999 р. (the Declaration on a Culture of Peace) є «сукупністю 

цінностей, відносин, традицій, моделей поведінки та способів життя, 

заснованих на повазі до життя…»5. 

Педагоги, які прагнуть підготувати майбутніх учителів до  

найближчого майбутнього, повинні продукувати за Друккером (Drucker, 

1993), Освічену Людину з Глобальною Компетенцією ОЕСР і досягти 

найширшої спільноти освітян, щоб створити більш інклюзивний світ. Хоча, 

педагоги вимушені діяти у певному соціальному, економічному та 

політичному контексті, де на навчальний план шкіл і педагогічну освіту 

впливають численні, а часто й суперечливі програми. Вони мають готувати 

вчителів, які здатні дотримуватися законодавчих і систематичних вимог 

конкретного контексту і чиї знання, навички та цінності, а також ставлення 

відображають філософію навчальних планів і моделей, покладених в 

основу певної освітньої системи, в якій відбувається підготовка (Burman et 

al. 2016).  

У трансформаційному підході до концепції глобалізації заклади 

педагогічної освіти мають здійснювати підготовку вчителів, які здатні діяти 

на глобальному та місцевому рівнях, а також «керувати потенційною 

напруженістю між ними». У номадному підході до глобалізації хоча 

професійна мобільність стала ключовою частиною останньої стратегії 

людських ресурсів для просування людського капіталу в організаціях, вона 

недостатньо впливає на професію вчителя. Незалежно від того, чи 

пов'язана професійна мобільність з педагогічною освітою за кордоном або з 

                                         
5 Riswanda Setiadi, Sunaryo Kartadinata Ilfiandra, Ayami Nakaya. A Peace Pedagogy 

Model for the Development of Peace Culture in An Education Setting. URL:. 

https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOPSYJ-10-182 
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робочим місцем за кордоном, вона розглядається як ніша в порівнянні з 

іншими секторами і завжди забезпечується добре освіченими елітними 

вчителями. До 1996 р. були проведені важливі дослідження і проекти, 

спрямовані на розроблення моделі «Європейського вчителя» як першої 

спроби транснаціональної деномінації вчителів6. 

У контексті педагогіки миру відомими є такі принципи: 1) освіта для 

миру не є окремим шкільним предметом. Мир – це не просто кінцева мета, 

а його клімат, клімат, що охоплює навчальні взаємодії; 2) освіта для миру є 

свідомим зусиллям усіх сторін змінити шляхи вирішення проблем, які не 

ставлять під загрозу соціальний порядок і справедливість; 3) як і в культурі 

визначається хороше людське життя... Як і у випадку з будь-якою 

культурою, яка має універсальні елементи, але часто зустрічається в 

контексті, спосіб, у який люди транслюють і навчають миру, може 

посилатися на універсальні та місцеві стандарти; 4) основоположною для 

освіти для миру є відданість викладачів формуванню досвіду та уподобань 

студентів з метою сприяння мирним засобам, незважаючи на різні 

труднощі, з якими вони стикаються7. 

Виклад основного матеріалу. У 1986 р. Іспанія стала членом ЄС. 

Це означало для країни «європейське визнання процесу демократизації... 

Членство в ЄС мало добрі і погані впливи на різні сфери національного 

життя: промисловість, сільське господарство, торгівлю, культуру тощо. З 

освітньої точки зору, це вплинуло на визначення обов'язкового навчання. 

Шістнадцять років – це мінімальний вік, який вимагається для роботи в 

країнах ЄС. Відповідно до закону про освіту обов'язкове навчання 

закінчувалося у віці 14 років. Отже, необхідно було переглянути цей закон, 

з метою приведення його у відповідність з Європейськими тенденціями 

зокрема щодо обов'язкового навчання до шістнадцяти років8. З освітньої 

точки зору членство в ЄС зумовило інші зміни, наприклад, врахування 

питань щодо міжнародних відносин у загальному курикулумі, такі як освіта 

для здоров‘я, споживацька освіта (educating consumption), освіта для миру, 

спільна освіта (coed education), мови, музична освіта та фізичне виховання 

(з новою Освітньою реформою). Крім того, заохочується взаємозв'язок між 

                                         
6 Menéndez, Maripé. Building and tranding a community of global teachers. The case of 

the International Baccalaureate. Journal of Supranatal Policies of Education, 5, 122 – 123. 

DOI:http://dx.doi.org/10.15366/jospoe2016.5.URL: 
https://revistas.uam.es/index.php/jospoe/article/viewFile/6661/7042 

7 Riswanda Setiadi, Sunaryo Kartadinata Ilfiandra, Ayami Nakaya. A Peace Pedagogy 
Model for the Development of Peace Culture in An Education Setting. URL:. 

https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOPSYJ-10-182 
8 Marcelo, Carlos (1994). An Overview of the Spanish Educational Reform and Teachers' 

Work; Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research 
Association (New Orleans, LA, April 4-8, 1994), Р.4. URL: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED380462.pdf 
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студентами різних країн ЄС, оскільки це, безумовно, впливає на більше 

знань і розуміння сусідніх країн. 

З переходом іспанського суспільства від промислової до 

постіндустріальної фази та початком епохи суспільств, що базуються на 

знаннях, вчителям необхідно перейти від непарсипативних методів і 

педагогіки до  особистісно-орієнтованої педагогіки (learner-centred 

pedagogy), спрямованої на навчання у трьох сферах діяльності (savoir, 

savoir-faire і savoir-être): експериментування, системне мислення та 

побудова колективних знань; вирішення проблем і критичне мислення; 

відкритість і здатність швидко стикатися  обличчя в обличчя з новими 

еволюціями; кооперативний дух і навички для ефективної навігації в 

мережах знань9. 

Педагогічна освіта може сприяти сприйняттю майбутніми вчителями 

національної держави як єдиного локусу демократії та громадянства. 

Проте, включення глобальних перспектив цих педагогами було, в 

загальних рисах, дуже обмеженим. Більш глобально зацікавленими 

учасниками були ті, хто мав сильне почуття соціальної справедливості. Для 

цих двох типів педагогів мислення невід'ємно пов'язане з принципами 

соціальної справедливості та універсалізму. Відповідно показовою є 

рекомендація Карра (Carr, 2008), в якій стверджується, що коледжі та 

факультети освіти мають більш сумлінно прагнути навчати про та для 

демократії, зосередившись на соціальній справедливості на різних рівнях і 

прагнути досягти автентичної дискусії та дії». Як стверджують Knight-

Abowitz і Harninsh (2006), «ця форма освіти виходить далеко за межі 

інструменталістичних конструкцій глобальної взаємозалежності для 

економічної торгівлі, що переважає в більшості навчальних текстів»10. 

У сучасних навчальних планах основне завданням викладання історії 

полягає в допомозі дітям й молоді зрозуміти соціальне середовище, навчити 

їх демократичним цінностям та формуванні в них зрілого морального й 

інтелектуального критичного бачення. У Каталонії, починаючи з 2007 р., ці 

цілі закладені в навчальному плані, спрямованому на формування 

компетентностей: «розуміння соціальної реальності, в якій вони 

проживають; мати справу з співіснуванням і конфліктами, використання 

етичних суджень, заснованих на демократичних цінностях та практиці, 

вправляння у громадянстві, діючи за власним судженням, сприяння 

                                         
9 Teacher education for change. The theory behind the Council of Europe. Pestalozzi 

Programme. Series editor Josef Huber. Edited by Josef Huber Pascale Mompoint-Gaillard. 
Council of Europe Pestalozzi, Series No. 1, Council of Europe Publishing, Р.43. URL: 
https://rm.coe.int/pestalozzi1-teachereducationforchange-en/16808ce209 

10 Estellés, Marta, Romero, Jesús (2016). Teacher Education for Citizenship in a 
Globalized World: a Case Study in Spain. Journal of International Social Studies, 6 (2), 28–29. 
URL https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1149364.pdf 
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побудові миру і демократії, підтримання конструктивного й відповідального 

ставлення, заснованого на солідарності, з повагою до реалізації 

громадянських прав та обов'язків» (Навчальний план для обов‘язкової 

середньої освіти, Указ 143/2007 DOG № 4915)11. 

Згідно з Органічним Законом  про освіту (Ley Orgánica 8/1995 

«Reguladora del Derecho de la Educación») від 3 жовтня, права, визнані 

учнями, охоплювали організацію школи таким чином, щоб вони могли 

усвідомити вплив, який викликають у повсякденному житті школи. Однак 

це можливо лише тоді, коли шкільна внутрішня організація розробляє і 

приймає права, беручи до уваги різноманітні обставини кожної школи, 

адаптовані до її освітнього проекту, а також потреб учнів у зв'язку з їх 

віком та розвитком. У цьому законі підкреслюється, що навчальні плани 

мають включати різноманітні ресурси та стратегії для реагування на різні 

потреби відповідно до відомої від кожного учня інформації. Для досягнення 

цього необхідно припустити розбіжності між кожною групою учнів як щось 

характерне для педагогічної діяльності, а також здійснити індивідуальну 

оцінку, згідно з якими визначити цілі, яких вони повинні досягти, 

відповідно до критеріїв, що випливають з їхньої початкової ситуації. З цієї 

початкової оцінки, досить часто, необхідно встановити цілі та конкретні 

стратегії, щоб уможливити різні ритми та забезпечувати різні рівні 

навчання. 

Відтак учитель повинен діяти як посередник і організатор процесу 

викладання та навчання відповідно до прогресу кожного учня, у співпраці 

та координації з усією педагогічною командою, щоб забезпечити успіх усіх 

учнів. Учені наголошують на використанні різних методик та виявленні 

різноманітності за допомогою наступних засобів: пропонувати 

диференційовану навчальну діяльність; передбачати адаптацію шкільного 

матеріалу; організовувати гнучку групову роботу; прискорювати або 

уповільнювати впровадження нового змісту, організовувати і виводити його 

різними способами або віддавати пріоритет ядру змісту над іншими. Іншим 

рішенням є адаптація діяльності до мотивів та потреб учнів. Ця діяльність 

не повинна бути занадто легкою або недостатньо мотивованою, занадто 

віддаленою від того, що вони можуть зробити. Діяльність має здійснюватись 

на різних рівнях складності, що дозволить працювати з класом змішаних 

здібностей. Необхідно також застосовувати різні заходи, які називаються 

додатковим змістом для студентів, які можуть просуватися швидше або 

                                         
11 Gemma Tribó Traveria. History teaching and peace education in a time of crisis. How 

can we build a shared future based on dialogue and peace? Policy Paper. No. 09, September 
2013, Р.1. Institut Catala Internacional Per La Pau. URL: 
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/policypapers/2013/arxius/policy_p
aper_09_eng.pdf  
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потребують меншої допомоги. Робоча атмосфера також має сприяти 

автономії та роботі в групах. 

Організація гнучких робочих груп дозволяє учням виконувати різні 

завдання, пропонувати додаткові заходи або навчатися далі відповідно до 

потреб кожної групи. Коли труднощі викладання є більшими, необхідно 

використовувати такі механізми, як розбиття класної групи для заходів 

резервного копіювання на менші групи. Як тільки клас позділяється на різні 

однорідні групи, це полегшує коригування педагогічної допомоги для 

вирішення конкретних потреб й може бути здійснено на основі одного або 

декількох предметів, при опануванні яких учень має специфічні проблеми з 

чіткою оцінкою для обґрунтування, а також спеціальними навчальними 

матеріалами, адаптованими до встановлених цілей. 

Коли труднощі не є дуже важливими, коригування методології, 

діяльності, матеріалів і гнучких угруповань є достатніми, щоб дати 

відповідь на потреби учнівів. Коли труднощі є загальними і постійними, 

необхідно проводити значні адаптації. У цьому випадку вважається, що 

учень має особливі освітні потреби і що система вимагає спеціальних 

навчальних заходів, які організовуються через різноманітні групи або 

компенсаційну освітню програму, адаптація якої змінює базовий 

навчальний план, оскільки він замінює елементи або тому, що виключає 

інших12. 

Вирішення проблеми освіти для миру було визнано одним з основних 

викликів для досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття, визначених 

Програмою Розвитку ООН (ПРООН), для досягнення довгострокового і 

сталого миру в суспільстві (Save the Children, 2008; ЮНЕСКО, 2011). 

Іспанська освітня політика спеціально спрямована на врахування 

соціальних проблем суспільства, забезпечення передачу особистісних і 

культурних цінностей, орієнтованих на зміцнення миротворчої діяльності та 

зменшення насильства. У преамбулі до чинного іспанського Закону «Про 

поліпшення якості освіти» (Органічний закон 9/2013) зазначається, що 

«одним з принципів, на яких ґрунтується іспанська система освіти, є 

передача та реалізація цінностей, які сприяють особистісній свободі, 

відповідальності, демократичному громадянству, солідарності, 

толерантності, рівності, повазі та справедливості, а також допомагають 

подолати будь-яку дискримінацію (Органічний Закон 9/2013, с. 97866)13. 

                                         
12 López Martínez, Juan, Fernández García, Isabel. Coexistense in Educational Centres: 

Spain’s situation. The Mediation and Conflict Resolution Programme from an integrated model, 
for the regulation of coexistence at schools. Community of Madrid. – Ministry of Science and 
Education of Spain, 26 p. URL: https://www.oecd.org/spain/33867420.pdf 

13 Cabedo-Mas, A., Nethsinghe, R., & Forrest, D. (2017). The role of the arts in 
education for peacebuilding, diversity and intercultural understanding: A comparative study of 
educational policies in Australia and Spain. International Journal of Education & the Arts, 18 

(11). URL: http://www.ijea.org/v18n11/ 
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В Іспанії діють два законодавчі акти, які сприяють розвитку освіти 

для миру: 1) Органічний закон 2/2006 від 3 травня про Освіту та освітній 

курикулум, що розробляє її, і 2) Закон 27/2005 від 30 листопада «Про 

сприяння освіті та культурі миру». Автономні співтовариства користуються 

повною компетенцією у сфері освіти, тобто держава встановлює деякі 

загальні принципи, які співтовариства пристосовують незалежно до своїх 

умов. До теперішнього часу двома найважливішими складовими для 

формування цього положення були: 1) сприяння співіснуванню в школі; 2) 

впровадження теми «Освіта для громадянства та прав людини». 

 

Сприяння співіснуванню в школі 

 

Адаптація базових навичок та посилення уваги вчителів до проблем 

співіснування в освітніх центрах спричинила до дискусії на цю тему серед 

зацікавлених сторін освіти в період з 2000 по 2010 рік. Органічний Закон 

про освіту від 3 травня 2/2006 р. робить обов'язковим для всіх освітніх 

центрів створення Плану співіснування та включення його до своєї 

освітньої програми. У 2006 році уряд Іспанії та соціальні зацікавлені 

сторони погодилися сприяти реалізації державного плану щодо сприяння та 

поліпшення співіснування в школі. Цим планом передбачено створення 

Державної обсерваторії для співіснування, провідного веб-сайту, огляд 

нормативних актів, започаткування врахування стратегій, керівних 

принципів та матеріалів для освітніх центрів, а також заходи початкової 

підготовки вчителів. У подальші роки різні автономні громади пропагували 

стратегії для співіснування в школі, заохочуючи кожний освітній центр 

будувати власний план співіснування відповідно до керівних принципів 

адміністрації, але з широким ступенем автономії. У кожному регіоні 

переглядалися нормативні акти, публікувалися освітні ресурси, 

здійснювалися заходи щодо сприяння постійному підвищенню кваліфікації 

вчителів. 

У 2010 р. Державна обсерваторія для співіснування здійснила 

дослідження, мета якого – виявлення ступеня задоволеності вчителів та 

учнів у секторі обов‘язкової середньої освіти щодо співіснування в школі: 

83,7% вчителів оцінили співіснування як хороше або дуже добре, тоді як 

79% учнів зазначили, що вони були досить або дуже задоволені 

співіснуванням і встановленими в школі відносинами. Робота щодо 

співіснування в школі, що проводилася в останні роки, враховує 

занепокоєння у зав‘язку з посиленням насильства в школах, особливо в 

середніх школах. Тим не менше, вчителі та учні оцінюють його позитивно, 

тому що це головний освітній ресурс для освіти для миру, що пропагувався 

в Іспанії за останні роки і мав значний вплив. 
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Освіта для громадянства 

 

Запровадження урядом Іспанії предмета «Освіта для громадянства» у 

2007-2008 навчальному році, коли впроваджувався Органічний Закон про 

освіту (2/2006 від 3 травня), зумовило необхідність проведення значної 

кількості громадських обговорень, оскільки найбільш консервативні 

сектори, представлені Народною Партією, розглядали це як спробу 

індоктринізації з боку уряду, а не як мандат від ЄС, у відповідь на 

рекомендації ООН та ЮНЕСКО. З 2009 р. курс «Освіта для громадянства» 

вивчається в усіх освітніх центрах Іспанії. В контексті освіти для миру зміст 

курсу охоплює нові теми щодо складності та плюралізму, які виникають у 

сучасних умовах. Важливо навчати людей таким питанням, як 

демократична участь, конституційні рамки, права людини, гендерна 

рівність, міжкультурність й нерівність. Ось чому важливо, щоб їх вивчення 

передбачалося навчальним планом. 

У 2005 р. уряд вирішив включити цей матеріал до навчального план з 

нового предмета «Освіта для громадянства і прав людини» (‗Education for 

Citizenship and Human Rights‘), його вивчення здйснюється на одному з 

двох рівнів третього циклу початкової школи (10-12 років) і на одному з 

перших трьох років обов'язкової середньої освіти (13-15 років). 

 

Освітні стратегії  

для миру та співіснування в Іспанії 

 

Проаналізуємо досвід реалізації освітньої політики в Автономних 

громадах Іспанії впродовж останніх років: Андалузький план освіти для 

культури миру та ненасильства, Баскський план освіти для миру і освіти з 

прав людини та співіснування, а також Проект Освітнього Успіху Каталонії.  

Андалузький план освіти для культури миру та ненасильства був 

розроблений за сприяння Автономного уряду Андалусії (Junta de Andalucia) 

у 2001 р. відповідно до Конституції Іспанії, Загальної декларації прав 

людини, а також законів про освіту, адміністрація вирішила врахувати 

положення Декларації Організації Об'єднаних Націй та Програми дій щодо 

культури миру і дати поштовх до реалізації цього плану14. 

Андалузький план ґрунтується на трьох керівних принципах: 

сприяння миру як групової та індивідуальної діяльності, навчання 

співіснуванню з конфліктами та пропонування творчих і мирних рішень, а 

                                         
14 Sampere, Marina Caireta (2013).Peace and Coexistence Education in School Settings: 

A Teacher Training Perspective. Escola de kultura de pau, Edifici MRA, Campus UAB. – Efevens 
Foundation, Р.21. URL: https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/informe.pdf 
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також припинення, зменшення та запобігання проявам насильства. Він 

забезпечує спільні заходи та співпрацю для різних зацікавлених сторін 

щодо оптимізації ресурсів та забезпечення ефективності плану. План 

розроблений з дотриманням критеріїв відкритості, гнучкості і 

контекстуальності, а також організований навколо п'ять сфер, кожна з яких 

розробляє різні заходи. Наведемо основні результати реалізації 

андалузького плану: 

 затвердження Указу 19/2007 року від 23 січня 2008 р., в якому було 

прийнято заходи щодо сприяння культурі миру та покращення 

співіснування в освітніх центрах за підтримки державним фінансуванням;  

 у кожній провінції були створені консультативні бюро та комітети з 

планування та моніторингу плану для визначення щорічних планів, за 

участы всіх освітніх служб. Команди керівництва також взяли на себе 

завдання виконання та узгодження плану; 

 школа, Мережа «Простір миру» успішно залучила 1836 освітніх 

центрів, 483 міжшкільних проекти та забезпечила участь багатьох місцевих 

організацій (міських рад, рекреаційних об'єднань, районних асоціацій 

тощо);  

 опубліковано багато матеріалів та освітніх ресурсів;  

 освітній досвід поширювався в засобах масової інформації, і особливо 

на телевізійній програмі Canal Sur «Клуб ідей». Андалузький план є 

національною стратегією і забезпечує школам багато ресурсів. Його 

побудовано з урахуванням теоретичних основ освіти для «конфліктного 

миру» та дотриманням Декларації Організації Об'єднаних Націй та 

Програми дій щодо культури миру. Він вважається особливо важливим в 

іспанському контексті, оскільки формує співіснування в школі в рамках 

пропаганди культури миру, а не навпаки15. 

Баскський план освіти для миру та освіти з прав людини. У контексті 

Баскського конфлікту та важливого руху за мир Баскський уряд вирішив 

просувати план освіти у сфері миру та прав людини, який є частиною 

Баскського Плану для Миру та Співіснування, затвердженого у 2006 р. як 

стратегії переходу до завершення збройного конфлікту та сприяння 

примиренню. Баскський план освіти для миру та освіти в галузі прав 

людини також спрямований на реагування ставлення до жертв, які є дуже 

чутливими у соціальному плані. Він спрямований на приведення у 

відповідність до міжнародних тенденцій для заохочення освіти в галузі прав 

людини й був створений на основі зондової оцінки ситуації. План 

розроблений за погодженням з різними зацікавленими сторонами 

                                         
15 Sampere, Marina Caireta (2013).Peace and Coexistence Education in School Settings: 

A Teacher Training Perspective. Escola de kultura de pau, Edifici MRA, Campus UAB. – Efevens 

Foundation, Р.21-22. URL: https://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/informe.pdf 
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питаннями освіти й затверджений Баскським парламентом у грудні 2007 р. 

Це амбітний план, який охоплює всі освітні сфери та сектори регіону, має 

значний бюджет, що демонструє готовність уряду йому сприяти. Баскський 

план є урядовою стратегією і охоплює всі освітні та соціальні сфери 

(формальну та неформальну освіту, державні адміністрації, засоби масової 

інформації та громадськість). Його визначення ґрунтується на поглибленій 

оцінці за згодою з громадянським суспільством; передбачає безперервну 

оцінку, яка ґрунтується на позитивному розумінні миру, перетворення 

конфліктів, ненасильства та прав людини, на законодавстві й міжнародних 

рекомендаціях. План починається з широкої і конструктивної перспективи 

освіти для миру, прагнучи до делегітимізації тероризму. Він значно 

пристосований до баскського контексту та його особливих характеристик й 

підтримується потужним зобов‘язанням щодо підготовки вчителів. 

Каталонський проект Співіснування та Освітнього Успіху. Відповідно 

до Органічного Закону про освіту № 2/2006 від 3 травня, а також Закону 

Каталонії № 21/2003 від 4 липня про сприяння миру, уряд Каталонії з 2006 

року заохочує освітні центри працювати на добровільній основі щодо 

питань співіснування в школі й надає їм підтримку шляхом визнання цієї 

роботи як освітніх інноваційних проектів. Починаючи з 2009-2010 

навчального року із затвердженням «Проекту співіснування та освітнього 

успіху», всі школи мали створити свій власний «Проект співіснування» 

протягом наступних років, з розумінням того, що реалізація цього проекту є 

повільним, освітнім і пов'язаним з громадою процесом.  

У рамках Проекту «Співіснування та освітній успіх» уряд видав 

директиви школам через документ керівних принципів, ресурсів, а також 

через комп'ютерні засоби. Метою цього проекту є полегшення їх 

самостійного розвитку проекту співіснування. Цей документ керівних 

принципів пропонує 15 тем, організованих на трьох рівнях, які школи 

повинні розробляти через певні проміжки часу та згідно темпів, які 

визначаються в кожній школі. Вони включають:  

 викладання цінностей та поглядів. Цей рівень включає в себе дев'ять 

тем: соціальні навички, емоційна освіта, комунікативні навички, 

інклюзивна школа, «welcoming», медіація, спільне навчання, освіта для 

культури миру та міжкультурна освіта. 

 вирішення конфліктів. Тут розглядаються три теми: легкі конфлікти, 

серйозні конфлікти та прогули шкільних занять.  

 організація школи. Цей рівень перевіряє структуру ресурсів та 

управління, участь та стандарти. Документ визначає багато предметів, 

оскільки має на меті охопити весь зміст, пов'язаний зі співіснуванням. 

Таким чином, він надає школам можливість працювати на основі вже 

розроблених матеріалів щодо співіснування з метою їх встановлення як 

частини Плану співіснування і поступово розширити з іншими темами. Уряд 
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організував мережу тренерів з питань співіснування в школі по всій 

Каталонії, частиною якої є викладачі Escola de Cultura de Pau. Це також 

сприяє підготовці вчителів (і всього освітнього персоналу) через прямі 

консультації для шкіл. Метою цієї мережі є не лише підготовка вчителів, 

але їх підтримка у створенні власного проекту співіснування. 

У 2009–2011 рр. 1513 освітніх центрів презентували свій проект в 

Міністерстві освіти Каталонії, яке зареєструвло й оцінило їх, надаючи 

школам пропозиції для можливого поліпшення. Оцінювання Проекту 

співіснування та освітнього успіху відбувалося тому, що він є національною 

стратегією, але обмежений шкільним середовищем і не є частиною чітко 

сформульованого плану співпраці з іншими соціальними сферами, що 

виходять за межі спільноти освітніх центрів. Результати цього проекту 

засвідчили, що успішність у навчанні та викладанні тісно пов'язана з 

належним співіснуванням у школі, забезпеченням школам гнучкості у 

реалізації проекту у власному темпі без примусового поспіху для подання 

на розгляд адміністрації; освітню діяльність для ширшого співіснування і 

включення освіти для культури миру як загальної мети та однієї з тем для 

розвитку; працювати на основі позицій і цінностей, а також позитивного 

управління конфліктами, насамперед, наголошуючи на перегляді й 

удосконаленні організації школи та класу. 

Висновки. Розглянуто основні аспекти розвитку педагогічної освіти 

для миру в Іспанії, що ґрунтуються на способах реалізації культури миру та 

ненасильництва, співіснування та освітнього успіху, освіти для миру та 

освіти в галузі прав людини на основі досвіду Андалусії, Каталонії та Країни 

Басків. На основі контент-аналізу і тематичного аналізу джерел з‘ясовано, 

що спільним для цих проектів є те, що вони є урядовою або національною 

стратегією, спрямованою на поглиблення сприяння культурі та освіті для 

миру, освіті з прав людини, освіті для громадянства, співіснуванню в школі, 

ненасильству, мирному вирішенню конфліктів тощо. 
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Nadiia Postryhach  

 

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL  

EDUCATION FOR PEACE IN SPAIN 

 

Summary. In today's global context, issues of common life in peace and 

harmony are becoming increasingly important and challenging for everyone, including 
the education sector. At present, there is a search for strategic ways of developing 

educational systems that meet the needs of the demand for higher education services 

in the preparation of future teachers in the labor market; ensuring the level of 

education and qualification of graduates of vocational schools. One of these strategic 
ways of sustainable development of educational systems can be education for the 

world to create an ideal atmosphere for human life. To this end, scientists have 

introduced numerous approaches, methods and models to encourage students to 
develop the necessary knowledge and skills necessary to prevent and resolve conflicts 

as responsible citizens. The European Commission has recommended a strategic way 

to rethink education based on the principle of lifelong learning supported by four 
pillars: learning to know, learn to act, learn to be and learn to live together. It has 
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been determined that the Spanish educational policy specifically refers to the need for 

the educational system to recognize the social problems of society and to ensure the 

transfer of personal and cultural values aimed at strengthening peacekeeping and 
reducing violence. It is stated that autonomous communities enjoy full competence in 

the field of education, that is, the state establishes only some general principles that 

first adapt independently to their own conditions. It has been proved that education 
for peace can be more effective if it is adapted to the social context, culture, needs 

and aspirations of the country. For this purpose, the article deals with the main 

aspects of the development of pedagogical education for peace in Spain. Three 
examples of ways of implementing the culture of peace and non-violence, coexistence 

and educational success, education for peace and human rights education from the 

experiences of Andalusia, Catalonia and the Basque Country have been analyzed. On 

the basis of the context analysis and thematic analysis of literary sources, it has been 
found that the commonality for these projects is that they are either a governmental 

or national strategy aimed at deepening the promotion of culture and education for 

peace, human rights education, education for citizenship, coexistence in school, non-
violence, peaceful resolution of conflicts, etc. 

Key words: culture of peace, human rights education, education for peace, 

teacher education, teacher education for peace, development, coexistence in school, 

Spain 

 

Nadija Postrygacz 

 

ROZWÓJ EDUKACJI PEDAGOGICZNEJ  

DLA POKOJU W HISZPANII 
 

Streszczenie. W kontekście globalizacji kwestia wspólnego życia w pokoju i 

harmonii staje się coraz ważniejsza jako wyzwanie dla wszystkich, w tym dla sektora 
edukacji. Udowodniono, że poszukuje się strategicznych kierunków rozwoju systemów 

edukacyjnych, które zaspokajają zapotrzebowanie na usługi szkolnictwa wyższego w 

przygotowaniu przyszłych nauczycieli na rynku pracy; zapewnienie poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych. Jednym z tych 

strategicznych sposobów zrównoważonego rozwoju systemów edukacyjnych jest 

edukacja dla świata, aby stworzyć idealną atmosferę dla ludzkiego życia. W tym celu 
naukowcy wprowadzili liczne podejścia, metody i modele, aby zachęcić uczniów do 

rozwijania niezbędnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapobiegania konfliktom i 

rozwiązywania ich jako odpowiedzialnych obywateli. Komisja Europejska zaleciła 

strategiczny sposób na przemyślenie edukacji opartej na zasadzie uczenia się przez 
całe życie wspieranej przez cztery filary: uczenie się poznawania, uczenia się 

działania, uczenia się bycia i nauki wspólnego życia. Stwierdzono, że hiszpańska 

polityka edukacyjna opiera się na potrzebie, by system edukacyjny rozpoznawał 
problemy społeczne społeczeństwa i zapewniał transfer wartości osobistych i 

kulturowych mających na celu wzmocnienie utrzymania pokoju i ograniczenie 

przemocy. Stwierdzono, że wspólnoty autonomiczne posiadają pełne kompetencje w 

dziedzinie edukacji, to znaczy państwo ustanawia tylko niektóre ogólne zasady, które 
najpierw dostosowują się niezależnie do ich własnych warunków. Udowodniono, że 

edukacja na rzecz pokoju może być bardziej skuteczna, jeśli jest dostosowana do 

kontekstu społecznego, kultury, potrzeb i aspiracji kraju. Rozważane są główne 
aspekty rozwoju edukacji pedagogicznej dla pokoju w Hiszpanii. Przeanalizowano trzy 

przykłady sposobów wdrażania kultury pokoju i niestosowania przemocy, 

koegzystencji i sukcesu edukacyjnego, edukacji na rzecz pokoju i edukacji w zakresie 
praw człowieka na podstawie doświadczeń Andaluzji, Katalonii i Kraju Basków. Na 
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podstawie analizy kontekstu i analizy tematycznej źródeł literackich ustalono, że 

wspólność dla tych projektów polega na tym, że są one strategią rządową lub 

krajową, mającą na celu pogłębienie promocji kultury i edukacji na rzecz pokoju, 
edukacji na temat praw człowieka, edukacji na rzecz obywatelstwa, współistnienia w 

szkole, brak przemocy, pokojowe rozwiązywanie konfliktów itp. 

Słowa kluczowe: kultura pokoju, edukacja w zakresie praw człowieka, 
edukacja dla pokoju, edukacja pedagogiczna, edukacja pedagogiczna dla pokoju, 

rozwój, współistnienie w szkołach, Hiszpania. 
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Olena Zhizhko,  
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THE CULTURE OF PEACE IN ADULT EDUCATION: ITS 

EPISTEMOLOGICAL BASES FROM THE JESUIT PHILOSOPHY 

 

Summary. This work is the result of the historic-pedagogical research studying 

the foundations of Jesuit pedagogy or education for peace through the documentary-

bibliographic analysis of the thought of Francisco Javier Clavijero, in particular, his 
works Ancient History of Mexico and Particular Physics. Authors found, that in 

Clavijero´s thought are the following foundations of education for peace: eclectic 

attitude expressed in seeking of reconciliation of modernity with tradition; using of the 

approach to verisimilitude as a criterion of knowledge in the process of adjusting to 
the truth within the philosophy of nature and history; believing in the knowledge of 

the different philosophical systems, in which the truth is found. According to Clavijero, 

the education, at first, is a means or pre-text to refute the insults of European 
philosophers of the alleged inferiority of Mexicans, having as a premise the reason 

that illustrate speak. Education could be understood as the principle, on which a 

political-social system is based, in this case on the society of the ancient Mexicans. 
The education is the resource that makes possible the transmission of laws and 

customs, in short, a worldview of the world, which can be understood in terms more 

appropriate to culture. In Clavijero´s works, the role of teacher as counselor is 

evident, such as the importance of his dedication, ability and exemplary to his 
disciples. So, for the understanding of thinking about education for peace, an essential 

place has the activity and work of the eighteenth-century humanists of New Spain, in 

particular, the Jesuit Francisco Javier Clavijero, as they resisted and were ascribed to 
enlightened modernity. However, the confidence that Jesuits feel in enlightened 

reason doesn´t force them to renounce their religious condition. Under their Christian 

principles, they analyze everything that they consider a positive contribution of the 
sciences, thus converting education into the strategic device of their thinking. It 

should be noted that Clavijero teaches his students to believe in the knowledge of the 

different philosophical systems, in which the truth is found. That is, looking for 

academic training of his students, he finds that education is the best strategy of 
thought and freedom. 

Key words: foundations of education for peace; Jesuit pedagogy; the thought 

of Francisco Javier Clavijero; the idea of reconciliation of modernity with tradition. 

 

 

Introduction. The foundations of thought on education for peace and 

reconstruction of the social tissue (Jesuit pedagogy)1, were developed by 

                                         
1 Jesuit Father Pedro Arrupe dedicated his works to the problems of integral formation 

and the educational apostolate, promoted the apostolic renewal of the colleges and universities 
of the Company; created the Secretariat of Education in the Curia to strengthen the union and 
global coordination of the sector; encouraged the growth and international expansion of the 
“Faith and Joy” Popular Education Movement; founded the Jesuit Refugee Service, with a 
human, educational and spiritual commitment (Centro virtual de la pedagogía ignaciana, 
Selecciones de Diciembre 2018-Enero 2019. Pedro Arrupe y su apuesta por la educación, en: 

www.pedagogiaignaciana.com Conferencia de Provinciales en América Latina – CPAL). 
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Father Pedro Arrupe in his works in the seventies - nineties of the twentieth 

century. Since then, several proposals for Programs for the Reconstruction of 

Social Tissue and Education for Peace have emerged. Thus, in 2013 a group of 

professionals interested in contributing to the construction of peace in Mexico 

moved by the situation of violence in the country, has created the Center for 

Research and Social Action ―Jesuits for Peace‖. 

Likewise, in 2018, the Forum of analysis and reflection ―Educational 

approaches, a social perspective‖ was held. It was organized by the National 

Confederation of Private Schools, in coordination with the Mexico University 

Center, the Center for Research and Social Action ―Jesuits for Peace‖, the 

Federation of Private Schools of the Federal District, the Latin American 

Institute of Educational Communication, the Mexican Institute of Christian 

Social Doctrine, La Salle University and the Iberoamerican University. The 

theme of the Forum focused on the reflection of an education that is able to 

integrate the individual and social dimension in an articulated way, in order to 

become a training process that influences the harmonious development of 

people and permeates in construction of a more just, equitable, inclusive and 

co-responsible society with its community and with the environment. 

Forum participants assumed that in the face of violence in Mexico, ―[...] 

the school has become an important space for the construction of peace, since 

it can summon a diversity of actors in order to create processes to strengthen 

coexistence, and begin to spread problem-solving skills to the family, 

neighbors, work agencies, the government and also the churches, creating 

circuits of inclusive relationships that allow for good coexistence‖ 2. In the 

same way, the speakers expressed the need to create innovative pedagogical 

strategies to strengthen the construction and exercise of citizenship from the 

perspective of sensitive education or education through art, in order to 

promote culture and the collective construction of the agreements of 

coexistence. 

However, what are the foundations of Jesuit pedagogy3 or education for 

peace? Answering this question allows the analysis of the thought of the 

                                         
2 Centro virtual de la pedagogía ignaciana, Selecciones de Diciembre 2018-Enero 2019. 

Conferencia de Provinciales en América Latina – CPAL, en: www.pedagogiaignaciana.com. 
3 Francisco Javier Clavijero is one of the most brilliant men of the XVIII century, 

introducers of modernity in New Spain. He was born in Veracruz on September 9, 1731. He 

studied the humanities cycle in the College of San Jerónimo in Puebla and then joined the 
College of San Ignacio to study philosophy and theology. As a member of the Jesuits, he 
assumes the chair in the schools of San Ildefonso (Mexico-city), San Francisco Javier (Puebla, 
Valladolid, and Guadalajara). In this time, he wrote Particular Physics. Before the expulsion of 
the Order, Clavijero, together with other Jesuits, produces the renovation in the sciences 
through the introduction and diffusion of the modern authors. With the expulsion, he 
established himself in Ferrara and later in Bologna (Italy), where he dedicated himself to 
writing his famous Ancient History of Mexico, such as History of Baja California and pamphlet 

History of the Appearance of Our Lady of Guadalupe in Mexico. He died in April 1787. 
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legendary New Spain Jesuit Francisco Javier Clavijero, who is considered as 

part of the renewing spirit of modernity, generator of pedagogical alternatives 

and new perspectives for education through the understanding of the Other 

(en the case of New Spain Education, through the teaching of the ancient 

Mexicans´ culture). His reflection on education is found in his Ancient History 

of Mexico through a retrospective look at pre-Hispanic peoples and in his 

Particular Physics. 

It is important to point out that to the analysis of the work of Francisco 

Javier Clavijero dedicated their researches M. Beuchot, 1992, 1996; P. 

Gonzalbo-Aizpuru, 1989; B. Navarro, 1948, 1992; A. Reynoso, 2011; C. 

Ronan, 1993, N. Esquivel-Estrada, 2005; A. López-Limón, 2016, among 

others. However, the educational ideas of this great Jesuit weren´t studied 

thoroughly. 

It should be noted that the writing of the book Ancient History of Mexico, 

corresponds to the period of expulsion and exile of Clavijero in Italy and the 

stage of his deep reflection and concern for claiming the truth about the 

American nation, to show and compensate for the propagated lies by some 

European authors such as Buffon, Raynal, Robertson and Paw. Its objective is 

rooted in the truth seeking to be impartial before the narration of the facts and 

to make known the legitimacy of the Mexican reality as a work that serves 

posterity. The work, therefore, converges in a philosophical anthropology, 

ranging from the defense of the American Indian to the configuration of a very 

precise idea of man. 

Secondly, it is important to point out that although it is true that 

Clavijero´s arguments developed in his Ancient History of Mexico, and more 

broadly in his Dissertations, to refute the appreciations of those European 

authors of the supposed ―degeneration of the Indians‖, are molded within of 

the scholastic, sticking to the argument of authority, these will be reinforced 

with a methodology derived from the illustration and modern thought. It is also 

true that the antagonistic role that we perceive in Clavijero, is philosophically 

compatible with his contemporary Giambattista Vico. Both are interested in 

recovering of the role of history: the first, on its origins; the second, on the 

culture of Mexicans. 

Particularly, in the treatment of Vico´s thought, the value that he 

attributes to the irrational and essential part of the human being, as well as 

the interest he has in feeling, common sense, fantasy, ingenuity, however, the 

point of promoting imagination or creativity doesn´t imply in the Italian a 

devaluation of rationality: a person is a creature who reasons and who feels, 
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who demonstrates and who thinks4. As far as Clavijero is concerned, the 

reason is raised, although not to the detriment of other elements considered 

pre-rational, such as myths or symbols, since, as he will insist on many 

sections of his History, the latter served the Mexican nation to propagate the 

tradition, in other words, its culture and the degree of civility achieved. 

Located in the scenario of our interest, the goal of this work is to outline 

the foundations of Jesuit pedagogy or education for peace through the 

documentary-bibliographic analysis of the thought of Francisco Javier Clavijero, 

in particular, his works Ancient History of Mexico and Particular Physics. 

Main material. According to Clavijero, the education, at first, is a means 

or pre-text to refute the insults of European philosophers of the alleged 

inferiority of Mexicans, having as a premise the reason that illustrate speak. 

However, Clavijero´s work doesn´t end there, from a new vision of history, 

delineated from the elements provided by the idea of modernity, the 

educational problem seems to occupy his thought from a shared interest with 

his European counterparts, who have a great faith in the power of education 

and want to modernize it, enrich it in its scientific aspects and make it 

available to the greatest number of people. They consider human nature to be 

essentially the same under all climates; they are often proclaimed citizens of 

the world and consider themselves twinned by common ideals across national 

borders5. 

Seen in general, the emphasis falls on the way to approach the subject. 

As far as Clavijero is concerned, it is through a retrospective look at what the 

ancient Mexicans have bequeathed, that is, in the loophole of the cultural 

advance reached by the pre-Hispanic, in a particular way, he points to 

education as the formative element, by which it was possible to cement this 

culture and, at the same time, evidence that could serve as lessons for the 

men of that 18th century as perspectives or models to build a new type of 

society. 

In Dissertation VI, after exposing religion, laws, customs, arts and 

everything that encompasses culture, as a sign of the degree of civilization of 

Mexicans, in defense of the point of the rationality of the indigenous and the 

equality between these and the Europeans, with the support of their sources 

and their experience, are in charge of clearly delineating the education system 

of Mexicans and the sense that the Jesuit assigns to it: 

If more than what is said, we want to compare the educational system 

that existed among Mexicans with that of the Greeks, it will be recognized that 

                                         
4 Rebollo-Espinosa, María José, Dioses, héroes y hombres. G. Vico. Teórico de la 

educación, Biblioteca Viquiana, España, 2000, en: 
http://institucional.us.es/civico/uploads/otrasediciones/pdf/dioses. p. 97. 

5 Abbagnano, N. y Visalberghi, A., Historia de la Pedagogía, Fondo de Cultura 

Económica, México, 1964., p. 369. 
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the instruction of the Greeks in the arts and sciences was not as great as that 

of Mexican children and youth in the customs of their parents. The Greeks 

applied themselves more to illustrate the mind, Mexicans to rectify the heart ... 

[such a way of educating was that] ... Mexicans taught their children, along 

with the arts, religion, modesty, honesty, sobriety, laborious life, the love of 

truth and respect for the elderly6. 

Moreover, as a comparison on the way of proceeding in the exposition of 

what was said in the Dissertation with respect to his European counterparts, 

Clavijero ends by saying:  

This is a true [...] sample of the culture of the Mexicans, taken from their 

ancient history, from the paintings and relationships of the most accurate 

Spanish historians. Thus were governed those inferior towns in industry and 

sagacity to the most rugged peoples of the Old Continent. That is how those 

peoples were governed, whose rationality some European people wanted to 

doubt7. 

Even, if you like, you can observe the relative superiority granted to the 

laws, religion and education of the ancient Mexicans in contrast to that of the 

Romans, Greeks and other peoples, who were considered the most cultured 

nations of ancient Europe. In another paragraph, which serves to complement 

the antecedent, Clavijero comments as if addressing his readers: ―It´s true 

that they vitiated their education with superstition; but the zeal that they had 

in the education of their children must confuse the negligence of our parents, 

and many of the documents that they gave to their youth can serve as lessons 

to ours‖8. 

Now, let´s look at the argumentative cunning of Clavijero when he 

dedicates his Ancient History of Mexico to the Royal and Pontifical University of 

Mexico with these words: ―A Mexican history written by a Mexican, who 

doesn´t seek a protector to defend him but a conductor to guide him and a 

teacher to enlighten him, must undoubtedly devote himself to the most 

respectable literary body of that New World as the most educated in Mexican 

history and more apt to decide the merit of such work‖9. 

It´s intelligent, without doubt, touching the heart of one of the most 

flourishing institutions of New Spain since its establishment in the sixteenth 

century. Nevertheless, how does Clavijero education conceive? In Book VII 

Political, military and economic government of the Mexicans of his History, he 

points out that: ―[...] religion, politics and economics are the three factors that 

form the character of a nation and, without their knowledge, we can´t form a 

                                         
6 Clavijero, Francisco Javier, Historia antigua de México, Porrúa, México, 2003., p. 785. 
7 Idem. 
8 Ibidem, p. 750. 
9 Ibidem. 
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complete idea of the moral constitution, propensities or intelligence of any 

people, whatever they may be‖10. 

Undoubtedly, this character seems to find its foundations, based on the 

example of the Mexican nation, on education. In this scenario, Clavijero will 

say: ―The education of the youth, which is the main foundation of a state and 

the one that best describes the character of a nation, was such among 

Mexicans that it alone suffices to confuse the proud contempt of certain critics 

who imagine reduced to the Europe´s limits the empire of reason‖11. 

According to the above, education could be understood as the principle, 

on which a political-social system is based, in this case on the society of the 

ancient Mexicans. Likewise, in Part 7 of his Dissertation VI, he will undertake, 

against those who indicated anarchy in Mexicans. A State is supported by the 

laws and in the case of the Kingdom of Mexico, says Clavijero, although the 

laws by which it were governed, were not written, however, they were 

perpetuated both by tradition and by paintings. Thus, an example serves to 

complement this idea, in the tradition written in their codices, by which the 

Mexicans perpetuated their laws: ―There was no subject who didn´t know 

them, because the parents didn´t stop instructing them their children […]‖12. 

He also comments that in the times before the last years of the 

monarchy, the monarchs had always respected the laws promulgated by their 

predecessors and guarded their observance13. Which couldn´t be understood 

without analyzing the education of those who would govern: 

The children of the kings and principal lords were given by their ayos 

[servant, tutor] to arrange their conduct, and before they could enter into the 

possession of the crown or lordship, they were regularly conferred the 

government of some city or minor state to be tried in the difficult art of 

governing men [...] On this solid foundation of education the Mexicans raised 

the political system of their kingdom […]14. 

What emerges from the antecedent? If the Americans paid attention to 

the education of the youth, then this is a test to support the degree of 

development reached by the pre-Hispanic nations. However, at the same time, 

education is the resource that makes possible the transmission of laws and 

customs, in short, a worldview of the world, which can be understood in terms 

more appropriate to culture. 

In this regard, there is an irrefutable similarity with Giambattista Vico, 

because from his perspective, education is the foundation and pillar of the 

                                         
10 Ronan, Charles E., Francisco Javier Clavijero, S.J. (1731-1787): Figura de la 

ilustración mexicana: su vida y obras, ITESO: Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1993, 
p. 186. 

11 Ibidem, p. 283. 
12 Ibidem, p. 776. 
13 Idem. 
14 Ibidem, pp. 291-292. 
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conditions that make us essentially human. For Vico, education is the activity 

that allows the transmission of man´s creations (institutions, laws, language) 

to subsequent generations and the way in which societies express themselves 

in their becoming. The idea of education is comparable to the Greeks´ term 

Paideia understood as culture, tradition, formation. 

To complement this idea, it´s worth emphasizing that Clavijero is 

dedicated to exposing the education system that the ancient Mexicans sought 

to their children with great diligence and refers the trades given according to 

age, gender, corrections and advice of the elderly to young people in that 

exercise of insertion into culture. In addition, another way of understanding 

education in Vico, is when he comments that: ―[...] acts as an organizer of our 

lowest instincts and passions, domesticating them or, better, rationalizing 

them, making them enter a channel that we ourselves can control in own profit 

and enrichment‖15. 

At the same time, Clavijero will argue that the vices as well as the 

virtues and not exclusively of the Americans are proper in men. In addition, if 

for some reason there is an error in the character, it can be amended with a 

correct formation. Which gives rise to the fact that Mexicans are apt for 

education. From this perspective, the educational processes in which most men 

are immersed contribute permanently to human educability and show 

themselves as computers of passions and instincts. 

To this situation, we can add that, when Clavijero indicates that the pre-

Hispanics are capable of all the sciences and that the point resides in the care 

of their education; and continues to state that: ―[...] if from childhood they 

were raised in seminars under good teachers and protected and encouraged 

with prizes, they would stimulate their learning‖16. It´s possible to sense in 

these lines the formation of the Jesuit, because, one of the constants of the 

pedagogy of the Order to which he belongs (education for peace), emphasizes 

the promotion through prizes to stimulate the students. At the same time, the 

role of teacher as counselor is evident, his dedication, ability and exemplary to 

his disciples. The foregoing means, therefore, promoting as points within 

education some elements that paid off in the formation of Francisco Javier 

Clavijero; that is, to recover some guidelines of Jesuit education for our 

context, in which it isn´t unnecessary to point out that the main element is the 

student. 

Conclusion. Despite having left many things in the pipeline, we finished 

this reflective continuum suggesting a brief reflection. For the understanding of 

thinking about education for peace, an essential place has the activity and 

                                         
15 Rebollo Espinosa, María José, Dioses, héroes y hombres. G. Vico, teórico de la 

educación, p.191. 
16 Clavijero, op. cit. 
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work of the eighteenth-century humanists of New Spain, in particular, the 

Jesuit Francisco Javier Clavijero, as they resisted and were ascribed to 

enlightened modernity. However, the confidence that Jesuits feel in 

enlightened reason doesn´t force them to renounce their religious condition. 

Under their Christian principles, they analyze everything that they consider a 

positive contribution of the sciences, thus converting education into the 

strategic device of their thinking. 

From the treatment of the works of Francisco Javier Clavijero, both the 

Particular Physics and the Ancient History of Mexico, we can visualize the 

slopes, in which the Jesuit moves. On the one hand, we can recognize him as 

part of the generation of European enlightened, but at the same time, he looks 

back to the past with the intention of projecting a different future. Clavijero 

makes use of modern methodology, while seeking to reinterpret the Sacred 

Scriptures, in order to find the truth wherever it exists. It´s clear that 

Clavijero´s intention isn´t to attack tradition, therefore, through an eclectic 

attitude he seeks to reconcile modernity with tradition. This can be confirmed 

when trying to adapt and reconcile the modern thought with the Aristotelian-

scholastic thought, showing a critical attitude towards the latter, in a mediatic 

stance around both currents; it´s an eclecticism, a moderate or prudential 

attitude. 

For this reason, we can affirm that he also assumes, as part of this 

eclecticism, the approach to verisimilitude as a criterion of knowledge in this 

process of adjusting to the truth within the philosophy of nature and history. 

Undoubtedly, Clavijero glimpses the double way to the truth, distinguishes the 

terrain of the natural science, in which the moderns are circumscribed and 

about which the scholastics can´t give reason.  

In Clavijero´s thinking interact a doctrinal aspect and a pedagogical 

aspect: on the one hand, the way of thinking; and, on the other, the 

relationship of teaching-learning from this way of thinking. Both are significant. 

It should be noted that Clavijero teaches his students to believe in the 

knowledge of the different philosophical systems, in which the truth is found. 

That is, looking for academic training of his students, he finds that education is 

the best strategy of thought and freedom. 
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КУЛЬТУРА МИРУ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ:  

ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЄЗУЇТСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 

Анотація. Проаналізовано філософські засади освіти для миру на основі 

документально-бібліографічного аналізу наукової спадщини видатного 

представника єзуїтського католицького ордену Франциска Хав'єра Клавіхеро, 

зокрема його праць «Давня історія Мексики» та «Особлива фізика». З’ясовано, що 
в основу освіти для миру покладено такі ідеї Ф.Клавіхеро: еклектичне ставлення 

до наукового пошуку шляхом інтеграції різного бачення дійсності, а саме: 

сучасного і традиційного; використання у процесі пізнання істини критеріїв різних 
філософських систем; спрямування процесу пізнання в контекст філософії 

природи та історії. На думку дослідників, образ корінних мексиканців, 

представників стародавніх високорозвинених цивілізацій Америки був 
несправедливо принижений деякими європейськими філософами епохи 

Просвітництва. У своїх працях учений розглядає освіту як важливу складову 

соціальної системи будь-якої країни і аналізує освітню структуру давніх 

мексиканців, виокремила принципи, на яких вона ґрунтується. Для Ф.Клавіхеро 
освіта – це механізм, який робить можливим передачу законів і звичаїв, 

світогляду, традицій і культури взагалі. У працях Ф.Клавіхеро простежується роль 

учителя як тьютора. Він відзначає важливість відданості педагога своїй місії, його 
здібності бути зразком для учнів. Отже, для розуміння підґрунтя освіти для миру 

істотне значення має вивчення праць гуманістів Нової Іспанії XVIII ст., зокрема, 
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єзуїта Франциско Хав'єра Клавіхеро. Вони чинили опір агресивним нападкам 

європейських мислителів на нащадків доіспанських культур Мексики. Як справжні 

католики, єзуїти аналізують роль освіти для розвитку суспільства з точки зору 
християнських принципів. Вони вважають доцільним використовувати для 

навчання молодого покоління усі позитивні здобутки науки. З’ясовано, що 

Клавіхеро декларує у своїх творах, що на шляху пошуку істини доцільно 
враховувати позиції різних філософських систем. На думку вченого, освіта – це 

найкращий шлях до вільного мислення і миру. 

Ключові слова: філософське підґрунтя освіти для миру; педагогіка єзуїтів; 
наукова спадщина Франциска Хав'єра Клавіхеро; ідея еклектичного ставлення до 

наукового пошуку. 

 

Álvaro Luis López Limón 

Elena Zhizhko 

Laura Gemma Flores García 

 

KULTURA POKOJU W EDUKACJI DOROSŁYCH: JEJ PODSTAWY 

EPISTEMOLOGICZNE Z FILOZOFII JEZUICKIEJ 

 

Streszczenie. Prezentowana praca jest wynikiem badań historycznych i 

pedagogicznych, których celem było określenie filozoficznych podstaw edukacji dla 

pokoju poprzez udokumentowaną i bibliograficzną analizę naukowego dziedzictwa 
wybitnego przedstawiciela zakonu katolickiego jezuitów Francisa Javiera Klavihero, w 

szczególności jego dzieł „Starożytna historia Meksyku” i „Fizyka specjalna” . Autorzy 

odkryli, że podstawową edukacją na rzecz pokoju są następujące pomysły Claviero: 
eklektyczne podejście do badań naukowych poprzez integrację innej wizji 

rzeczywistości, a mianowicie współczesności i tradycji; wykorzystywać w procesie 

poznania prawdy kryteriów różnych systemów filozoficznych; kierunek procesu wiedzy 
w kanale filozofii przyrody i historii. Według Claviero obraz rdzennych Meksykanów, 

przedstawicieli starożytnych wysoko rozwiniętych cywilizacji Ameryki, został 

niesprawiedliwie upokorzony przez niektórych europejskich filozofów oświecenia. W 

swoich pismach Claviero rozumie świat jako ważny element systemu społecznego 
każdego kraju i analizuje strukturę edukacyjną starożytnych Meksykanów, bada 

zasady, na których się opiera. W przypadku Claviero edukacja jest mechanizmem 

umożliwiającym przekazywanie praw i zwyczajów, światopoglądu, tradycji i kultury w 
ogóle. W pracach Claviero istnieje oczywista rola nauczyciela jako nauczyciela. 

Podkreśla znaczenie poświęcenia nauczyciela dla jego misji, jego zdolność do bycia 

wzorem dla swoich uczniów. Tak więc badanie dzieł humanistów z Nowej Hiszpanii 
XVIII wieku, w szczególności jezuity Francisco Javiera Clavihero, jest niezbędne do 

zrozumienia podstaw wychowania do pokoju. Opierali się agresywnym atakom 

europejskich myślicieli na potomków przedhiszpańskich kultur Meksyku. Jako 

prawdziwi katolicy jezuici analizują rolę edukacji dla rozwoju społeczeństwa w 
kategoriach zasad chrześcijańskich. Uważają za celowe wykorzystanie wszystkich 

pozytywnych osiągnięć nauki, aby uczyć młodsze pokolenie. Należy zauważyć, że 

Klavihero uczy w swoich pismach, że droga do znalezienia prawdy powinna 
obejmować stanowiska różnych systemów filozoficznych. Jeśli chodzi o Claviero, 

edukacja jest najlepszym sposobem na swobodne myślenie i pokój. 

Słowa kluczowe: Filozoficzne podstawy edukacji dla pokoju; pedagogika 
jezuitów; dziedzictwo naukowe Francisa Javiera Clavijero; pomysł eklektyczne 

podejście do badań naukowych. 
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Tadeusz Aleksander 

  

MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE OŚWIATY DOROSŁYCH 

STRATEGIĄ UTRWALANIA GLOBALNEGO POKOJU 

 

Streszczenie. W oświacie dorosłych XX wieku pojawiły się nowe wydarzenia. 

Były nimi ogólnoświatowe konferencje organizowane co kilka lat w jednym z 
wybranych krajów. Celem ich było omówienie bieżących spraw edukacji dorosłych 

nurtujących oświatowców wielu krajów, wymiana doświadczeń w jej organizowaniu, a 

także wytyczenie, skorelowanych między reprezentantami różnych narodów, 
stowarzyszeń i instytucji edukacyjnych, kierunków rozwoju kształcenia dorosłych w 

najbliższym czasie. Przypomniane międzynarodowe konferencje oświaty dorosłych  

przez ideologie której służą, formowane programy edukacyjne i wdrażane strategie 

kształcenia dorosłych a także przez gromadzenie oświatowców i polityków podobnie 
myślących i podejmujących identyczne działania rozwojowe są na wszystkich 

kontynentach propagatorem międzynarodowej  współpracy i pokoju. Przez 

opracowywane i wdrażane programy czynią z tych konferencji swoisty ruch na rzecz 
pokoju. Przez opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych ich działania stały 

się także intensywną kampania przeciw wojnie oraz formą protestu przeciw wszelkiej 

dyskryminacji współczesnego człowieka. Wdrażaniu w życie wypracowanych na nich 
programów i zaleceń powinny sprzyjać działania polityczne i legislacyjne w 

poszczególnych krajach świata. 

Słowa kluczowe: konferencje oświaty dorosłych, strategią utrwalania 

globalnego pokoju. 

 

 

Wprowadzenie. W oświacie dorosłych XX wieku pojawiły się nowe 

wydarzenia. Były nimi ogólnoświatowe konferencje organizowane co kilka lat w 

jednym z wybranych krajów. Celem ich było omówienie bieżących spraw 

edukacji dorosłych nurtujących oświatowców wielu krajów, wymiana 

doświadczeń w jej organizowaniu, a także wytyczenie, skorelowanych między 

reprezentantami różnych narodów, stowarzyszeń i instytucji edukacyjnych, 

kierunków rozwoju kształcenia dorosłych w najbliższym czasie. Konferencje te 

stały się formą współpracy ludzi wielu krajów, odmiennych ras, orientacji 

politycznych i religii, zaś wypracowywane na nich programy rozwoju edukacji 

dorosłych w skali międzynarodowej były równocześnie formą utrwalania 

współpracy i kreowania globalnego pokoju. Ten niewątpliwy element pokojowej 

integracji świata, poprzez edukację, rozpoczęła pierwsza Wszechświatowa 

Konferencja Kształcenia Dorosłych, która odbyła się od 22 do 29 sierpnia 1929 

roku Cambridge. Zorganizowana została przez Światowe Stowarzyszenie 

Oświaty Dorosłych (World Association for Adult Education).  

Wybór Anglii, a Cambridge w szczególności, na miejsce konferencji nie 

był przypadkowy. Anglia tamtych lat uchodziła za kolebkę nowoczesnych i 

sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie kształcenia dorosłych. 

Należała pod tym względem, podobnie jak w gospodarce, dzięki mnogości 

posiadłości zamorskich i sile militarnej, do krajów przodujących oraz mających 
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za sobą długie tradycje kształcenia dorosłych, i to w zasadzie wszystkich 

warstw społeczeństwa.  

Główny problem, który rozpatrywano na Wszechświatowej Konferencji 

Kształcenia Dorosłych w Cambridge, ustalony przez organizatorów znacznie 

wcześniej i rozpropagowany w pismach przedkonferencyjnych, dotyczył 

ówczesnych tendencji organizacyjnych i metodycznych w oświacie dorosłych 

różnych krajów świata. Owa, wyraźnie określona w założeniach konferencji, 

tendencja to przechodzenie w kształceniu dorosłych od typu oświaty 

ekstensywnej, "wykładowej", przeznaczonej dla dużych audytoriów słuchaczy, 

do edukacji intensywnej, realizowanej głównie w formie dyskusji w małych, 

wyselekcjonowanych grupach. Obrady Konferencji przypadły na czas, kiedy po 

wielu doświadczeniach w organizowaniu kształcenia ekstensywnego 

(masowego i stale zwiększającego liczbę uczestników) kręgi oświatowe różnych 

krajów doszły do przekonania, że istnieje potrzeba wzmocnienia w oświacie 

dorosłych kształcenia intensywnego, jako bardziej efektywnego, prowadzącego 

do "głębszych" i wszechstronniejszych zmian w osobowości uczestników. 

Kierunek ekstensywny w kształceniu dorosłych był wcześniejszy. Polegał na 

organizowaniu wykładów dla szerokich kręgów odbiorców, zakładaniu bibliotek 

z dużą liczbą popularnych książek, wydawaniu wielonakładowej prasy ("dla 

ludu"), urządzaniu kursów początkowej nauki czytania i pisania, dla dużych 

niekiedy zbiorowości, oraz innych inicjatywach. Ekstensywność w kształceniu 

dorosłych oznaczała zatem postulat wykorzystania jak największego aparatu 

środków oświatowych, w połączeniu z żądaniem, by jak najszersze grupy 

społeczne z tej edukacji korzystały.  

Kierunek intensywny w kształceniu dorosłych jest genetycznie młodszy. 

Powstał jako reakcja na niezadowolenie z ekstensywności. Jego istota tkwi w 

gruntowym kształtowaniu przez odpowiednich oświatowców całej indywidualnej 

struktury wybranych, wrażliwych i twórczych jednostek, przy pomocy wartości 

kulturalnych, o odpowiedniej strukturze wewnętrznej, drogą wspólnej pracy. 

Typ intensywny kształcenia dorosłych ukierunkowany jest na pracę z małymi, 

wyselekcjonowanymi, dobrze umotywowanymi do nauki grupami uczestników.  

Te dwa typy kształcenia dorosłych stały się nieprzypadkowo głównym 

problemem rozważanym w czasie światowej konferencji. Jej organizatorzy, 

widząc świat pogrążający się, niedługo po Wielkiej Wojnie, w kolejnym kryzysie 

społeczno-gospodarczym i rodzące się zarzewia nowych konfliktów, dostrzegli 

w oświacie dorosłych nadzieję na zapobieganie klęskom gospodarczym oraz na 

zbliżenie do siebie, ponownie zwaśnionych, narodów i państw. Zwrócili zatem 

uwagę na wyraźny trend tej edukacji, jakim jest przechodzenie od 

ekstensywności do intensywności. Konferencja miała więc na celu wskazanie 

istoty tych typów i pogłębienie wiedzy o cechach oraz warunkach rozwoju 

oświaty ekstensywnej i intensywnej, uświadomienie odmienności 
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organizacyjnych i metodycznych obu tych modeli kształcenia dorosłych, 

wskazanie na relacje między nimi i trendy w ich rozwoju.  

Konferencja w Cambridge skupiła prawie 300 delegatów z 33 państw 

całego świata. Odegrała pionierską rolę w konceptualizacji oświaty dorosłych.  

Po II wojnie światowej międzynarodowe konferencje oświaty dorosłych 

organizuje UNESCO – działające na rzecz wzajemnego porozumienia się i 

zrozumienia narodów poprzez współpracę w dziedzinie oświaty, nauki i kultury. 

Organizowane są co 10 - 12 lat celem podsumowania osiągnięć w edukacji 

dorosłych i wypracowania kierunków kształcenia dorosłych w skali 

międzynarodowej na następne lata. 

Na miejsce pierwszej po II wojnie światowej międzynarodowej 

konferencji oświaty dorosłych wybrano Danię. Uważano bowiem ten kraj, obok 

Anglii, za kolebkę oświaty dorosłych. Konferencja odbyła się w 

pomieszczeniach Uniwersytetu Ludowego w Elsinore w dniach od 19 do 25 

czerwca 1949 roku. Uczestniczyło w niej 106  osób reprezentujących  29 

krajów. Ze względu na to, że większość zaproszonych osób stanowili delegaci z 

krajów Europy Zachodniej, zajmowano się głównie problemami edukacji 

dorosłych krajów wysoko uprzemysłowionych.  

Interesowano się na niej przede wszystkim degradacją wartości 

materialnych, duchownych i moralnych dokonanej w czasie minionej wojny, 

dokonanymi przez wojnę stratami cywilizacyjnymi i wypływającymi z tej 

sytuacji wyzwaniami dla edukacji dorosłych oraz realizującymi ją podmiotami. 

Przyjęto wówczas dość jeszcze ograniczony punkt widzenia wobec spraw 

oświaty dorosłych, np. zredukowano rolę i znaczenie organizacji społecznych w 

dostosowywaniu tego typu nauczania do programów rządowych. Rozwój 

oświaty dorosłych w latach następnych potwierdził nietrafność, a nawet 

szkodliwość tego stanowiska.  

Dyskusja była prowadzona w grupach i dotyczyła poszczególnych 

składników edukacji dorosłych: jej cech, celów, przedmiotu, instytucji i 

organizacji, metod i technik, międzynarodowej współpracy na polu edukacji 

dorosłych. Konferencja w Elsinore niewątpliwie pozwoliła na zrobienie dużego 

kroku naprzód w dziedzinie stymulacji międzynarodowej współpracy i 

konsultacji na polu edukacji dorosłych.  

Jeśli chodzi o teoretyczne ujęcie oświaty dorosłych, to jej uczestnicy 

ponownie określili jej cele, a następnie zaproponowali, by odróżnić oświatę 

dorosłych od kształcenia uzupełniającego i edukacji zawodowej (mimo iż te 3 

elementy stanowią czy tworzą określoną całość). Ważnym zagadnieniem 

ofensywy oświatowej na świecie była wtedy likwidacja analfabetyzmu, bowiem 

50% dorosłej ludności świata nie umiało czytać i pisać.  

W 1960 roku odbyła się kolejna, II (organizowana przez UNESCO) 

Międzynarodowa Konferencja Oświaty Dorosłych. Tym razem zorganizowano ją 

w Kanadzie. Obradowała w pomieszczeniach  Mc Gill University of Montreal w 
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dniach od 22 sierpnia do 2 września. Uczestniczyło w niej 177 osób z 52 krajów 

świata.  Miała ona tytuł: "Oświata dorosłych w zmieniającym się świecie". 

Przewodniczył jej Roby Kidd - wtedy sekretarz generalny Kanadyjskiego 

Stowarzyszenia Oświaty Dorosłych. Pod wpływem obrad napisał później swoje 

podstawowe dzieło "The Implications of Continuing Learning (Toronto 1966), 

będące także, w pewnym stopniu, podsumowaniem dorobku naukowego 

konferencji. Delegaci uczestniczący w obradach przyjęli wtedy szerokie pojęcie 

oświaty dorosłych. Uznali, że obejmuje ona nie tylko formalne kształcenie 

ogólne i zawodowe dorosłych, ale także każde zorganizowane działanie, 

służące podnoszeniu poziomu wykształcenia ludzi dojrzałych, bez względu na 

poziom nauczania czy też jego cel. Było to pierwsze międzynarodowe 

zgromadzenie ludzi zajmujących się oświatą dorosłych, które w Raporcie 

końcowym  konferencji  uznało rozwój oświaty dorosłych za cel strategiczny 

polityki (pokojowej) poszczególnych krajów świata.  

Uczestnicy montrealskiej konferencji nie tylko zdefiniowali kształcenie 

ustawiczne, ale także uznali ustawiczność za cel przyszłej polityki oświatowej 

poszczególnych państw. Opowiedzieli się za potrzebą rozszerzenia i 

zmodyfikowania systemu oświaty, żądali jej uelastycznienia. Opowiedzieli się 

za koncepcją edukacji ustawicznej, której idea - jako nowe zjawisko - to także 

strategia utrzymania pokoju i dobrych stosunków miedzy narodami. Dzięki tej 

koncepcji, konferencja w Montrealu nadała nowego rozmachu rozwojowi 

oświaty dorosłych w wielu krajach świata.  

Trzecia Międzynarodowa Konferencja Oświaty Dorosłych odbywała się w 

dniach od 25 lipca do 7 sierpnia 1972 roku w Tokio. Jej celem było 

spotęgowanie i zintensyfikowanie w przyszłości udanych rozwiązań 

organizacyjnych i metodycznych w edukacji dorosłych. W związku z tym na 

konferencji dyskutowano nad sprawą rozszerzenia i zmodyfikowania systemów 

oświaty dorosłych.  

UNESCO zaproponowała, by mottem obrad III Konferencji było: "Oświata 

dorosłych w kontekście kształcenia ustawicznego". Potraktowano - co widać - 

edukację dorosłych jako ogniwo procesu całożyciowego kształcenia się.  

Przygotowując konferencję, UNESCO zwróciła się do państw 

członkowskich o wyznaczenie grup roboczych, które przeprowadzą badania nad 

stanem edukacji dorosłych, poszukiwaniami trendów i jej dotychczasowym 

rozwojem oraz aktualnym stanem i zasięgiem. W rezultacie powstało na 

świecie, w różnych jego częściach, 38 takich grup, z których 28 przesłało do 

UNESCO szczegółowe sprawozdania informujące o poziomie kształcenia 

dorosłych w rejonie ich działania.   

W czasie konferencji dookreślono funkcje oświaty dorosłych. Wskazano, 

że głównymi   z nich winny być: wpływ edukacji dorosłych na utrwalenie 

pokoju na świecie, kształtowanie atmosfery porozumienia i solidarności 

zarówno w skali mikro jak i międzynarodowej, uczestnicy konferencji 
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potraktowali więc edukację dorosłych jako katalizator rozwoju społecznego. 

Wyniki tej konferencji przybliża dzisiejszemu czytelnikowi doskonała książka 

Johna Lowe o tendencjach światowych rozwoju edukacji dorosłych1.  

Jej obrady dowiodły, że teoria oświaty dorosłych posługuje się już 

międzynarodowym językiem, opartym na podobnym w różnych krajach zasobie 

wiedzy i doświadczeniach. Rozważano na niej kwestie rozwoju i problematyki 

oświaty dorosłych na wszystkich poziomach - od alfabetyzacji wstępnej do 

kształcenia podyplomowego z zastosowaniem wszelkich metod - począwszy od 

nauczania nieformalnego w grupach rówieśniczych, do kształcenia na szeroką 

skalę za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Główny przedmiot 

zainteresowań uczestników konferencji stanowiły potrzeby i pragnienia 

dorosłych uczących się, szczególnie zaś tych grup ludzi, które z różnych 

powodów zostały zaniedbane pod względem oświatowym.  

W konferencji tokijskiej uczestniczyło 367 delegatów z 83 państw oraz 37 

międzynarodowych i pozarządowych organizacji. Przeważali wśród nich politycy 

i administratorzy oświaty mający znaczący wpływ na określanie polityki 

oświatowej własnego państwa. Na czele kilku delegacji stali ministrowie 

oświaty. Przyczyniło się to do wzrostu znaczenia edukacji dorosłych, a 

konferencji nadało rangę spotkania międzynarodowego. Wśród zaproszonych  

gości byli przedstawiciele wielu krajów Trzeciego Świata.  

Omówiono na niej sprawy edukacji osób zaniedbanych oświatowo (są to 

najczęściej ludzie pokrzywdzeni pod względem społecznym i kulturalnym). 

Finalny raport z konferencji sugerował rządom krajów konieczność zwrócenia 

uwagi, podczas planowania rozwoju kształcenia, na tych właśnie ludzi. 

Postulował też, by do usług edukacyjnych wobec tych osób włączyć" wszelkie 

dostępne środki przekazu", wykorzystywane do tej pory głównie dla celów 

komercyjnych, oraz nowoczesną technologię kształcenia. Przyjęto, że oświatę 

dorosłych (w tym i kursy nauczania analfabetów) należy ukierunkować nie na 

cele i funkcje instrumentalne, a na pełny rozwój (ogólny) całej osobowości 

uczestników. Oprócz tego uznano że celem edukacji dorosłych jest 

przygotowywanie do zawodu oraz (coraz częściej) przekwalifikowanie 

pracowników różnych działów gospodarki w poszczególnych krajach.  

Organizatorzy konferencji tokijskiej dostrzegli w oświacie dorosłych 

jeszcze pewne niedomagania, np. to że rządy niektórych państw nie doceniają 

oświaty dorosłych, jako ważnego ogniwa systemów oświatowych, a wielu 

obywateli potrzebujących tej edukacji nie korzysta z niej - z różnych zresztą 

przyczyn. W związku z tym, tak zaplanowali konferencję, by skierować uwagę 

obradujących na poszukiwanie praktycznych sposobów poprawy sytuacji w 

oświacie.   

                                                             
1 Lowe Jahn: Rozwój oświaty dorosłych. Tendencje światowe. Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne. Warszawa 1982. 
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Na koniec tej konferencji opracowano "Raport końcowy" i 33 konkretne 

zalecenia skierowane po części do rządów poszczególnych państw (i do 

UNESCO), celem doskonalenia praktyki kształcenia dorosłych.  

Kolejna, IV powojenna Międzynarodowa Konferencja Oświaty Dorosłych 

odbyła się w dniach 19 - 29 marca 1985 roku w Paryżu. Skupiła 841 delegatów 

ze 122 państw i przedstawicieli 59 międzynarodowych organizacji oraz 

stowarzyszeń oświatowych. Głównym problemem obrad była motywacja do 

uczestnictwa i partycypacji w oświacie dorosłych. Poprzedziło ją staranne 

opracowanie ankiety, zebranej od 76 adresatów z różnych stron świata, 

dotyczącej stanu oświaty dorosłych i jej spraw organizacyjnych. Materiały 

przygotowane na obrady konferencji  dają całościowy przegląd oświaty 

dorosłych w świecie. Ukazana w nich została jej złożoność i zróżnicowanie oraz 

liczne uwarunkowania tworzonych i realizowanych w poszczególnych krajach 

programów oświatowych.  

W trakcie konferencji  paryskiej omówiono, w pierwszym rzędzie, funkcje 

oświaty dorosłych w określonych środowiskach. Owe funkcje to: pomoc 

człowiekowi w rozwoju, resocjalizacji, adaptacji, readaptacji na każdym 

poziomie rozwoju, od elementarnego do wyższego i w każdym wieku, od 

późnej adolescencji po sędziwą starość. Przypominano też o wkładzie edukacji 

dorosłych w utrwalanie światowego pokoju (jako warunku dalszego) rozwoju 

edukacji dorosłych. Uczestnicy konferencji uznali, że od poziomu wiedzy 

ogólnej i specjalistycznej, jaką posiada populacja danego kraju, zależy poziom 

jego gospodarczego i społecznego rozwoju.  

Na konferencji paryskiej omówiono także modele zarządzania oświatą. 

Oświatę dorosłych uznano za jeden ze środków rozwiązywania ważnych i 

trudnych problemów przekształcających się szybko społeczeństw. Jej 

uczestnicy ustalili, by opieką oświatową dorosłych otoczyć także grupy 

zaniedbane edukacyjnie i kulturowo, obcokrajowców, ludzi skazanych  na 

ubóstwo, osoby zagrożone patologią oraz będące w trudnej sytuacji rodzinnej i 

społecznej.  

Konferencja w Paryżu przyczyniła się do włączenia kształcenia ludzi 

trzeciego wieku w całokształt działań oświaty dorosłych. Uznała kształcenie 

ludzi tej kategorii wiekowej za priorytet w oświacie dorosłych. W czasie obrad 

konferencji sformułowano rekomendację pt. "Prawo do nauki". Bez 

poszanowania tego prawa nie ma bowiem - zdaniem obradujących - mowy o 

rozwoju człowieka.  

Obrady konferencji paryskiej silnie uwydatniły prawo człowieka do 

uczenia się i to zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym 

(społecznym), niezależnie od warunków i sytuacji, w jakiej się on znajduje. 

Realizacja tego prawa uznana została za konieczność i podstawowy warunek 

rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego ludzkości. W związku z tym 
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uczestnicy opowiedzieli się za umocnieniem jego roli w polityce społecznej i 

kulturalnej poszczególnych krajów.  

Kolejna, V Międzynarodowa Konferencja Oświaty Dorosłych 

zorganizowana została przez UNESCO w dniach od 14 do 18 lipca 1997 roku w 

Hamburgu. Poprzedziły ją – podobnie jak w przypadku konferencji 

wcześniejszych - rozległe przygotowania w postaci regionalnych konferencje na 

których omawiano miejscowe (regionalne) sprawy edukacyjne. W konferencji 

wzięło udział prawie 1500 delegatów ze 134 krajów i 428 stowarzyszeń 

organizacji oświatowych. Ta duża liczba delegatów ze stowarzyszeń i 

organizacji oświatowych sygnalizuje znaczącą i stale wzrastającą rolę 

podmiotów pozarządowych w rozwoju edukacji dorosłych.  

Hasłem przewodnim konferencji hamburskiej była "Edukacja dorosłych 

jako klucz do XXI wieku". Kluczem tym miało być uczenie się przez całe życie 

gwarantujące nieustanny rozwój. Jemu bowiem służą różnorodne formy 

edukacji  na wszystkich poziomach kształcenia. Podczas obrad w Hamburgu 

poszukiwano dodatkowych możliwości uczenia się dla każdego (mężczyzn i 

kobiet, ludzi różnych ras i religii). Wszystko po to, by ludzkość mogła 

przetrwać i poradzić sobie z wyzwaniami przyszłości. Dyskutowano nad tym, 

jak intensywniej inwestować w oświatę dorosłych, jak stworzyć wszystkim 

możliwość uczenia się w ciągu całego życia. Ponownie przeanalizowano takie 

kwestie: współczesne zadania edukacji dorosłych, strategie poprawy jej 

warunków, zapewnienie ludziom wszystkich grup społecznych i zawodowych 

dostępu do tej oświaty, funkcje edukacji dorosłych w zmieniającym się 

społeczeństwie, kształcenie dorosłych w fazie zagrożeń środowiska 

ekologicznego, strategie stymulowania rozwoju różnych grupa zawodowych i 

środowisk spolecznych,  wykorzystanie mediów i dóbr kultury dla celów 

edukacji dorosłych oraz inne.  

Dorobek konferencji to dookreślenie zadań i wskazanie nowych funkcji 

oświaty dorosłych oraz wytyczenie kierunków i strategii jej dalszego rozwoju.  

Uczestnicy obrad hamburskich uznali, że oświata dorosłych jest 

warunkiem pełnego uczestnictwa człowieka w społeczeństwie, określili jej nowe 

cele (np. uczynić ludzi podmiotami wobec dokonujących się zmian 

cywilizacyjnych), stwierdzili, że do oświaty należą nie tylko formalne, ale i 

nieformalne procesy edukacyjne. Wskazali także na podstawową strategię 

rozwoju tej edukacji, jaką powinno być stworzenie uczącego się społeczeństwa, 

określili warunki i formy tej strategii, a także wezwali rządy wszystkich krajów 

oraz działające tam stowarzyszenia do wzmożenia kształcenia dorosłych, w 

tym doprowadzenia do poprawy warunków tych działań, tak w ujęciu 

globalnym, jak i lokalnym.  

W wyniku obrad konferencji opracowano "Plan działania na przyszłość", 

dotyczący rozwoju edukacji dorosłych. Do jego realizacji wzywała Hamburska 
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Deklaracja Edukacji Dorosłych. Wskazywała ona też na strategie rozwoju tej 

edukacji.  

Kolejna, VI Międzynarodowa Konferencja Oświaty Dorosłych (Confintea 

VI)  odbyła się w dniach od 1 do 4 grudnia 2009 r. w brazylijskim mieście 

Belem (Amazonia). Uczestniczyło w niej 1125 osób ze 144 krajów, w tym 55 

ministrów i wiceministrów edukacji. Zorganizowano ją w Brazylii z myślą 

złożenia hołdu pamięci Paulo Freire (1921 – 1997), tamtejszemu pedagogowi i 

działaczowi oświatowemu, twórcy nowych metod i programów alfabetyzacji 

dorosłych, wielkiemu orędownikowi pokoju oraz inicjatorowi ruchu tzw. 

pedagogiki wyzwolenia. Hasłem przewodnim Konferencji belemskiej było; 

„Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości: siła uczenia się dorosłych‖.  

Szóstą (VI) Międzynarodową Konferencję Oświaty Dorosłych poprzedziło 

również długie jej przygotowywanie. Miało ono kilka etapów. Pierwszym było 

sporządzenie (przesłanych następnie do UNESCO) krajowych raportów o stanie 

oświaty dorosłych. Opracowano je w 154 krajach świata (w tym także z Polsce). 

Drugim etapem - zorganizowanie pięciu tzw. regionalnych konferencji oświaty 

dorosłych i opracowanie, adekwatnie do nich (regionalnych) raportów o 

poziomie rozwoju i potrzebach stymulowania kształcenia dorosłych. W 

kolejności były to: konferencja w mieście Meksyk (w dniach 10 – 13 września 

2008 r.) dla krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w Seulu (w dniach 6 – 8 

października 2008 r.) dla regionu Azji i Pacyfiku, Nairobi ( w dniach 5 - 7 

listopada 2008 r. ) dla Afryki Subswaharyjskiej, Budapeszcie (w dniach 3 – 5 

grudnia 2008 r.) dla regionu Europy i Ameryki Północnej (a także Izraela) oraz 

konferencja w Tunisie (w dniach 5 – 7 stycznia 2009 r.) dla krajów arabskich. 

Trzeci i ostatni etap przygotowania VI Międzynarodowej Konferencji to 

opracowanie „Globalnego raportu o uczeniu się i edukacji dorosłych‖. Raport 

ten powstał z materiału wspomnianych 154 raportów narodowych i pięciu 

sygnalizowanych  syntetycznych raportów regionalnych.  

Opracowany w omawianych warunkach i z wspomnianych materiałów 

„Globalny raport o uczeniu się i edukacji dorosłych‖ opublikowany m. in. w 

Polsce przez Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu liczy 

130 stron (wraz z załączoną do niego - 8 stron - bibliografią – głównie 

anglojęzycznych - raportów i książek na temat współczesnej oświaty 

dorosłych)2. Raport jest istną kopalnią wiarygodnych informacji nie tylko na 

temat poziomu i dynamiki rozwoju bieżącej edukacji dorosłych w skali świata 

ale także obrazuje wiele ważnych elementów odnośnie stanu i poziomu 

nauczania dzieci i młodzieży. Sytuacja ta wyninęła z faktu, że w zasadzie żaden 

dobrze zredagowany raport o edukacji dorosłych nie może pominąć odniesień 

do oświaty dzieci i młodzieży, czego ta edukacja jest kontynuacją. Oba te 

poziomy kształcenia i wychowania (dzieci i młodzieży oraz  dorosłych)  
                                                             

2 Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości: siła uczenia się dorosłych . Instytut 

Technologii Eksploatacji. Radom 2010. 
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stanowią integralną całość, w związku z tym trudno byłoby napisać dobry 

raport o jakości jednego nie wspominając o poziomie drugiego. 

Problemy poruszone w „Globalnym raporcie‖ stały się przedmiotem 

dyskusji podczas obrad VI Międzynarodowej Konferencji. Dyskutowano nad 

nimi podczas 12 sesji plenarnych, 5 sesjach okrągłego stołu, 32 warsztatach 

tematycznych oraz na posiedzeniach  wielu różnych komisji. W wyniku takich 

dyskusji „Globalny raport‖ został  uzupełniony i przyjęty jako podstawa do 

kontynuowania działań stymulujących rozwój edukacji  zarówno ludzi dorosłych 

jak i  doskonalenia oświaty dla dzieci i młodzieży. 

Treść „Globalnego raportu‖ jest bardzo bogata. Informuje o poziomie i 

współczesnych trendach rozwoju edukacji dorosłych w skali świata, 

regionalnych i krajowych zróżnicowaniach (w zakresie form, treści, metod i 

organizacji), jej społecznych funkcjach oraz możliwościach doskonalenia i 

dalszego rozwoju. Z charakterystyki tych ostatnich wypływają jednoznaczne 

sugestie dla zarządzających tą edukacją oraz jej organizatorów (realizatorów) i 

badaczy. Charakteryzowane w nim zagadnienia sprowadzić można do sześciu 

wielkich problemów z jakimi musi się uporać współczesna praktyka edukacyjna 

na naszym globie,  w odniesieniu do  ludzi dorosłych. 

Problem pierwszy to sprawa konieczności dalszego rozwoju edukacji 

dorosłych (i uczenia się) wypływająca  z pełnionych przez tę edukacje funkcji. 

Za rozwojem tej edukacji przemawia – zdaniem autorów „Globalnego raportu‖ 

– potrzeba przystosowania człowieka do szybkich i złożonych przemian 

gospodarczych, technologicznych i kulturowych a także do „lepszego 

korzystania z wiedzy‖. Edukacja jest ich zdaniem kluczem do ekonomicznej, 

politycznej i kulturowej transformacji jednostek, wspólnot lokalnych i szerszych 

społeczeństw. Nawiązując do znanej publikacji E. Faire uczestnicy konferencji 

uznali, że dorosły ma się uczyć, aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie i 

aby być. Ich zdaniem, warunki globalnej, stale zaostrzającej się konkurencji 

wymagają od człowieka intensywnego uczenia się i zdobywania wiedzy. Bez 

niej nie odniesie się sukcesu w czasach totalnej i globalnej konkurencji (także 

na rynkach). W warunkach dzisiejszych oświata służyć ma ona umocnieniu 

demokracji. Dzisiaj zrodziła się konieczność  potraktowania jej „(…) jako 

centralnego narzędzia sprzeciwu wobec wykluczeniu (…)‖ społecznemu3. Na 

świecie pojawia się wiele niepokojących zjawisk takich jak choroby, głód, 

degradacja  środowiska naturalnego, bezrobocie, terroryzm brak stabilności 

politycznej a nawet wojny. Niszczą one „(…) społeczne sieci wspólnot i rodzin 

(…)‖stając się przyczyną wykluczenia i marginalizacji. 

W tych warunkach edukacja dorosłych w jej różnych odmianach: 

formalnej, nieformalnej i pozaformalnej przynosi ludziom wiele korzyści. 

Wspiera ona człowieka w różnych sytuacjach życia: ułatwia mu poznanie 
                                                             

3  Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości: siła uczenia się dorosłych. Instytut 

Technologii Eksploatacji, Radom 2010, s. 35. 
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innych ludzi ich kultur, pracy i języków. W skali świata przyczynia się ona do 

przezwyciężenia niesprawiedliwości społecznej i ograniczenia nierówności 

społecznej. Mocno przeciwdziała ona wykluczeniu społecznemu. Pod jej 

wpływem następuje poprawa zdrowia wielu ludzi (np. kobiet w Afryce), 

obniżanie zasięgu nałogów (np. palenia tytoniu a w konsekwencji i obniżenie 

zachorowań nowotworowych). Uczący się dorośli lepiej - niż ludzie - bierni 

umysłowo korzystają  na co dzień  z technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych. Edukacja dorosłych jest też strategią zachowania równości i 

sprawiedliwości społecznej a także sprzyja utrzymaniu demokracji i godności 

ludzkiej.  

Problem drugi współczesnej praktyki kształcenia i wychowania dorosłych 

w świetle  „Globalnego raportu o uczeniu się i edukacji dorosłych‖ to polityka 

wobec edukacji dorosłych oraz dokonująca się w ostatnich latach ewolucja w 

tym zakresie w poszczególnych krajach świata. O stopniu uznania  dla oświaty 

dorosłych świadczy poziom organizacyjny polityki wobec niej mierzonej m.in., 

powołaniem do istnienia nadzorujących ją instytucji politycznych i działalność 

legislacyjna tych instytucji. Treść omawianego „Globalnego raportu‖ informuje, 

że w zaangażowanych w Confintea VI 154 krajach naszego globu, poziom 

politycznego zaangażowania rządów jest zróżnicowany. Region europejski ma 

najwyższy - bo sięgający 92 % - stopień uregulowań prawnych w obszarze 

edukacji dorosłych. Następne miejsca pod tym względem zajmują: kraje 

azjatyckie – średnio 83 %, region Ameryki Łacińskiej i Karaibów – 80 %, 

Afryka Subsaharyjska – 79 %. Na ostatnim miejscy znalazł się region państw 

arabskich ze wskaźnikiem 68 % uregulowań prawnych działań składających się 

na edukację dorosłych.  

W tych warunkach – zdaniem autorów „Globalnego raportu‖- winno 

nastąpić wyraźne zdecentralizowanie form zarządzania i nadzoru nad edukacją 

dorosłych. Edukacja ta jest osadzona w konkretnych realiach (kontekstach) 

społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych, Z tych kontekstów 

czerpie ona - przynajmniej częściowo - swoją żywotność i tendencje do 

demokratyzacji. Przekazanie na ten lokalny szczebel wykonawczy przynajmniej 

części zarządzania i nadzoru nad nią spowoduje znaczy wzrost jej dynamiki. Z 

decentralizacją związana jest nadzieja na wsparcie planowania i organizacji  

działań edukacyjnych ze strony lokalnych sił społecznych, jednostkowych i 

zbiorowych. Pociąga ono za sobą także obniżenie (czy nawet „zdjęcie‖) stopnia 

odpowiedzialności ze sfer centralnych (rządowych) zarówno za poziom i treść 

kształcenia dorosłych. 

Uważna lektura „Globalnego raportu‖ z VI Międzynarodowej Konferencji 

Oświaty Dorosłych przekonuje czytającego w jakim stopniu jest on także 

źródłem rozległej wiedzy ma temat kolejnego problemu współczesnej edukacji 

dorosłych w skali świata. Jest nim struktura organizacyjna tej oświaty. Oświatę 

tę w poszczególnych krajach organizuje wiele podmiotów. Należą do nich: 
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władze publiczne (one częściej nadzorują tę edukację niż ją realizują), 

pracodawcy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, fundacje 

charytatywne, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury, grupy 

kulturowe i in. Organizatorzy ci powołując do istnienia rozmaite instytucje i 

działania edukacyjne kierują się różnymi motywami („interesami‖). Jedni 

bardzo ogólnymi („dobrobyt społeczny‖), inni – znacznie węższym (dotyczącym 

np. doskonalenia zawodowego pracowników). W zakresie ilości (oraz zakresu i 

różnorodności) organizatorów omawianej edukacji dostrzega się w skali świata 

wyraźną prawidłowość. Czym kraj lepiej cywilizacyjnie rozwinięty i bardziej 

demokratyczny tym organizatorów edukacji jest więcej. W krajach słabiej 

cywilizacyjnie i gospodarczo rozwiniętych (a są to głównie państwa Południa) 

organizatorem tym są z reguły (tylko) władze administracyjne, kościoły i 

związki wyznaniowe oraz fundacje charytatywne.  

W obszarze organizatorów edukacji dorosłych w skali świata dostrzega 

się w ostatnich latach dość wyraźny trend. Polega on na tym, że rządy wielu 

krajów powoli rezygnują z bezpośredniego angażowania się w edukację 

dorosłych. Swoje kompetencje (w znaczeniu uprawnień) w tym zakresie coraz 

częściej przenoszą one na innych organizatorów; sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe, fundacje charytatywne, organizacje komercyjne i in.  Duża, stale 

rosnąca w poszczególnych krajach, ilość organizatorów edukacji dorosłych 

wzmacnia potrzebę dobrej koordynacji działań przez nich podejmowanych.  

Globalną (światową) praktykę edukacji dorosłych cechuje wielość form 

organizacyjnych, odmienność celów i różnorodność treści. Liczne formy 

organizacyjne edukacji dorosłych autorzy „Globalnego raportu‖ sprowadzają do 

takich grup jak: kształcenie formalne, nieformalne i pozaformalne. Cele 

stawiane rozmaitym działaniom edukacyjnym sprowadzają się w przypadku 

większości krajów do zmian w wykształceniu obywateli; elementarnym, 

zawodowym a także na poziomie wyższym. Wielość treściowa działań 

edukacyjnych w oświacie dorosłych sprawia, że w kształceniu tym dochodzą do 

głosu rozmaite, dominujące w określonym środowisku, nurty; polityczne, 

ekonomiczne, wyznaniowe, kulturowe i in. Wymienione trzy elementy procesu 

organizacyjnego edukacji dorosłych (formy, cele, treści) są silnie, w skali 

świata, warunkowane geograficznie, cywilizacyjnie i gospodarczo. W krajach 

Afryki Subsaharyjskiej i Ameryki Łacińskiej – gdzie spory odsetek ludzi nie 

umie czytać i pisać - dominującą formą edukacji dorosłych stały się kursy 

nauki  czytania i pisania dla analfabetów. Natomiast w krajach europejskich i 

USA, gdzie jedną z kluczowych trosk jest znalezienie i utrzymanie pracy, 

edukacja dorosłych skierowała się na kształcenie i dokształcanie zawodowe 

związane z pracą. W krajach o wyraźnie konkurencyjnej gospodarce 

kształcenie dorosłych ukierunkowuje się na kształtowanie umiejętności 

niezbędnych do radzenia sobie w takim środowisku pracy. 
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Sygnalizowana duża ilość form, odmienność celów i bogata różnorodność 

programów edukacji dorosłych w skali świata i w obrębie poszczególnych 

krajów wyzwala w tym obszarze mechanizmy konkurencyjne. Jest to zjawisko 

pozytywne. Może ono wpłynąć korzystnie na szeroko pojętą (programy, 

organizacja i metodyka, efekty) jakość tej edukacji. 

Kolejny czwarty problem światowej edukacji dorosłych dogłębnie 

omówiony na VI Międzynarodowej Konferencji Oświaty Dorosłych to kwestia 

uczestnictwa w tej edukacji. Uznano na niej, że dostęp do „(…) odpowiedniej i 

właściwej edukacji dorosłych oraz udział w niej są fundamentalnymi aspektami 

rozwoju indywidualnego, ekonomicznego i społecznego (…)‖ 4 .Mimo takiej 

nadziei rzeczywiste wskaźniki uczestnictwa w edukacji dorosłych są w skali 

świata dość niskie a zarazem zróżnicowane, co przeczy zasadzie 

sprawiedliwości społecznej. Różnice występują w obrębie poszczególnych 

krajów jak i miedzy krajami. Dowodzi to faktu, że edukacja dorosłych zamiast 

zmierzać do wyrównania  edukacyjnego obywateli poszczególnych krajów 

sprzyja pogłębianiu różnic miedzy nimi.. 

Autorzy przygotowujący „Globalny raport‖ na potrzeby Confintea VI 

podzielili kraje należące do UNESCO pod względem wskaźnik uczestnictwa  

ludzi dorosłych w edukacji (sformalizowanej) na cztery kategorie. Pierwszą 

tworzą kraje o wskaźniku uczestnictwa bliskim lub nieco wyższym niż 50% 

ogółu ludzi dorosłych, Należą do nich państwa nordyckie (Dania, Finlandia. 

Islandia, Norwegia i Szwecja). Na drugim miejscu umieszczono kraje o 

wskaźniki od 35 % do 50% dorosłych uczących się. Do grupy tej 

zakwalifikowano  prawie wszystkie kraje pochodzenia anglosaskiego na świecie 

a także Austrię, Luksemburg, Holandie i Szwajcarię oraz karaibski archipelag 

Bermudy. Trzecia grupę w omawianej typologii stanowią kraje o wskaźniku 

uczestnictwa ludzi dorosłych w kierowanych do nich ofertach edukacyjnych od 

20 % do 35 %. W niej znalazło się kilka krajów europejskich takich jak:  

Niemcy, Belgia, Irlandia, Czechy, Słowenia, Francja, Włochy i Hiszpania. Do 

ostatniej grupy o wskaźniku uczących się dorosłych niższym niż 20% zaliczono 

z krajów europejskich Grecję, Portugalię, Węgry  a z kontynentów innych - 

Chile. Wskaźniki tej partycypacji są na ogół skorelowane z poziomem rozwoju 

poszczególnych krajów mierzonym w PKB. Można bez cienia przesady 

powiedzieć, ze im lepiej prosperujące państwo tym wyższy wskaźnik 

partycypacji jego obywateli w różnych formach edukacji dorosłych. 

Niezależnie od sygnalizowanych różnic w uczestnictwie w kształceniu 

dorosłych, we wszystkich krajach, które przygotowały raporty na omawianą 

konferencję dostrzeżono w obszarze uczestnictwa w edukacji dorosłych 

wyraźną prawidłowość. Ludzie  dorośli, którzy już wcześniej osiągnęli wyższy 

poziom wykształcenia usiłują nadal go podnosić poprzez („chętne‖) 

                                                             
4 J, w., s, 79. 
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uczestnictwo w różnych formach edukacji dorosłych, zaś osoby 

niewykształcone , edukacyjnie w młodości zaniedbane czynią to znacznie 

rzadziej i nierzadko z oporem. Dla tych ostatnich zdobywanie wykształcenia to 

działanie trudne, którego starają się niejednokrotnie świadomie unikać. Zdaje 

się, że przemyślana praca terapeutyczna z takimi osobami, zmierzająca do 

pogłębienia u nich poczucia podmiotowości oraz ukształtowania odpowiednio 

silnych motywów uczenia się może doprowadzić, po jakimś czasie, do zmiany 

tej rzeczywistości. Świadomość takiej strategii poprawy stanu edukacji 

dorosłych jest w poszczególnych krajach UNESCO powszechna. Nieco gorzej 

jest z jej realizacją. 

 „Globalny raport‖ konferencji z Belem wskazuje też na główne  

przyczyny i uwarunkowania sygnalizowanego zróżnicowania. Tkwią one w 

pierwszym rzędzie w odmiennej dostępności do edukacji dorosłych. Następnie -

w nieco innym poziomie wykształcenia elementarnego dorosłych wyniesionego 

ze szkoły dziecięcej i młodzieżowej. W przypadku Europy sprawa wygląda dość 

dobrze. Większość obywateli krajów europejskich kończy przynajmniej naukę 

w szkole podstawowej,  przygotowującej  absolwentów jako tako do 

kontynuowania nauki w życiu dorosłym. Gorzej jest natomiast krajach Ameryki 

Łacińskiej i na Karaibach gdzie około 30% ogółu dorosłej ludności nie ma 

ukończonej szkoły elementarnej (część z nich nigdy do niej nie uczęszczało). W 

przypadku ludności w krajach arabskich wskaźnik ten wynosi 48%, Afryki 

Subsaharyjskiej – 50% a Azji Południowej i Zachodniej  - 53%. Wskaźniki te są 

skorelowane z na ogół niskim poziomie uczestnictwa edukacyjnego (w tym 

także kursach nauczania analfabetów) dorosłych. Ponieważ te regiony cechuje 

także wysoki wskaźnik ubóstwa autorzy „Globalnego raportu‖ generalnie 

konkludują iż „(…) wskaźnik uczestnictwa w edukacji dorosłych jest 

skorelowany wprost proporcjonalnie z poziomem rozwoju gospodarczego 

danego kraju (…) im bogatszy kraj, tym wyższy wskaźnik uczestnictwa(…)‖5.    

Autorzy omawianego „Globalnego raportu‖ wskazali też na różne 

strategie osłabienia nierówności w dostępie i uczestnictwie w edukacji 

dorosłych. Jedną z nich jest klarowne wskazanie obywatelom (w tym i osobom 

i grupom defaworyzowanym) korzyści płynących z tej edukacji a zwłaszcza w 

zakresie tworzenia dobrobytu społeczno - ekonomicznego. Strategia następna 

to przeciwdziałanie barierom tego uczestnictwa (instytucjonalnym, 

sytuacyjnym, predyspozycyjnym). Strategia następna to ograniczanie opłat (z 

prywatnej kieszeni uczącego się) za uczestnictwo w oświacie oraz 

zorganizowanie różnych form pomocy osobom uczącym się na czas nauki -  

łącznie z wzmacnianiem systemu motywacyjnego kontynuowania nauki. 

Strategia następna to tworzenie programów edukacyjnych dla grup specjalnych 

(bezrobotni, niepełnosprawni, migranci i uchodźcy, więźniowie, mniejszości 

                                                             
5 J. w., s. 83. 
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etniczne) dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych, możliwości i warunków 

uczenia się. Istotnym elementem tej strategii może być odwołanie się w 

poszczególnych krajach w organizowaniu edukacji tych grup do współczesnych 

technologii informatycznych. 

Kolejny duży problem edukacji dorosłych naszego globu poruszany w 

dokumentach i podczas obrad VI Międzynarodowej Konferencji Oświaty 

Dorosłych to kwestia jakości w kształceniu dorosłych. Ilość miejsca poświęcana  

tej sprawie w dokumentach i podczas obrad konferencyjnych dowodzi, 

znaczenia tego problemu zarówno dla polityków oświatowych jak i dla 

organizatorów edukacji dorosłych. Interesuje ona także ludzi z licznych,  w 

poszczególnych krajach świata,  instytucji subsydiujących edukację dorosłych. 

Świadomość tej jakości i osiąganych w edukacji efektów przyciąga do niej 

potencjalnych uczestników i to także z kręgów i środowisk, którym taka 

partycypacja jest najbardziej potrzebna (np. bezrobotni, społecznie wykluczeni 

wymagający specjalnej troski). Jakość tę w poszczególnych krajach należących 

do UNESCO wyraża się w ilości uczących się w tej edukacji oraz w osiąganych 

w niej efektach, których wyrazem jest nie tylko ilość kończących wybraną 

formę kształcenia ale i rodzaj zmian dokonanych w osobowości uczącego się a 

następnie stopień poprawy (w wyniku partycypacji edukacyjnej) warunków 

jego życia.  Teoretycy i praktycy edukacji dorosłych wypracowali (i 

zweryfikowali) w poszczególnych krajach świata skuteczne strategie 

zapewnienia jakości różnorodnym działaniom edukacyjnym. Strategie te to m. 

in. dostosowanie („adekwatność‖) programów edukacyjnych do potrzeb  

oświatowych (umysłowych i zawodowych)  ludzi z poszczególnych środowisk a 

także osadzenie tych programów w podstawowym nurcie kulturowym grupy 

etnicznej („poszanowanie‖ w nich tradycji kulturowej potencjalnych  

uczestników) w której mają być realizowane. Strategia inna to zgodność treści 

i działań edukacyjnych z innymi programami rozwoju (gospodarczego, 

zdrowotnego, cywilizacyjnego, społecznego) danego kraju czy określonych 

kręgów społecznych. Przykładem praktyka edukacyjna w Malezji, gdzie kursy z 

zakresu mody i szycia połączono z nauczaniem czytania i pisania czy Chin 

gdzie Federacja Kobiet połączyła naukę dorosłych analfabetów z 

doskonaleniem technik rolnych. Te strategie – zdaniem raportów nadesłanych z 

wielu  krajów świata do organizatorów Confintea VI – motywują ludzi dorosłych 

do partycypacji w oferowanych im zajęciach edukacyjnych i pobudzają ich 

entuzjazm edukacyjny. Tworzenie i podtrzymanie tego entuzjazmu to nadzieja 

na zapewnienie wysokiej jakości działaniom edukacyjnym. 

Kolejnymi strategiami zagwarantowania jakości edukacji dorosłych w 

zaleceniach „Globalnego raportu‖ są: poprawa infrastruktury edukacji 

dorosłych, doskonalenie procesu dydaktycznego w postaci m. in. szerszego 

odwołanie się w nim do metod nauczania opartych na technologii 

informatycznej (w tym także nauczania na odległość) a także doskonalenie i 
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zmiana sposobu pracy (nie uczenie a wspieranie - „facylitacja‖) nauczycieli ( i 

„trenerów‖) dorosłych. Ważnym mechanizmem zapewnienia jakości kształcenia 

dorosłych w wielu krajach stały  się monitoring i ewaluacja, zwłaszcza 

realizowane przez „(…) reprezentatywne, niezbiurokratyzawane oraz 

autonomiczne rady edukacji dorosłych ( …)‖6. 

Ostatnim, szóstym, problemem któremu poświecono wiele uwagi w 

krajowych i regionalnych raportach opracowanych dla celów VI 

Międzynarodowej Konferencji Oświaty Dorosłych oraz w „Globalnym raporcie‖ z  

Konferencji jest stan finansowania tej oświaty. W szczególności oceniono w 

nich stopień realizacji zobowiązań z wcześniejszej konferencji (Hamburg 1997)  

odnośnie poprawy stanu finansowania tej oświaty. Następnie – wskazano na 

dalsze ogromne niedoinwestowanie (w większości krajów świata) współczesnej 

edukacji dorosłych. Szacunkowo globalny deficyt edukacji dorosłych wynosi 72 

miliardy dolarów. Z ogólnego budżetu na cele oświaty nie przeznacza się na nią 

nawet przyjętego zwyczajowo minimum w postaci 3 % ogółu wydatków (całego 

resortu oświaty i wychowania). W wielu krajach świata kształcenie dorosłych 

zostało pod względem finansowania sektorem wyraźnie zmarginalizowanym. A 

potrzeby w tym zakresie są ogromne, czego sygnałem może być zjawisko 

analfabetyzmu, którym  nadal dotkniętych jest 774 milionów ludzi na naszym 

globie w wieku powyżej 15 roku życia. 

 Z tej sytuacji wypływają jednoznaczne wnioski odnośnie potrzeby 

skierowania znacznie większych środków na zdynamizowanie edukacji 

dorosłych oraz konieczności lepszej (sprawiedliwszej i bardziej 

demokratycznej)  dystrybucji  finansów na  jej cele. Niezbędne też jest 

racjonalniejsze wykorzystanie zasobów już na nią uzyskanych. Optymalne 

rozwiązywanie tych kwestii jest podstawowym warunkiem intensywniejszego 

rozwoju oraz dalszego wzrostu efektywności oświaty dorosłych, zarówno w 

skali poszczególnych  krajów,  regionów oraz świata. 

Uczestnicy VI Międzynarodowej Konferencji Oświaty Dorosłych 

podtrzymali ustalenia UNESCO z poprzednich konferencji o traktowaniu 

edukacji dorosłych jako ważnego ogniwa uczenia się człowieka w ciągu całego 

życia. Z jednej strony winna być ona kontynuacją dobrej (a taką trzeba w 

wielu krajach dopiero stworzyć) edukacji dla dzieci i młodzieży, Z drugiej 

strony kontynuować rozwój człowieka rozpoczęty w młodości. Takie bowiem 

zorganizowanie całej edukacji czyni z niej - zdaniem twórców i uczestników 

wymienionej konferencji – najważniejszą strategię rozwoju poszczególnych 

krajów i kontynentów. 

Przypomniane międzynarodowe konferencje oświaty dorosłych  przez 

ideologie której służą, formowane programy edukacyjne i wdrażane strategie 

kształcenia dorosłych a także przez gromadzenie oświatowców i polityków 

                                                             
6 J.w., s. 107. 
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podobnie myślących i podejmujących identyczne działania rozwojowe są na 

wszystkich kontynentach propagatorem międzynarodowej  współpracy i 

pokoju. Przez opracowywane i wdrażane programy czynią z tych konferencji 

swoisty ruch na rzecz pokoju. Przez opracowywanie i wdrażanie programów 

edukacyjnych ich działania stały się także intensywną kampania przeciw wojnie 

oraz formą protestu przeciw wszelkiej dyskryminacji współczesnego człowieka. 

Wdrażaniu w życie wypracowanych na nich programów i zaleceń powinny 

sprzyjać działania polityczne i legislacyjne w poszczególnych krajach świata. 
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Тадеуш Александер 

 

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ З ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЯК 

СТРАТЕГІЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО МИРУ 

 

Анотація. У сфері освіти дорослих ХХ ст. було проведено багато глобальних 

конференцій, що організовуються кожні декілька років в одній із вибраних країн. 

Їх мета – обговорити актуальні проблеми освіти дорослих, які турбують педагогів 

у багатьох країнах, обмінятися досвідом їх організації, а також визначити 
відносини між представниками різних націй, асоціацій та освітніх установ, 

напрями розвитку освіти дорослих у найближчому майбутньому. 

Схарактеризовано результати міжнародних конференцій з проблем освіти 
дорослих, що формують освітні програми, реалізовують стратегії освіти для 

дорослих, об'єднують освітян та політиків, які займаються політикою освіти 

упродовж життя, здійснюють спільну діяльність з розвитку освіти дорослих, є 
промоутерами міжнародного співробітництва та миру на всіх континентах. 

Проаналізовано розроблені та впроваджені програми, що є основою утвердження 

освіти для миру. Завдяки розробці та впровадженню освітніх програм діяльність 

цих конференцій стала інтенсивною кампанією проти війни та формою протесту 
проти будь-якої дискримінації сучасної людини. Окреслено перспективи реалізації 

розроблених програм та рекомендацій, що має підтримуватися на політичному та 

законодавчому рівнях в окремих країнах світу. 
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Ключові слова: конференції з навчання дорослих, стратегія зміцнення 
глобального миру. 

 

Tadeusch Aleksander 

 
INTERNATIONAL ADULT EDUCATION CONFERENCES  

AS A STRATEGY OF GLOBAL PEACE 

 
Summary. In the adult education of the XX century, there are many new 

global conferences organized every few years in one of the selected countries. Their 
purpose is to discuss the current problems of adult education that concern teachers in 

many countries, to exchange experience of their organization, as well as to determine 

the relations between representatives of different nations, associations and 
educational institutions, directions of adult education development  in the near future. 

International conferences on adult education are outlined, which formulate 

educational programs, implement strategies for adult education, bring together 
educators and policy makers who engage in adult education, carry out joint activities 

for the development of adult education, promote international cooperation and peace 

on all continents. The programs developed and implemented that underlie such 

conferences are a kind of movement for peace. Through the development and 
implementation of educational programs, the activities of these conferences have 

become an intense campaign against the war and a form of protest against any 

discrimination against contemporary people. The implementation of the developed 
programs and recommendations, which should be supported by political and 

legislative actions in some countries of the world, is outlined. 

Key words: adult learning conferences, global peace building strategy. 
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Лариса Лук’янова, Любов Ващенко  

 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛОГО 

НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

 

Анотація. Проаналізовано характерні ознаки сучасного суспільства, 

провідними з яких є поглиблення взаємозалежності та взаємодії усіх його суб’єктів, 
що вимагає оновлення цілей освіти й виховання. Висвітлено роль сучасної освіти у 

забезпеченні миру, свободи, суспільної справедливості і порядку неформальної 

освіти як вагомої складової системи безперервної освіти. На основі теоретичного 
аналізу проблем неформальної освіти різних категорій дорослого населення 

схарактеризовано класифікацію суб’єктів (інституцій) та організаційних форм і 

методів неформального навчання. Виявлено, що найбільш ефективними й часто 

використовуваними нині є такі форми неформального навчання, як форуми, 
структуроване онлайн-навчання), курси й програми громадських об’єднань, 

організовані для їх членів, цільових груп або суспільства загалом. Виявлено 

особливості організації і проведення форумів, зокрема їх роль  у візуалізації 
потенціалу освіти різних категорій дорослих, сприянні розвитку культури 

навчання впродовж життя, формуванні єдиної стратегії розвитку освіти впродовж 

життя на загальнодержавному, обласному, міському й районному рівнях. Розкрито 
значення відкритих освітніх ресурсів, онлайн-платформ. З’ясовано функції 

громадських об’єднань у  наданні освітніх послуг у неформальному секторі, 

спрямованих на формування і розвиток громад, здатних брати активну участь у 

демократичних суспільних перетвореннях в Україні, що сприяє розвитку 
потенціалу інститутів громадянського суспільства. Обґрунтовано, що саме 

неформальна освіта сприяє інтеграції особистісного та професійного розвитку 

дорослих. Підвищення ефективністю різних видів, форм і методів організації 
неформальної освіти уможливлює врахування внутрішніх потреб особистості у 

самоактуалізації, саморозвитку, самореалізації 

Ключові слова: неформальна освіта, дорослі, форми і методи, форум, 

онлайн-навчання, курси, програми, громадські об’єднання. 

 

 

Вступ. Однією із найбільш характерних рис сучасного суспільства є 

поглиблення взаємозалежності та взаємодії усіх суб’єктів з одночасною 

зміною парадигм, притаманних попереднім етапам його розвитку. 

Передусім це стосується суттєвого розширення змісту поняття 

«забезпечення безпеки існування людства», що вимагає оновлення цілей 

освіти й виховання. Сучасна освіта перетворюється на важливу складову 

соціально-економічного розвитку, засіб для вирішення сукупності 

глобальних проблем, провідною з яких є забезпечення подальшого 

існування людства. У цьому контексті варто зазначити, що в умовах 

глобалізації та інтернаціоналізації світових систем саме на освіту 

покладається виконання однієї з головних функцій – забезпечення миру, 

свободи, суспільної справедливості і порядку. 

Нові орієнтири соціально-економічного та культурного розвитку 

кардинально змінюють вимоги до освіти, суттєво підвищують її роль у житті 
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кожної людини. Освіта набуває якісних змін, суттєво збільшується кількість 

суб’єктів освітнього процесу, урізноманітнюються ціннісні установки й 

вікові особливості дорослих учнів, посилюються вимоги до організаційних 

та методичних складових системи. Водночас загострюється проблема 

невідповідності чинної системи освіти новим потребам суспільства й 

людини. Зрослі пізнавально-інформаційні запити різних верств населення 

неможливо задовольнити в межах традиційної освіти.  

Ці перетворення зумовили необхідність реалізації освітньої політики в 

контексті неперервності. Монополія формальних навчальних структур вже 

не має такої сили й без неформальної освіти вона буде неповною, не зможе 

забезпечити гарантовану якість освітніх ресурсів. Відтак саме неформальне 

навчання повинне відповідати різнорівневим інтересам і можливостям 

людини, органічно вписуватися в її спосіб життя, враховувати специфіку 

запитів.  

Одним із ключових стратегічних завдань освітньої політики нашої 

держави є забезпечення конкурентоспроможності української освіти на 

ринку світових освітніх послуг, розширення діяльності закладів освіти, 

охоплення не лише учнів і студентів, але й різних категорій дорослого 

населення неформальним та інформальним навчанням. Особливої 

актуальності набуває це завдання у зв’язку із загальносвітовими 

тенденціями: прискоренням науково-технічного прогресу, стрімким 

поширенням інформаційних технологій у всіх сферах людської 

життєдіяльності, глобалізацією освітніх процесів, посиленням суб’єктної 

ролі особистості, підвищенням вимог до її інтелекту, упровадженням 

кваліфікаційних рівнів, що зумовлює стандартизацію освітніх понять.  

Актуальність проблеми неформальної освіти підтверджують, 

передусім, документи міжнародних організацій: Організації Об’єднаних 

Націй, ЮНЕСКО, Міжнародної організації праці, Ради Європи. 

Меморандумом неперервної освіти Європейської Комісії (A Memorandum on 

Lifelong Learning, 2000) визначено рівноправність формальної і 

неформальної освіти у реалізації концепції освіти впродовж життя. 

Європейські країни пропагують різні системно-комунікаційні моделі, що 

інтегрують структуру, функції та організацію неформального навчання 

дорослих з урахуванням місцевих умов, ментальності та тенденцій 

переходу до суспільства знань.  

Неформальне навчання як всесвітньо визнаний компонент 

неперервної освіти є новим для української педагогічної науки з позиції 

змісту поняттям, як методології, так практики її організації. Як слушно 

зауважують В. Бахрушин, Н. Павлик та ін., це детерміновано низкою 

чинників, що утруднюють уживання поняття «неформальна освіта» у 

вітчизняних дослідженнях. Оскільки термін має англомовне походження, 

існують розбіжності у визначенні, перекладі, співвіднесенні з іншими, більш 
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усталеними  поняттями. Крім того, в українській нормативно-правовій базі 

сфери освіти це поняття не є регламентованим. Розрізнений досвід 

організації неформальної освіти не є системним, що не дозволяє 

формулювати його закономірності й тенденції1. Це визначає актуальність 

наукових досліджень щодо сутності, змісту та організаційно-педагогічних 

засад неформальної освіти розвинених країн. 

Поняття «неформальна освіта» увійшло в науковий обіг наприкінці 

1960-х рр. У 1967 р. під час Міжнародної конференції у Вільямсбурзі (США) 

було порушено питання щодо світової освітньої кризи через проблеми із 

швидким застаріванням навчальних програм та низьку здатність 

формальної освіти адаптуватися до глобальних змін. Стало очевидно, що 

здобути необхідні знання лише в системі офіційної освіти неможливо. Отже, 

на зміну застарілій концепції «освіта на все життя» прийшла інша – 

«навчання впродовж життя» (lifelong education). Водночас шведський 

вчений Г. Блід стверджує, що неформальна освіта має глибше історичне 

коріння ніж формальна. Одним із перших документів щодо неформального 

навчання є Платонівські діалоги (близько 400 року до н.е.), коли 

стародавні греки збиралися у маленькі групи та обговорювали різні 

філософські теми2. 

Аналіз результатів досліджень свідчить про посилення уваги до 

порівняльно-педагогічних досліджень, спрямованих на порівняння освітніх 

форм і систем України з іншими країнами. Так, Н. Горук аналізує діяльність 

основних суб’єктів неформальної освіти у США. О. Барабаш представляє 

класифікацію інституцій неперервної освіти в Канаді, основною формою 

якої виступає неформальна освіта, залежно від сфери діяльності її 

учасників. О. Огієнко досліджувала досвід організації неформального 

навчання в скандинавських країнах, А. Гончарук – у країнах Європейського 

Союзу. Важливі результати аналізу стану неформальної освіти в Німеччині 

представлені у працях Н. Махині. Соціокультурний феномен неформальної 

освіти Швеції описано у дослідженні В. Давидової. Особливості організації 

неформальної освіти в країнах Східного партнерства висвітлено в 

колективній монографії за загальною редакцією Д. Карпієвича і Г. Усатенко.  

Загалом неформальна освіта в зарубіжних країнах, зазначає 

Н. Павлик, характеризується широким політичним, державним та 

соціальним визнанням її значущості, відродженням традицій громадської 

                                                             
1  Бахрушин, В. (2016). Неформальна та інформальна освіта: навіщо вони нам 

потрібні? URL: http://education-ua.org/ua/articles/872-neformalna-ta-informalna-osvita-
navishcho-voni-nam-potribni; Павлик, Н.П. (2015). Характерологічні ознаки неформальної 
освіти: соціально-педагогічний підхід. Професійна освіта: методологія, теорія та 
технології, 2, 160–170. 

2 Лук’янова, Л. (2012). Неформальна освіта дорослих як невід’ємна складова освіти 
впродовж життя. URL:  

http://www.uaod.org.ua/data/PRO_OSVITU_DOROSLYH/unformal_OD.PDF 
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освіти; перенесенням ідеї особистісного самовдосконалення у нові 

контексти, підтримкою навчальної діяльності людей третього віку та 

впровадженням форм і методів її організації залежно від потреб населення3. 

Варто наголосити, що розвиток неформальної освіти за кордоном 

відбувалося від економічної, політичної, соціальної ситуації кожної окремої 

країни. Так, країнам з розвиненою системою неформальної освіти 

притаманна розроблена нормативно-правова база та державні механізми її 

забезпечення. Країни, у яких неформальна освіта перебуває на етапі 

становлення, характеризуються інтересом науковців щодо визначення 

сутності, змісту та потенціалу неформальної освіти, а також практиків щодо 

апробації досвіду неформального навчання як інноваційного. Неформальна 

освіта як особлива організаційна форма освіти дорослих є предметом 

дослідження вітчизняних науковців: О. Аніщенко, С. Бабушко, О. Баніт, 

Л. Лук’янової, Н. Ничкало, Л. Тимчук та ін.  

Аналіз  наукової літератури свідчить, що дослідники по-різному 

визначають зміст і функції неформальної освіти залежно від дослідницьких 

інтересів та об’єктів дослідження. Натомість, вони одностайно стверджують, 

що в пострадянських країнах неформальна освіта розглядається переважно 

як додаткова, несертифікована, й, відповідно, така, що не має серйозної 

ваги. Не існує навіть єдиної категорійно-поняттєвої бази неформальної 

освіти: у Республіці Білорусь вона розглядається як додаткова освіта; в 

Азербайджані та Вірменії як компонент професійної освіти; у Молдові існує 

розроблена, але не затверджена Концепція неформальної освіти; в Україні 

декларується як складова освіти протягом життя, яка не має державного 

механізму реалізації. Дослідники пояснюють таку ситуацію відсутністю у 

пострадянських країнах культури довіри до діяльності громадських 

об’єднань, а також недостатністю досвіду делегування повноважень з боку 

влади4. 

У цьому контексті погоджуємося з точкою зору сучасних вітчизняних 

дослідників, що неформальна освіта у пострадянських країнах виступає не 

стільки потребою ринку праці, скільки потребою трансформації свідомості у 

напрямку демократизації освіти. Праці науковців спрямовані на розкриття 

авторських дослідницьких завдань і не вичерпують усіх аспектів опису 

теорії та практики організації неформальної освіти в Україні та за кордоном. 

Відповідно, постає необхідність у систематизації й узагальненні досвіду 

неформальної освіти різних категорій дорослого населення, аналізу форм 

та методів неформального навчання. 

                                                             
3 Павлик, Н. П. (2016). Зарубіжний досвід організації неформальної освіти. Наукові 

записки НДУ ім. М. Гоголя, 1, с. 265. 
4 Павлик, Н. П. (2016). Зарубіжний досвід організації неформальної освіти. Наукові 

записки НДУ ім. М. Гоголя, 1, с. 269. 
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Метою статті є аналіз і класифікація інституцій та організаційних 

форм неформальної освіти різних категорій дорослого населення в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Важливою ознакою розвитку 

сучасного громадянського суспільства стала освіта впродовж життя як 

ознака сталого розвитку суспільства. У Європі така освіта називає 

неформальною, яка активно розвивається упродовж кілька десятиліть. У 

розвинених країнах, де класична освіта функціонує стабільно та успішно, 

основний акцент з боку держави спрямовується на підтримку неформальної 

освіти (тренінги, семінари, практикуми, майстер-класи тощо). Така освіта 

допомагає сучасній людині швидко вдосконалювати необхідні професійні 

навички та отримувати нові знання.  

 

Особливості розвитку неформальної освіти в Україні 

 

Вітчизняні дослідники зауважують, що в Україні неформальна освіта 

здійснюється несистемно 5 . Вона не має відповідної нормативної бази, а 

також відсутнє розуміння її важливості на сучасному етапі освітніх 

перетворень. Це пояснюється тим, що в Україні у процесі формування 

політики в галузі освіти тривалий період приділялась увага лише 

формальній освіті, а неформальній та інформальній практично не 

надавалося жодного значення. Згідно з дослідженням Л. Ніколенко 

неформальна освіта існувала – як придаток до формальної – і охоплювала 

такі напрями, як позашкільна, післядипломна, громадянська освіта 

(діяльність громадських організацій), шкільне та студентське 

самоврядування (через можливість набуття управлінських, 

організаторських, комунікативних та інших умінь), освітні ініціативи, 

спрямовані на розвиток додаткових умінь і навичок (комп’ютерні та мовні 

курси, гуртки за інтересами) тощо6. 

Найбільшого поширення вона набула у педагогічному середовищі. 

Серед найбільш популярних можна навести такі її форми, як конкурси 

«Учитель року», «Краща школа», творчі звіти, педагогічні читання, 

педагогічні фестивалі, панорами педагогічних ідей, інноваційні педагогічні 

                                                             
5 Лук’янова, Л. (2012). Неформальна освіта дорослих як невід’ємна складова освіти 

впродовж життя. URL:  

http://www.uaod.org.ua/data/PRO_OSVITU_DOROSLYH/unformal_OD.PDF; Ніколенко, Л.Т. 
(2016). Науково-методичний супровід формальної, неформальної та інформальної освіти 
дорослих. URL:http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2
016/НИКОЛЕНКО.pdf; Павлик, Н.П. (2015). Характерологічні ознаки неформальної освіти: 
соціально-педагогічний підхід. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2, 
160–170. 

6 Ніколенко Л.Т. (2016). Науково-методичний супровід формальної, неформальної 
та інформальної освіти дорослих. URL:http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pisl

ya_dyplom_osvina/1_2016/НИКОЛЕНКО.pdf 
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марафони, майстер-класи, освітні тренінги, відеоуроки, медіаконсультації, 

школи сучасного керівника, тощо.  

Такі заходи дослідники відносять до неформальної освіти, виходячи з 

позиції, що будь-яка неформальна взаємодія працівників, у результаті якої 

відбувається вдосконалення фахової майстерності, може розглядатися як 

неформальне навчання. Натомість, як засвідчують практика, участь у 

зазначених заходах часто відбувається примусово, у межах формального 

управління освітнім закладом, що ставить під сумнів віднесення їх до 

неформальної форми освіти. Відповідно, для України характерні тенденції 

становлення неформальної освіти усіх пострадянських країн, де системи 

освіти інертні щодо перебудови педагогічного спілкування з авторитарного 

на демократичне, покладено в основу неформального навчання.  

У Законі України «Про професійний розвиток працівників» (набув 

чинності з січня 2012 року) під неформальним професійним навчанням 

працівників розглядається процес набуття працівниками професійних знань, 

умінь і навичок, не регламентований місцем набуття, строком та формою 

навчання, що здійснюється за згодою працівників безпосередньо у 

роботодавця згідно з рішенням роботодавця за рахунок його коштів з 

урахуванням потреб власної господарської чи іншої діяльності. Дослідники 

неформальної освіти в Україні вважають, що таке визначення не є 

коректним, оскільки воно суперечить базовим принципам і 

характерологічним ознакам неформальної освіти. Вічизняні науковці 

притримуються думки таких зарубіжних дослідників, як Х. Колей (H. Colley), 

Дж. Мелком (J. Malcom), П. Ходкінс (P. Hodkins) та ін., і вважають, що 

неформальну освіту необхідно розуміти, по-перше, як будь-яку навчальну 

діяльність у робочий чи позаробочий час у колі фахівців, друзів, родини, 

що не є структурованою, організованою чи спланованою; по-друге, як 

навчальний процес, що відповідає структурі цієї діяльності й набуває 

організованої форми, не належить до державних програм обов’язкової 

освіти та визначається цілеспрямованістю7. 

На нашу думку неформальна й інформальна освіта дорослих є, з 

одного боку, вимогою науково-технічного прогресу, що потребує 

постійного опанування новими технологіями, заснованими на інноваційних 

знаннях, з іншого – вимогою інформаційного суспільства, головною 

ознакою якого є непевний процес оновлення знань.  

 

 

 

 

 
                                                             

7 Colley, H., Hodkins, P., Malcom, J. (2003). Informality and formality in learning. A 

report for the Learning and Skills Research Centre. Leeds, UK: University of Leeds, 93 p.  
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Класифікація суб’єктів (інституцій) та організаційних  

форм і методів неформальної освіти 

 

Актуальними й визнаними в сучасних умовах стають знання, уміння й 

навички, здобуті у системі неформальної освіти, що виводить навчання за 

чіткі межі інституційного простору, розширює можливості здобуття освіти 

незалежно від віку, місця, часу. Відтак до основних суб’єктів неформальної 

освіти можна віднести не лише заклади освіти (школи, коледжі, 

університети), але й громадські організації та об’єднання, релігійні 

організації, народні школи, жіночі організації, клуби за інтересами, місця 

професійної діяльності, кооперативні об’єднання, бібліотеки, музеї та інше8. 

Нами з’ясовано, що класифікувати інституції неперервної освіти, де 

вагомою складовою є неформальна освіта, можна за різними критеріями. 

Найбільш універсальним серед них вважаємо сферу діяльності її учасників, 

на основі чого можна виокремити такі напрями: 

 забезпечення базової освіти (освітні організації, що сприяють 

формуванню загальної грамотності); 

 соціально-педагогічний напрям (спеціалізовані агенції зі сприяння 

адаптації різних категорій населення);  

 професійно-орієнтований напрям (фахові об’єднання професійного 

розвитку працівників певної галузі);  

 лінгвістичний напрям (школи іноземних мов);  

 мистецький напрям (живопис, акторська справа, кіномистецтво, 

тощо);  

 андрагогічний напрям (державні та приватні заклади, установи, 

центри, що пропонують програми освіти дорослих);  

 дистанційний напрям (державні та приватні заклади, що 

забезпечують дистанційні освітні програми. 

Навчальна діяльність у системі неформальної освіти характеризується 

високим рівнем мотивації слухачів, усвідомленою потребою в засвоєнні 

знань та вмінь, тобто можливістю отримання «самоспрямованих знань та 

вмінь». Відповідно до поставлених завдань, неформальна освіта 

реалізується через заплановані з точки зору цілей і часу навчання заходи 

та програми, спрямовані на професійну підготовку, підвищення рівня 

грамотності, розвиток різного виду компетентностей, професійної 

майстерності, м’яких навичок, створення демократичного суспільства, 

                                                             
8 Ніколенко Л.Т. (2016). Науково-методичний супровід формальної, неформальної 

та інформальної освіти дорослих. URL:  
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2016/НИКОЛЕНК
О.pdf; Павлик, Н. П. (2016). Зарубіжний досвід організації неформальної освіти. Наукові 
записки НДУ ім. М. Гоголя, 1. 264–273.; Павлик, Н.П. (2015). Характерологічні ознаки 
неформальної освіти: соціально-педагогічний підхід. Професійна освіта: методологія, 

теорія та технології, 2, 160–170. 
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виховання громадянина тощо. Така освіта передбачає як нефіксовані межі 

її здобуття, так і різноманітні форми.  

Згідно з критерієм сфери діяльності її учасників можемо 

запропонувати таку класифікацію форм організації неформального 

навчання: 

 дидактичні: загальнодидактичні навчальні програми і курси, лекції, 

освітні семінари, освітні конференції, дидактичні майстерні, стажування та 

ін.; 

 соціально-педагогічні: компенсаційні програми, спрямовані на 

соціально-особистісний розвиток людини; тренінги особистісного розвитку, 

ораторської майстерності, ефективного спілкування, взаємостосунків та ін.;  

 професійно-орієнтовані: курси для отримання нової професії, 

спеціалізовані конференції, семінари, презентації, тренінги, студії, майстер-

класи, об’єднання у фахові мережі / професійні асоціації, рольові ігри, 

симуляції, кейс-методи, фото презентації та ін.; 

 мовно-лінгвістичні: мовні курси, літні мовні школи, недільні школи, 

засідання клубів та ін.; 

 культурно-мистецькі: музейні експозиції, читацькі гуртки, творчі 

майстерні, презентації; театри, колективи художньої самодіяльності, 

вуличні університети, екскурсійні тури, освітній туризм та інші культурно-

масові заходи; 

 андрагогічні: форуми, круглі столи, публічні дискурси, панельні 

обговорення, тренінги, майстер-класи, проектна діяльність, діалогові групи, 

творчі майстерні, секції, гуртки, клуби, волонтерська діяльність, культурні 

ініціативи, участь у громадських рухах та організаціях та ін.;  

 дистанційні: онлайн-навчання, створення та послуговування 

мережевими бібліотеками, Інтернет-сервісами, цифровими ресурсами 

загальнокультурного характеру, відеолекторії, вебінари, соціальні мережі, 

форуми та ін. 

Дослідники неформальної освіти наголошують на провідній ролі 

діалогу учасників як базової передумови її ефективного впровадження. 

Тому визначені форми неформальної освіти можна проводити шляхом 

використання діалогічних методів: дискусій (вільні, панельні, 

регламентовані, структуровані, тощо) та дебатів, кейс-навчання, 

моделювання проблемних ситуацій, портфоліо, читання, ігор (ділові, 

рольові, навчальні, організаційно-діяльнісні, виробничі, дослідницькі, 

проблемно-ділові, проектувальні), консультацій, симуляції 

професійних/соціокультурних процесів і явищ, інноваційних освітніх 

технологій (open-space/відкритий простір, майстерня майбутнього, world-

cafe/світове кафе, peer-education/рівний навчає рівного тощо). 

Форми й методи неформального навчання базуються на спільній 

діяльності учасників – взаємодії, обміні інформацією, спільному вирішенні 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 
~ 408 ~ 

проблем, моделюванні ситуацій, оцінці дій співучасників та власній 

рефлексії, зануренні в реальну атмосферу ділового співробітництва. Окрім 

того, варто відзначити відкритість простору неформальної освіти до 

оточення та середовища, що виступають як реальність для засвоєння 

нового досвіду. 

Форм та методів неформальної освіти дорослих існує чимало, її процес 

є динамічним, він потребує їх постійного оновлення й удосконалення. 

Схарактеризуємо форми і методи неформального навчання активно 

використовуються в Україні й будуть найбільш актуальними у найближчий 

час.  

Здійснений нами аналіз наукових і методичних джерел свідчить, що у 

процесі неформальної освіти, організатори надають перевагу активним та 

інтерактивним формам і методам навчання. Особливу роль у неформальній 

освіті відіграють практико орієнтовні активні форми й методи навчання. 

Зокрема, найбільш ефективними й часто використовуваними нині є такі 

форми неформального навчання як форуми, структуроване онлайн-

навчання (у т.ч. відкриті освітні ресурси), курси й програми громадських 

об’єднань, організовані для їх членів, цільових груп або суспільства 

загалом. Розглянемо їх детальніше. 

 

Форум як захід для обговорення глобальних  

проблем з освіти дорослих 

 

Поняття «форум» походить із Древнього Риму, де форумом (Forum 

Romanum) називалася міська ринкова площа, що слугувала центром 

суспільного життя та повсякденного спілкування людей. Не втрачаючи 

основної суті (захід для обговорення глобальних проблем), цей термін 

набув нині кілька значень – від міжнародних конгресів і фестивалів до 

інтернет-форумів (спілкування на сайті). Форуми організовують як 

державні й приватні заклади та установи, так і громадські організації. 

Часто вони об’єднують зусилля задля розширення цільової аудиторії та 

вирішення спільних питань. Так, наприклад, було організовано Міжнародні 

дні освіти дорослих у Львівській області (2015), у Запорізькій області 

(2016), Міжнародний форум з неформальної освіти в Києві (2017). 

Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині проводилися під 

патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, МОН України, 

НАПН України, Представництва DVV International в Україні та інших 

організацій і установ. Головною метою заходу було сприяння формуванню 

в українському суспільстві розуміння цінності освіти дорослих і освіти 

протягом всього життя, та підвищенню спроможності організацій, що 

надають послуги в цій сфері. У межах заходу можна було довідатися про 

діючі організації та програми з освіти дорослих, відвідати круглі столи та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
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відкриті конференції. Завершальним заходом дійства став Фестиваль 

освітніх послуг для дорослих і ярмарок вакансій. Провайдери освітніх 

послуг представили широкий спектр можливостей для населення Львівської 

області, а відвідувачі мали можливість знайти роботодавця або проектну 

мрію, ознайомитись з технологіями та можливостями освіти дорослих і 

освіти впродовж життя, взяти участь у майстер-класах з народної та 

професійної творчості, зустріти цікавих людей.  

Через рік цю естафету прийняла Запорізька область. Програмою 

Міжнародних днів освіти дорослих було передбачено проведення заходів у 

Запоріжжі та Мелітополі, учасниками яких стали понад 500 осіб з різних 

регіонів України та з-за кордону. У рамках Міжнародних днів освіти 

дорослих було проведено Форум «Освіта дорослих – регіональний розвиток: 

досвід, виклики, стратегії», Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Освіта дорослих у контексті цивілізаційних змін: досвід, проблеми, 

перспективи», круглі столи з представниками органів місцевого 

самоврядування, роботодавцями регіону та ін.9. 

Проведення форуму, конференцій, семінарів уможливили візуалізацію 

потенціалу освіти різних категорій дорослих як цінності громадянського 

суспільства, правових, методологічних засад взаємодії інституцій 

громадянського суспільства та освіти дорослих у формуванні громадян, 

здатних до свідомого суспільного вибору, сприяли розвитку культури 

навчання впродовж життя, сприяли популяризації неформальної освіти як 

складника освіти впродовж життя із використанням потенціалу освіти 

різних категорій дорослих як цінності громадянського суспільства, 

формуванню єдиної стратегії розвитку освіти впродовж життя на 

загальнодержавному, обласному, міському й районному рівнях із 

використанням потенціалу освіти різних категорій дорослих як цінності 

громадянського суспільства, формуванню громадянського суспільства в 

Україні через створення громад, міст і регіонів, які навчаються. Під час 

Міжнародних Днів освіти дорослих відбулася презентація видання «Каталог 

провайдерів освітніх послуг в сфері формальної та неформальної освіти 

дорослих Запорізького регіону»10. 

У 2017 р. в Українському домі відбувався Форум неформальної освіти 

дорослих «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства». Форум 

мав на меті зробити крок у розвитку громадської інтелектуальної спільноти, 

здатної до генерування нових ідей, корисних громадянських ініціатив, 

громадянського суспільства, а також зміцнення та збагачення демократії. 

Міністерство освіти і науки України зацікавлене стимулювати створення і 

розвиток подібних курсів по всій території України. Виступаючи на форумі, 

                                                             
9 Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області (2016). URL:  

http://ipood.com.ua/novini/mijnarodni-dni-osviti-doroslih---2016-u-zaporizkiy-oblasti/ 
10 Там само. 
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міністр освіти і науки України Л. Гриневич зазначила: «В ХХІ ст. дуже 

важливо постійно підвищувати рівень власних знань та мати можливість 

перепрофілювання. Тому основну увагу в розвитку освіти для дорослих 

слід приділяти створенню спеціальних курсів». Загалом, форум сприяв 

зміцненню мережі контактів учасників, підвищенню обізнаності про цінність 

навчання впродовж життя та розумінню освіти громадянського суспільства 

та її ролі у сучасному розвитку відкритого демократичного суспільства11. 

Громадськими організаціями запропонованою проведених форумів. 

Прикладом тому можуть слугувати форуми «NewEdu: TechinFocus» і 

«EdCamp – (Не)конференція», що проводяться в Харкові. 

Так, у 2019 р. відбувся Міжнародний освітній форум 

NewEdu:TechinFocus. Цього року форум дістав технологічний фокус, а 

організаторами виступили Харківський IT Кластер (організація, що об’єднує 

понад 50 ІТ компаній в регіоні), а також засновники заходу та експерти з 

питань освіти – Ю. Павіченко та С. Фельдман. Форум зібрав спікерів з 

Фінляндії, Естонії, Литви, Бельгії, Білорусі. Понад 400 освітян зі всіх 

куточків України були присутні на заході, понад 500 долучилися 

дистанційно. Вони представляли 10 університетів, понад 200 шкіл, 15 

закладів професійної та передвищої освіти12. 

NewEdu за 4 роки став найбільшим в Україні комунікативним 

майданчиком для педагогів з різних країн, викладачів закладів вищої освіти, 

представників бізнесу та приватних курсів, а також державних органів. 

Програмою форуму було передбачено теми інклюзивної освіти, професійної 

освіти, питання інформаційної безпеки, вивчення англійської мови. 

Учасники дізналися про різні прийоми й методики, про те, як зробити 

навчання цікавим, одночасно ефективним і орієнтованим на практику. 

Одним із різновидів форуму можна вважати EdCamp – 

(Не)конференція, що проводиться у всьому світі в новому дискусійному 

форматі. У Харкові впродовж останніх років також організовується такий 

захід: у 2019 р. це вже п’ята національна (Не)конференція для шкільних 

педагогів. Його ініціатором є проведення некомерційна ініціатива 

громадської організації «ЕдКемп Україна». EdCamp передбачає відкритий 

обмін педагогічним досвідом і співпрацю за принципом «Give – Get» («Дай, 

якщо можеш – візьми, якщо хочеш»). Учительство, яке збирається на 

EdCamp’ах, стає провідником Нової української школи. EdCamp’и не мають 

«кураторів» з державного чи бізнес-секторів. Усі вільно висловлюють свої 

думки, вступають в дискусію і відстоюють свої погляди. Кожний може стати 

                                                             
11 Форум неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток громадянського 

суспільства». (2017). URL: http://www.icc-kiev.gov.ua/agenda/forum-neformalnoji-osviti-
doroslikh-osvita-doroslikh-i-rozvitok-gromadyanskogo-suspilstva 

12  У Харкові відбувся Міжнародний освітній форум NewEdu: TechinFocus. (2019). 
URL: https://pedpresa.ua/198412-u-harkovi-vidbuvsya-mizhnarodnyj-osvitnij-forum-newedu-

techinfocus.html 
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спікером. Програма визначається у перший день проведення. На початку 

EdCamp’ів графік і теми спілкування плануються спільно з усіма. Учасники 

самі визначають, які з сесій відвідають і на який час там затримаються. Це 

«відсіює» неактуальні або презентовані в непривабливій формі виступи. За 

рахунок цієї спонтанності план подій відповідає потребам учасників 

(EdCamp, 2019). 

 

Онлайн-навчання 

 

Аналіз освітніх інтернет-ресурсів свідчить, що на вітчизняному ринку 

не так багато провайдерів, що пропонують масові відкриті онлайн-курси. 

Серед них нашу увагу привернули онлайн-платформи Prometheus і ВУМ 

(Відкритий університет Майдан). 

Prometheus запровадив перший та найбільший проект безкоштовної 

освіти для всіх бажаючих в Україні незалежно від місця проживання, віку, 

статків та стану здоров’я (https://prometheus.org.ua). Заснований у 2014 р. 

проект невпинно розвивається та зростає, збільшує кількість доступних 

курсів та впроваджує новітні форми й методи навчання. Курси на цій 

платформі об’єднані а цикли: аналіз даних, громадянська освіта, 

підвищення кваліфікації вчителів, підприємництво.  

Тематика безкоштовних онлайн-курсів професійного розвитку освітян 

від викладачів найкращих університетів світу та досвідчених українських 

педагогів, є різноманітною: 

 онлайн-курс Педагогічного інституту (Teachers College) 

Колумбійського університету «Наука про навчання: Що має знати кожен 

вчитель?»;  

 практичний курс Массачусетського технологічного інституту «Дизайн-

мислення в школі»;  

 курс «Глибинне навчання через трансформаційну педагогіку», 

розроблений для освітян та освітніх лідерів викладачами Університету 

Квінсленда (про глибинне навчання поєднуючи новітні дослідження з 

когнітивної психології, сучасні освітні теорії та різноманітні підходи 

нейронауки);  

 курс «Наука повсякденного мислення» Університету Квінсленда в 

надзвичайно захоплюючому та наочному форматі розповідає про те, як 

формуються і змінюються наші погляди, чому очікування викривляють 

судження і як приймати зважені рішення;  

 курс «Медіаграмотність для освітян», мета якого – мотивувати 

вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців до розвитку нових медіа-

освітніх компетентностей. 

 курс «Освітні інструменти критичного мислення» дозволяє опанувати 

мистецтвом критичного розмірковування для рефлексії своєї освітньої 

https://prometheus.org.ua/
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діяльності, відтак і фахового зростання; 

 курс «Критичне мислення для освітян» спрямований на 

самовдосконалення й особистісне зростання13. 

Цикл курсів з громадянської освіти, об’єднаних під гаслом «Освічені 

громадяни – успішна країна!», призначений для всіх категорій дорослого 

населення, хто хоче дізнатися як побудувати процвітаючу, справедливу і 

успішну Україну. Він охоплює низку курсів: 

 «Економіка для всіх» – формування економічного способу мислення, 

сприяння економічній грамотності; 

 «Урбаністика: сучасне місто» – ознайомлення з тим, як функціонують 

міста і як сприяти перетворенню власного міста на комфортне місце для 

життя; 

 «Боротьба з корупцією» – інформація про те, як проводити 

антикорупційні розслідування, викривати та попереджати корупцію під час 

державних закупівель та організовувати антикорупційні кампанії; 

 «Жінки та чоловіки: гендер для всіх» – фаховий аналіз подій та 

суспільних явищ з гендерної точки зору, розуміння своїх прав і шляхи їх 

захисту; 

 «Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо?» – базове 

розуміння основ прикладного соціального дослідження; 

 «Основи державної політики» – вивчення процесів вироблення, 

ухвалення і впровадження державної політики в реальному політичному 

середовищі з метою підвищення здатності ефективно впливати на ці 

процеси; 

 «Основи лобіювання» ознайомлення з сучасними інструментами 

впливу та стратегії взаємодії з органами влади для досягнення цілей14. 

Важливою перевагою цієї платформи є не лише можливість 

зареєструватися, пройти навчання, отримати сертифікат, але й 

запропонувати свої курси. 

Ще однією дистанційною платформою неформальної освіти є 

Відкритий Університет Майдану (ВУМ). Місія ВУМу, як зазначено на 

офіційному сайті, полягає у формуванні усвідомлення важливості 

самоосвіти та пошуку відповіді на ключові питання для кожної 

самодостатньої людини: «Яке моє місце у цьому світі?» та «Яка діяльність 

чи справа приносить мені справжнє захоплення та задоволення?». Тут 

зібрані навчальні курси, сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та 

контрольних запитань (для перевірки набутих знань). Це курси від 

провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з 

                                                             
13 Prometheus.  Громадянська  освіта.  (2019).  URL: 

https://prometheus.org.ua/civileducation/ 
14 Prometheus.  Громадянська  освіта.  (2019).  URL:  

https://prometheus.org.ua/civileducation/ 
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бізнесу та соціальної сфери. ВУМ пропонує більш ніж 30 сучасних напрямів 

навчання. Теми навчальних курсів повʼязані з:  

 особистісним розвитком, реалізацією  свого потенціалу (взаємодія з 

власними цілями): «Критичне мислення», «Креативне мислення», 

«Самонавчання/Навчання протягом життя», «Стратегічне мислення»; 

 розумінням світового контексту (взаємодія зі світом): «Культурна 

освіченість», «Правова грамотність», «Розуміння принципів сталого 

розвитку», «Побудова інформаційного суспільства»; 

 усвідомлення побудови та діяльності відкритого суспільства і його 

формування в Україні, навичками інституційного підходу, розумінням 

структур та механізмів суспільного устрою та співпраці (взаємодія з 

владою): «Взаємодія з органами влади», «Побудова прозорої взаємодії», 

«Адвокація / лобіювання», «Ненасильницький спротив», «Управління 

змінами»; 

 формуванням і розвитком громад (взаємодія з громадою): 

«Лідерство», «Командна робота», «Самоврядування та управління 

спільними ресурсами», «Економічний розвиток громад», «Відповідальне 

батьківство», «Cоціальні інновації» тощо15. 

ВУМ – це освітня ініціатива, яка поширює ідеї і сприяє розвитку 

громадянського суспільства в Україні. Проект створений передусім для тих, 

хто хоче реальних змін у персональному житті, у житті своєї громади, у 

житті держави Україна. Однак навчатися на платформі ВУМ on-line може 

кожен бажаючий, незалежно від його статусу чи соціального становища.  

 

Програми громадських об’єднань 

 

Упродовж останніх п’яти років відбувається помітне посилення ролі 

громадських об’єднань, як генератора нових смислових наративів та 

соціальних практик, через сприяння громадянській активності й 

упровадження якісної комунікації між владою та громадянами. Показовою є 

динаміка зростання кількості громадських організацій в Україні з 74 500 (у 

2013 р.) до 77 252 (у 2017 р.)16. Значна кількість цих організації проводить 

просвітницьку роботу як локального, так і всеукраїнського масштабу. Як 

приклад, можемо представити один із найдавніших і широко відомий нині 

Ресурсний центр розвитку громадських організацій (РЦРГО) ГУРТ.  

На українських теренах ГУРТ з 1995 р. є провідним національним 

центром суспільної інформації та експертизи. ГУРТ бере активну участь у 

демократичних суспільних перетвореннях в Україні, використовуючи та 

                                                             
15 Відкритий Університет Майдану (2019). URL: https://vumonline.ua/about-project/ 
16 Яблонський, В.М., Балакірєва, О.М., Бондар, Т.В. та ін. (Ред.) О. А. Корнієвський. 

(2017). Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналіт. доповідь. Київ: 

НІСД, 56 с. 
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розвиваючи потенціал інститутів громадянського суспільства. Він пропонує 

широкий спектр різноманітних форм і видів неформального навчання Так, 

наприклад, анонс на 2019 р. демонструє низку тренінгів, воркшопів, 

семінарів. Серед них: 

- тренінг для тренерів за програмами «Генеруй бізнес-ідею» та 

«Розпочни свій бізнес» в рамках проекту «Інклюзивний ринок праці для 

створення робочих місць в Україні», який здійснюється Міжнародною 

організацією праці і фінансується у рамках Данської програми підтримки 

для України. Представники неурядових організацій та бізнес-структур 

можуть безоплатно здобути унікальні знання й навички бізнес-тренера за 

програмами Міжнародної організації праці.  

- тренінг «Залучення громадян до змін» за підтримки міжнародної 

гуманітарної організації Arche NoVa, яка продовжує проект з навчання 

місцевих неурядових та громадських організацій, волонтерів, активістів, 

представників місцевої влади та інших учасників відновлення та розвитку 

Донбасу (Донецька область); 

- освітній модуль для команд з малих міст «Розвиток міських просторів» 

та ін.17. 

Відповідно до цього модуля здійснюється набір на програму 

«Управління громадськими проектами «Давай Зміни!» для малих міст. 

Активних громадян, які готові інвестувати свій час у створення 

комфортного простору для життя в своєму місті чи селищі, запрошують 

взяти участь у програмі з підготовки менеджерів громадських ініціатив. 

Варто зазначити, що на офіційному сайті РЦРГО ГУРТ можна ознайомитися з 

можливостями участі в освітніх проектах, що фінансуються вітчизняними й 

міжнародними програмами. 

Висновки. Метою неперервної освіти дорослих у системі формальної, 

неформальної та інформальної освіти є цілісний розвиток особистості 

протягом життя, підвищення її професійної і соціальної адаптації в 

суспільстві; розвиток її здібностей і можливостей. Зміст неперервної освіти 

дорослих орієнтовано на випереджувальний розвиток, професійне 

самовдосконалення і розвиток особистісних якостей дорослих. Результатом 

має стати підготовлена до професійної діяльності особистість, яка 

розвивається, має сформовані пізнавальні запити, здатна самостійно 

планувати і реалізовувати поставлені цілі.  

Результати здійсненого аналізу підтверджують, що саме неформальна 

освіта є потенціалом інтеграції особистісного та професійного розвитку 

дорослих. Ефективність впливу зазначених видів, форм і методів організації 

неформальної освіти визначається їх опорою на внутрішні потреби 

особистості у самоактуалізації, саморозвитку, самореалізації. Вибір форм і 

                                                             
17 РЦРГО «Гурт». (2019). URL: https://gurt.org.ua/news/grants/40601/) 
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методів такого навчання зумовлюється характерологічними ознаками 

неформальної освіти, до яких, зокрема, відносимо: добровільність і 

партисипативність; сприятливий психологічний клімат комунікативного 

середовища; відповідність потребам учасників та спрямованість на 

подолання дефіциту певних компетентностей; відсутність централізації, 

ієрархізації та адміністрування змісту та методів; орієнтованість на 

життєвий, професійний, емоційний досвід учасників; переважання 

інтерактивних методів навчання, відсутність вимог щодо обсягу необхідного 

теоретичного матеріалу; можливість урахування особливостей фізичного і 

психічного стану учасників.  

Неформальна освіта є важливим елементом у процесі формування 

демократичного суспільства, вихованні громадянина. Значення для 

демократизації полягає в тому, що її гнучкість та особливості організації 

дають змогу вирішувати різноманітні освітні завдання, проблеми 

професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та 

професійного розвитку людей.  

Визнання неформальної та інформальної освіти актуалізує потребу в 

розробленні якісної відкритої системи неперервної освіти, забезпеченні 

кожному вільного доступу до інформації про освітні можливості та 

сприятиме застосуванню необхідних знань у сфері професійного й 

особистісного розвитку.  

Найбільш перспективним для розроблення й реалізації державної 

політики в галузі освіти дорослих загалом та її неформальної складової є 

законодавче закріплення вимог щодо координації та взаємодії різних 

суб’єктів діяльності із системного та послідовного здійснення цієї освіти, 

визнання права людини на освіту впродовж життя, на доступ до освітніх й 

інформаційних ресурсів усіх видів.  
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Larysa Lukianova, Lubov Vashchenko 

 

NON-FORMAL EDUCATION OF VARIOUS CATEGORIES OF ADULT 

POPULATION: THEORETICAL ASPECTS, METHODICAL GROUNDS 

 

Summary. The article reveals the analysis of the characteristic features of 

modern society. The leading ones, in the authors’ opinion, are the deepening of the 
interdependence and interaction of all its subjects. Hence, they require the updating 

of the goals of education and upbringing. In this context there have been highlighted 

the role of modern education in providing peace, freedom, social justice and order. In 

addition, the role of non-formal education is displayed as an important component of 
the continuous education system. The conducted theoretical analysis of non-formal 

education of different categories of adult population resulted in classifying subjects 

(institutions, organizational forms and methods of non-formal learning. It has been 
found out that the most effective and frequently used forms of non-formal learning 

are forums, structured online learning, courses and programs of public associations 

organized for their members, target groups or society as a whole. There have also 
been characterized the peculiarities of arranging forums, in particular their role in 

visualizing the educational potential of different categories of adults, promoting the 

development of lifelong learning culture, forming a unified strategy for the 

development of lifelong education at the national, regional, city and district levels. The 
role of open educational resources such as online platforms is considered. Further, 

there has been analyzed  how public associations provide a range of educational 

services in the non-formal sector which are aimed at the formation and development 
of communities capable of active participation in democratic social transformations in 

Ukraine, using and developing the potential of civil society institutions. It is 
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substantiated that non-formal education has the potential of integrating adults’ 
personal and professional development. The effectiveness of the influence of these 

types, forms and methods of organizing non-formal education is determined by their 

reliance on internal personal needs in self-actualization, self-development and self-

realization. 
Key words: non-formal education, adults, forms and methods, forums, online 

learning, courses, programs, public associations. 

 

Łarysa Łukianowa, Ljubow Waszczenko 

 

NIEFORMALNE KSZTAŁCENIE RÓŻNYCH KATEGORII DOROSŁYCH: 

ASPEKTY TEORETYCZNE, ZASADY METODYCZNE 

 

Streszczenie. Artykuł ujawnia analizę charakterystycznych cech 

współczesnego społeczeństwa. W opinii autorów wiodące są pogłębienie 
współzależności i interakcji wszystkich jego podmiotów, co wymaga aktualizacji celów 

edukacji i wychowania. Рodkreślono rolę nowoczesnej edukacji w zapewnianiu pokoju, 

wolności, sprawiedliwości społecznej i praworządności. Ponadto rola edukacji 
nieformalnej jest przedstawiana jako ważny element systemu kształcenia 

ustawicznego. Na podstawie analizy teoretycznej edukacji nieformalnej różnych 

kategorii dorosłych przedstawiono klasyfikację przedmiotów (instytucji) i form 

organizacyjnych oraz metod uczenia się pozaformalnego. Ustalono, że 
najskuteczniejszymi i często stosowanymi obecnie są sposobami uczenia się 

pozaformalnego są fora, ustrukturyzowane kształcenie online, kursy i programy 

stowarzyszeń społecznych organizowane dla ich członków, grup docelowych lub całego 
społeczeństwa. Scharakteryzowano również cechy organizacji i prowadzenia forów, w 

szczególności ich rolę w wizualizacji potencjału edukacyjnego różnych kategorii 

dorosłych, promowanie rozwoju kultury uczenia się przez całe życie, tworzenie 
jednolitej strategii rozwoju kształcenia ustawicznego na poziomie krajowym, 

regionalnym, miejskim i powiatowym. Rozważana jest rola otwartych zasobów 

edukacyjnych, takich jak platformy internetowe. Ponadto przeanalizowano, w jaki 

sposób stowarzyszenia publiczne zapewniają szereg usług edukacyjnych w sektorze 
nieformalnym, które mają na celu tworzenie i rozwój społeczności zdolnych do 

aktywnego uczestnictwa w demokratycznych przemianach społecznych na Ukrainie, 

wykorzystywanie i rozwijanie potencjału instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 
Oczewistościowo jest to, że edukacja nieformalna ma potencjał integracji rozwoju 

osobistego i zawodowego dorosłych. Skuteczność wpływu tych typów, form i metod 

organizowania edukacji nieformalnej jest determinowana przez ich zależność od 
wewnętrznych potrzeb osobistych w samorozwoju i samorealizacji. 

Słowa kluczowe: edukacja nieformalna, dorośli, formy i metody, fora, 

edukacja online, kursy, programy, stowarzyszenia publiczne. 
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Norbert Pikuła 

 

EDUKACJA OSÓB STARSZYCH   

A ICH UCZESTNICTWO W ŻYCIU SPOŁECZNYM 

 

Streszczenie. W prezentowanym artykule skoncentrowano się na edukacji jako 

procesie całożyciowym, permanentnym w którym uczestniczy każdy człowiek bez 
względu na wiek życia. Wychodząc od założeń edukacji rozumianej jako uczenie się 

przez całe życie skoncentrowano się na jej celach w odniesieniu do osób starszych. 

Zwrócono uwagę, że szczególnie dużo miejsca poświęca się edukacji zdrowotnej, 
związanej z nowoczesnymi technologiami, natomiast znacznie mniej w zakresie 

edukacji społecznej, czy obywatelskiej. W konkluzjach wskazano wnioski dla praktyki 

edukacyjnej osób starszych. 

 Słowa kluczowe: osoba starsza, edukacja, aktywność edukacyjna, aktywność 
społeczna 

 

 

Wprowadzenie. Edukacja przez całe życie w odniesieniu do osób 

starszych doskonale wpisuje się w model aktywnego życia, funkcjonowania 

oraz adaptacji w zmieniającym się świecie. Postrzeganie jej w kategoriach 

całożyciowej aktywności, ukierunkowane jest na „wychowanie nowego typu 

człowieka, wyróżniającego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i 

kultury, potrafiącego doskonalić siebie, zmieniać i ulepszać warunki życia dla 

dobra społeczeństwa‖ 1 . To łączy się z tym, iż „współczesne przemiany 

edukacyjne muszą uwzględniać diagnozę sytuacji człowieka w świecie. Każda 

zasadnicza zmiana ludzkiego świata stawia pojedynczych ludzi i społeczeństwo 

przed koniecznością nabywania nowych sposobów zachowania i wartościowania, 

domaga się zasadniczych zmian mentalnych i świadomościowych, domaga się 

tym samym całożyciowej edukacji‖2. Tak rozumiane zmiany edukacyjne stają 

się „odpowiedzią na wyzwania szybko zmieniającego się świata‖ (Delors, 1998, 

s. 17) i zorientowane są zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych 

każdego człowieka bez względu na wiek. W tym celu powstają nowe projekty 

edukacyjne, nowe „programy, nowa jest sieć szkolna, a w niej nowe szkoły, 

nowe instytucje oświatowe i «okołoświatowe»‖3.  Odnosząc ten obszar zmian w 

zakresie edukacji należy zauważyć, że edukacja do aktywności całożyciowej 

oraz całożyciowa edukacja stają się polem działań dla i na rzecz starości w 

                                                             
1  Półturzycki J. (2004). Źródła i tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej. e-mentor, 

5(7)/2004. – S.36. 
2  Kwiatkowska H, (1997), Edukacja nauczycieli. Konteksty-kategorie-praktyki, IBE, 

Warszawa. S.9. 
3 Łukasik J.M., (2006), Od nauczyciela adaptacyjnego do autonomicznego. Kształcenie i 

doskonalenie zawodowe nauczycieli a efektywność pracy, „Edukacja. Studia. Badania. 
Innowacje”. I. – S.69.  
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odniesieniu do zaspokojenia potrzeb osób starszych, w tym szczególnie potrzeb 

edukacyjnych, afiliacyjnych i społecznych. 

Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie edukacji osób starszych z 

uwzględnieniem szczególnych potrzeb jakimi są potrzeba afiliacji i użyteczności 

realizowana przez pryzmat aktywności społecznej, materializowanej poprzez 

uczestnictwo w życiu społecznym. 

 

Edukacja osób starszych 

 

Cechą charakterystyczną współczesnego świata są wciąż rosnące 

wymagania wobec ludzi, a dostęp do wiedzy, możliwość i chęć edukacji przez 

całe życie są wyznacznikami rozwoju cywilizacyjnego. Edukacja staje się więc 

procesem permanentnym, chociaż zdaniem Bogdana Suchodolskiego procesem 

nie nowym, zainicjowanym przez współczesność. Bowiem „nie sięgając do 

nazbyt odległej przeszłości, do sposobów życia panujących w Chinach, Indiach 

czy starożytnej Grecji, w cywilizacji chrześcijańskiej czy w tradycji 

humanistycznej, a także w teorii kształcenia neohumanistycznego na przełomie 

XVIII i XIX w., powinniśmy pamiętać o tym, że doktryna edukacji 

permanentnej została sformułowana z pełną świadomością rzeczy jeszcze w 

pierwszym ćwierćwieczu dwudziestego stulecia‖4.  

Olga Czerniawska uważa, że proces edukacji jest całożyciowy i dokonuje 

się zarówno w instytucjach zorganizowanych (w tym edukacji permanentnej), 

jak i w ramach tzw. edukacji równoległej, obejmujących swymi 

oddziaływaniami osoby w każdym okresie rozwojowym, a więc i seniorów5. 

Szczególnie ważne z perspektywy edukacji osób starszych i ich aktywności 

edukacyjnej i społecznej jest odniesienie się do raportu Jacques Delorosa 

„Edukacja – jest w niej ukryty skarb‖ 6 . Zgodnie z ideą raportu, edukacja 

zawsze powinna odpowiadać na potrzeby nowoczesnego, uwikłanego w totalną 

zmianę społeczną, ekonomiczną, technologiczną, kulturową. Edukacja 

człowieka na każdym etapie życia i rozwoju jest wartością, która pozwala 

człowiekowi na wykorzystanie indywidualnego potencjału i aktywny udział w 

życiu społecznym. Jest to możliwe dzięki uznaniu za priorytetowe czterech 

głównych filarów. Pierwszy filar „uczyć się aby wiedzieć‖ odnosi się do 

opanowania narzędzi uczenia się w celu posiadania wiedzy i 

stosowania/odnoszenia jej do otaczającej i zmieniającej się rzeczywistości.  

Odnosząc założenia tego filaru do funkcjonowania osób starszych należy 

podkreślić, że praktyczny jego aspekt przejawia się w tym, że osoba staje się 

                                                             
4  Suchodolski B., (2003). Edukacja permanentna-rozdroża i nadzieje. Warszawa: 

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. – S.39. 
5 Czerniawska O. (1998), Style życia w starości, WSHE, Łódź – S.13-14. 
6 Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod 

przewodnictwem Jacquesa Delorosa [pobrano z: 

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf] 
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świadoma siebie, świata i siebie w świecie,  nastawiona jest na samodzielny, 

ciągły rozwój,  zdobywanie nowych kompetencji, poprzez co podnosi jakość 

swojego życia. „Uczyć się aby działać‖ to drugi filar, który odnosi się do 

kształcenia zawodowego i zmieniającego się rynku pracy oraz rozwoju takich 

umiejętności,  jak współdziałanie i praca w zespole, komunikatywność, 

radzenie sobie w sytuacjach problemowych. Filar ten jest szczególnie ważny z 

perspektywy odnalezienia się osób starszych na współczesnym, zmieniającym 

się rynku pracy i zatrudnienia. Tym bardziej, że bardzo często mimo 

osiągnięcia wieku emerytalnego i przejścia na emeryturę, osoby starsze 

podejmują aktywność zawodową. Jest ona ułatwiona, jeśli doświadczyli 

edukacji uwzględniającej cele charakterystyczne dla filaru drugiego. Kolejny 

filar „uczyć się aby żyć wspólnie‖, zorientowany jest na kształtowanie szacunku 

i tolerancji dla Innego oraz umiejętności budowania z nim wspólnoty 

globalnego świata. Ostatni filar edukacji „uczyć się aby być‖ koncentruje się na 

kształtowaniu człowieka jako osoby myślącej krytycznie, troszczącej się o 

harmonijny rozwój we wszystkich sferach. 

Odnosząc proces edukacji i założenia Raportu J. Delorsa do osób 

starszych należy podkreślić, że w starości można wciąż odkrywać nowe 

zainteresowania, uzdolnienia, rozwijać je, jak i realizować pragnienia 

dotychczas niespełnione, reorganizować i redefiniować swoje życie, realizować 

nowe cele i plany życiowe. W człowieku istnieje ogromny potencjał, który 

można uruchomić i wykorzystać. Człowiek może uczyć się i nauczyć 

wydobywać i doskonalić potencjał, może odkrywać siebie. Ta swoista 

autodiagnoza i autoedukacja w starszym wieku polega na umiejętności analizy 

i reoceny przeszłości. (por. tamże). Uwzględniając tę perspektywę związaną z 

etapem rozwoju człowieka, jakim jest starość, trzeba przyznać, ze edukacja  

przybiera formę swoistego rodzaju aktywności całożyciowej, permanentnej, 

która warunkuje samodoskonalenie oraz rozwój osobisty we wszystkich fazach 

rozwojowych. We współczesnym świecie edukacja rozpatrywana jest więc na 

wielu płaszczyznach a jej zasięg obejmuje również „uczestnictwo w życiu 

społecznym i kulturalnym – ktoś nas uczy i uczymy się sami, a także uczymy 

innych‖7.  

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach, gdzie zauważalny jest 

zdecydowany postęp w wielu dziedzinach życia, uwidoczniła się również 

potrzeba edukacji osób starszych. Chodzi tutaj nie tylko o kształcenie, 

poszerzanie wiedzy, ale przede wszystkim - o umożliwienie sprawnego 

funkcjonowania im w otaczającym świecie, w tym również społecznym. Aby 

rozwijać ich potencjał, możliwości, można wykorzystać ilość czasu wolnego, 

                                                             
7 Kwiatkowski S. M. (2008). Wprowadzenie. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja 

ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny (s. 7). Warszawa-Radom: Instytut Badań 
Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. – S.7. 
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którym dysponują. Potencjał zaś najefektywniej można uaktywniać i 

wykorzystać poprzez edukację. Bowiem – jak podkreśla Mirosław J. Szymański 

– wzbogaca ona człowieka bez względu na jego wiek. „Zdobywana wiedza 

zwiększa świadomość jednostki, przyczynia się do jej rozwoju psychicznego, 

doskonalenia inteligencji emocjonalnej, uczestnictwa w kulturze. Zwiększa jej 

szanse życiowe‖8.  

 

Aktywność edukacyjna osób starszych 

 

Z perspektywy prowadzonych rozważań szczególne znaczenie ma 

aktywny udział seniorów w procesie edukacji  oraz w życiu społecznym. 

Wymienione rodzaje aktywności uwidaczniają się najlepiej w koncepcji edukacji 

S. Timmermann. Wyróżniła ona cztery typy edukacji służące zdobyciu 

samodzielności. Są to: 

1. Zdobywanie wiedzy i umiejętności służących utrzymywaniu podstaw 

ekonomicznych. 

2. Nabywanie praktycznych umiejętności, które potrzebne są do dalszego 

życia. 

3. Nabywanie umiejętności działania na rzecz innych. 

4. Nauka, której celem jest osiągnięcie pełni człowieczeństwa, czyli ogólny 

rozwój9. 

Szczególnie ważny dla niniejszych rozważań jest trzeci i czwarty, ale 

również, pierwszy i drugi są niezwykle cenne z perspektywy zdobywania 

wiedzy dla lepszej jakości życia. trzeci typ edukacji - nabywanie wiedzy i 

umiejętności społecznych - pozwala uwypuklić znaczenie osób starszych jako 

tych, którzy uczą innych. Przygotowując ludzi starszych do udziału w życiu 

społecznym, edukacja daje im możliwość nabycia umiejętności, które mogą  

być użyteczne w pomaganiu innym, dają im też siły do pracy na rzecz 

społeczności. Typ zorientowany na rozwój umożliwia totalny rozwój oraz 

uwalnia ich od stereotypów w postrzeganiu samych siebie i otaczającej 

rzeczywistości. Pierwszy typ edukacji zorientowany na wiedzę z zakresu 

ekonomii odpowiada na potrzeby ludzi starszych, zainteresowanych 

uzupełnieniem swoich dochodów. Ponadto umożliwia im uzyskanie pożądanych 

na rynku pracy umiejętności, udoskonalanie starych oraz  wykorzystywanie 

nowych możliwości zarabiania pieniędzy. Drugi typ edukacji odnosi się do 

zaspokojenia potrzeb związanych ze zdobyciem umiejętności, które pozwolą na 

przezwyciężenie codziennych problemów związanych ze zdrowiem, czy 

                                                             
8  Szymański J., (2009) Edukacja we współczesnej debacie publicznej,  “Debata 

Edukacyjna”, nr 2. – S.7. 
9  Halicki J. (2009),  Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia 

seniorów, „Chowana”, 2 (33). – S.205. 
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odżywianiem. Efektem tak ujętej edukacji jest przygotowanie do przejęcia 

inicjatywy w rozwiązywaniu własnych problemów, podejmowania decyzji i 

dopasowywania się do zmian życiowych. 

Aktywność edukacyjna osób starszych ma ogromne znaczenie dla 

aktywnego starzenia się. Przede wszystkim ułatwia adaptację do zmieniającego 

się świata oraz pomaga zachować niezależność, zwiększa świadomość i wiedzę 

np. na temat zdrowia, korzystania z najnowszych technologii, a przez to 

podnosi jakość życia. Wiedza zdobyta w toku edukacji pomaga osobom 

starszym obalać mity i rozwiewać obawy, pozwala odkrywać prawdę i podnosić 

umiejętność zarządzania sobą i własnym życiem, organizować czas wolny, ale i 

nadawać mu sens oraz wartość. Ponadto zdobywana w toku aktywności 

edukacyjnej wiedza dotycząca procesów i mechanizmów starzenia sprzyja 

lepszemu przystawaniu się do zmian, przygotowaniu do nich, sprzyja 

utrzymaniu zadowalającego stanu zdrowia, a tym samym podnosi adaptację do 

starości10.  

Dlatego też, co podkreśla J. Halicki, „działania edukacyjne wśród osób 

starszych są jednym z ważniejszych elementów poprawy jakości ich życia. (…) 

A zatem działamy w kierunku poprawy jakości życia tej części naszego 

społeczeństwa, której poziom życia, a więc i w pewnym sensie jej jakość, 

oceniana jest przez przeciętnego obserwatora i tak wyżej niż w przypadku 

olbrzymiej grupy ludzi starszych, gorzej wykształconych‖ (Halicki, s. 208-209). 

Niestety, jak zauważa wspomniany autor, aktywność edukacyjna 

charakteryzuje niewielką część polskich seniorów, głównie tych, którzy 

posiadają co najmniej średnie wykształcenie, czyli właściwie wyłącznie 

nieznaczną część elity. A przecież to edukacja seniorów pozwala minimalizować 

marginalizację społeczną tej grupy, stanowi też istotną formę rehabilitacji 

sprawności zarówno intelektualnej, jak i psychicznej czy  rewalidacji 

społecznej. Edukacja w starszym wieku jest więc ważną aktywnością. Jest nie 

tylko ćwiczeniem umysłu, ale również przyjemnością, przygodą, odkrywaniem 

sensu i celu edukacji na nowo, a przez to również nadawaniem nowego 

znaczenia życiu. O. Czerniawska zauważa, że to uczenie się „tworzy wzory 

pozytywnego starzenia się i przyczynia do powstania stylu życia na starość, 

propagującego edukację jako wartość wzbogacającą je.‖11. 

Ważne z perspektywy edukacji są jej cele edukacji w formułowane w 

perspektywie starości. Bowiem muszą one uwzględniać zasoby osób 

uczestniczących w procesie edukacji, a osoby prowadzące zajęcia edukacyjne 

muszą  „wspierać osoby starsze w wyborze metod działania, które pozwolą im 

jak najlepiej cele te realizować, tak aby wspierać poczucie kompetencji i 

                                                             
10  Majewska-Kafarnowska A., (2009), Edukacja (seniorów) w procesie rewalidacji 

społecznej starzejącego się społeczeństwa, „Chowana” 2 (33). – S.221-222. 
11 Czerniawska O. (1998), Style życia w starości, WSHE, Łódź. – S.13. 
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satysfakcję z podejmowanych działań‖12. Musza być również tak dobrane, aby 

uwzględniać różnorodne zmiany zachodzące w okresie późnej dorosłości, w 

tym zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego, dotyczące przede 

wszystkim redukcji liczby okazji do nawiązywania kontaktów społecznych oraz 

kompensować pojawiające się deficyty. Służą temu grupowe zajęcia 

edukacyjne, „które poza zwiększaniem wiedzy i umiejętności, pełnią też rolę 

aktywizacji społecznej‖. Zatem za priorytetowe cele należy uznać: 

 przygotowanie do budowania własnej starości, odpowiedzialności za 

własną przyszłość, starość z optymalnym wykorzystaniem potencjału; 

 przygotowanie do kreowania przyszłych sytuacji (w tym przypadkowych, 

losowych) poprzez poznawanie ograniczeń obiektywnych i subiektywnych oraz 

przewidywaniu rozwoju rzeczywistości w godnego, wartościowego i aktywnego 

życia; 

 uczenie właściwego wspierania człowieka w oddalaniu przez niego i 

zmienianiu ograniczeń wynikających z ograniczeń rozwojowych, sytuacji 

losowych czy zdrowotnych; 

 przygotowanie do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów 

międzyludzkich, empatii i wzajemnej pomocy (m.in. wzbudzanie potrzeby 

podawania ręki tym, którzy potrzebują pomocy13. 

Na podstawie powyżej sformułowanych celów można określić dwa tory 

edukacji osób starszych. Pierwszy z nich to ukazanie zarówno seniorom, jak i 

całemu społeczeństwu prawdziwych problemów ludzi starszych, pokazanie ich 

możliwości, praw, a równocześnie przełamanie stereotypów funkcjonujących w 

społeczeństwie. Drugi zaś, to przygotowywanie do godnego przeżywania 

starości14.  

Osoby starsze dzięki aktywności edukacyjnej lepiej potrafią akceptować 

siebie, reinterpretować własne doświadczenia, przeszłość, poszukiwać w nich 

wartości zapomniane lub niedoceniane, przeżywać je na nowo dla rozwoju 

siebie, „dla lepszego życia w teraźniejszości, dla akceptacji przemiany własnej 

osoby przez dojrzewanie do dziś, do jutra, przez stałe projektowanie swego 

życia, na dostrzeganiu perspektyw przyszłości, nawet jeśli ta perspektywa ma 

dotyczyć jutra, tygodnia, miesiąca‖ 15 . Edukacja osób starszych powinna 

„prowadzić do autoedukacji, do decydowania o treściach i dziedzinach, które 

chce się poznać. Musi polegać na jednostkowym projektowaniu uczenia się. 

                                                             
12 Sienkiewicz-Wilowska J.A., (2013),  Spoleczne aspekty bycia seniorem a rozwój osob 

w późnej dorosłości, w: K. Lipka- Szostak (red.), Edukacja osób dorosłych. Uwarunkowania. 
Trendy. Metody, STOP, Warszawa. – S.35. 

13 Kwieciński Z. (1995),  Socjopatologia  edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 
Olecko. – S.32. 

14 Hrapkiewicz H. (2013), Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia 
osób starszych, w: Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody, Wydawnictwo  
STOP, Warszawa. – S.120. 

15 Czerniawska O. (1998), Style życia w starości, WSHE, Łódź. – S.14. 
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Samorealizacja i autoedukacja dokonuje się w życiu codziennym. Refleksja nad 

doświadczeniami i przeżyciami pozwala je inaczej oceniać i zbudować na nich 

własną tożsamość. Poprzez powstałe na przeżyciach doświadczenie rozwija się 

wiedza, a tym samym świadomość siebie i otaczającego nas świata. Poznany 

świat staje się ciekawą księgą, którą czytamy z zapartym tchem (…). Edukacja 

nadaje życiu nową jakość. Jest ona wtedy możliwa, gdy umiemy 

reinterpretować doświadczenia i wiedzę, gdy zdolni jesteśmy do tzw. „oceny 

kształtującej‖. 

Szybkość dokonujących się przeobrażeń wzmacnia wartość 

całożyciowego uczenia się i permanentnego rozwoju. Maria Kuchcińska  

podkreśla iż „żaden wiek nie stanowi w sferze poznawczej bariery dla 

wywołania rozwojowych zmian w nabywaniu i optymalnym wykorzystaniu 

możliwości uczestnictwa w życiu społecznym‖ 16 , niewątpliwie współcześnie 

rozwój jest ściśle związany z edukacją podejmowaną w różnych obszarach. 

 

Edukacja do aktywności społecznej 

  

Współcześni psycholodzy, lekarze, pedagodzy podkreślają, że  „żaden 

wiek nie stanowi w sferze poznawczej bariery dla wywoływania rozwojowych 

zmian w nabywaniu i w optymalnym wykorzystywaniu możliwości uczestnictwa 

w życiu społecznym (jednostek i grup) oraz bariery dla przeciwstawiania się 

stagnacji czy regresowi tych możliwości‖. Szczególnego znaczenia różne 

obszary edukacji nabierają w okresie starości. Aktywność edukacyjna osób w 

wieku emerytalnym, stanowi uwieńczenie całożyciowego procesu kształcenia 

formalnego, pozafromalnego oraz nieformalnego. Tylko poprzez nią  senior 

może być aktywnym członkiem społeczeństwa. Elżbieta Dubas podkreśla, że 

bez edukacji „starość może człowieka zniszczyć, zrujnować fizycznie i 

psychicznie, społecznie i duchowo‖ 17 . Bowiem dzięki niej człowiek stary 

odkrywa sens życia, może  zrozumieć zachodzące zmiany, odczuwa satysfakcję 

życiową, ma szansę samorozwoju, doskonalenia i zdobywania nowych 

umiejętności.  

Osoby starsze bez względu na swój wiek odgrywają ważną rolę w 

społeczeństwie. Ich całożyciowa aktywność, jak i wkład, jaki wnoszą do 

społeczeństwa, daje szansę wykorzystywania ich potencjału w tworzeniu i 

poszerzaniu pola działań i warunków sprzyjających aktywności osób w każdym 

wieku oraz wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. Działalność 

społeczna  i społeczne zaangażowanie w życie seniorów jest jednym z 

                                                             
16 Kuchcińska M. (2009). Edukacja przeciw marginalizacji seniorów. Chowanna, 2(33). – 

S.174. 
17 Dubas E. (2008). Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice. W: M. Kuchcińska 

(red.), Edukacja do i w starości, (s. 43-62). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej. – S.55. 
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kluczowych elementów aktywnego starzenia się (poza: starzeniem się w 

dobrym zdrowiu, niezależnością w życiu codziennym i aktywnością edukacyjną 

(por. europa.eu/ey2012)). Jednakże polscy seniorzy mało aktywnie uczestniczą 

w życiu społecznym, sporadycznie inicjują i podejmują działania o charakterze 

społecznym. Z badań prowadzonych nad tym obszarem funkcjonowania wynika, 

że zaangażowanie w działalność społeczną przejawia się najczęściej w 

aktywności wolontaryjnej w instytucjach i organizacjach o charakterze 

charytatywnym (np. Caritas), w szpitalach, hospicjach. Drugi typ aktywności o 

charakterze społecznym odnosi się do podejmowania inicjatyw społecznych, 

kulturalnych, rozrywkowych pod auspicjami zrzeszeń seniorów, stowarzyszeń 

(w tym katolickich) lub w ramach działalności UTW. Nieobecne zaś są ich 

zaangażowanie w działalność polityczną, obywatelską, działalność na rzecz 

małych ojczyzn. Może wynikać to z tego, że osoby starsze w Polsce często 

działalność o charakterze społecznym lokują w swoich rodzinach, działając na 

rzecz opieki nad bliskimi i ich rozwoju  (np. wnukowie).  Z tak ubogiego 

społecznego zaangażowania i bycia niewidocznym w świecie społecznym osób 

starszych wynikają zadania w zakresie edukacji osób starszych: 

 Rekonstrukcja wiedzy w zakresie społecznego funkcjonowania osób 

starszych w świecie. 

 Odkrywanie i realizacja społecznego potencjału osób starszych oraz 

stwarzanie warunków jego rozwoju. 

 Pobudzanie i ukierunkowywanie społecznego i obywatelskiego 

funkcjonowania w różnych jego obszarach. 

 Motywowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym.  

 Inspirowanie, pobudzanie i wspieranie inicjatyw społecznych  i 

obywatelskich od fazy koncepcji, aż po realizację.  

 Motywowanie do świadomego i celowego planowania życia, działań i 

własnego rozwoju. 

 Aktywizowanie do udziału w sytuacjach społecznych. 

 Wspieranie w nawiązywaniu relacji międzyosobowych i utrzymywaniu 

tych relacji. 

 Motywowanie do wzajemności, jako wartości nadającej sens i wartość 

życia. 

 Wspieranie w organizowaniu doświadczeń społecznych i innych, które 

czynią życie seniorów użytecznym 

 Zachęcanie do korzystania z oferty kulturalnej skierowanej do osób 

starszych. 

Uwzględniając powyższe wskazania należy pamiętać, że edukacja osób 

starszych musi nawiązywać do potrzeb (w tym użyteczności, afiliacji, rozwoju), 

zainteresowań, możliwości, potencjalności, celów i planów życiowych osób 

starszych. A potrzeby społeczne są w tym wieku priorytetowe, zaś ich 

zaspakajanie nie powinno zamykać się wyłącznie w kręgu własnej rodziny. 
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Bowiem osoby starsze potrzebują potwierdzenia swojej wartości, ważności, 

użyteczności również w szerszych kręgach społecznych, aby poczuć się w pełni 

osobą.   

Podsumowanie. Punktem wyjścia w myśleniu o edukacji w starości 

uczyniono założenie, że człowiek rozwija się przez całe życie, przekraczając 

siebie, gdyż jest istotą potencjalną. W życie człowieka wpisana jest nieustanna 

dynamika działania, co umożliwia dążenie do pełni własnego rozwoju. Miejsce 

edukacji oraz konieczność pojawienia się jej w okresie starości należy rozumieć 

jako stałą aktualizacją siebie, czyli „poszukiwaniem w sobie ukrytych 

możliwości i potencjału. Poszukując stale potwierdzenia ważności, użyteczności, 

akceptacji społecznej, społecznego uznania, szczególnie człowiek starszy 

dokonuje analizy własnych doświadczeń, własnej przeszłości tego, co dokonała 

i do czego zmierza, co jeszcze chce dokonać‖ (za: Czerniawska 2003, s. 156).  

Edukacja, aktywność edukacyjna i społeczna  uobecniająca się również w 

udziale w życiu społecznym są więc dla człowieka starszego priorytetowe. 

Pozwalają osobom starszym rozumieć zmiany społeczne, kulturowe, 

technologiczne i in. zachodzące we współczesnym świecie. Ponadto umożliwiają 

życie w świecie zmiany i  przygotowują do adaptacji do zmiany. Są więc 

koniecznym elementem życia osób starszych (Dubas 2008, s. 56) i czynnikiem 

warunkującym potwierdzenie ich sensu istnienia.  
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Норберт Ґ. Пікула 

 

ОСВІТА СТАРШИХ ОСІБ І ЇХНЯ УЧАСТЬ 

У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ 

 

Анотація. Висвітлено проблему освіти дорослих як процесу, що 

відбувається впродовж життя, в якому бере участь кожен, незалежно від віку. 

Починаючи з припущень про освіту, що розуміється як навчання протягом усього 
життя, акцент робиться на його цілях щодо літніх людей. Привернуто увагу до 

питань медичної освіти, пов’язаної із сучасними технологіями, а також до  

громадянської освіти. Запропоновано рекомендації щодо освітньої практики для 
літніх осіб. 

Ключові слова: літня особа, освіта, освітня діяльність, соціальна діяльність 

 

Norbert Pikula 

 

EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THEIR  

PARTICIPATION IN SOCIETY 

 

Summary. This article focuses on education as a lifelong, permanent process in 

which every person, regardless of age, participates. Starting from the assumptions of 
education understood as lifelong learning, it focuses on its goals in relation to the 

elderly. It has been pointed out that health education, related to modern technologies, 

is given an exceptionally high profile, while social or civic education is significantly 
undervalued. The conclusions set out a number of recommendations for the 

educational practice of older people. 

Key words: elderly person, education, educational activity, social activity. 
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Олена Огієнко  

 

НЕФОРМАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО  

ГРОМАДЯНСТВА У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ: 

ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН 

 

Анотація. Розкрито сутність поняття «освіта для миру», доведено його 
багатоаспектність та полісемантичне  значення. Освіта для миру розглядається як 

система знань, умінь, навичок, зв’язків, яка здатна викликати зміни у поведінці 

дитини, молоді та дорослих людей, для того, щоб запобігти конфлікту та 
насильству; створити умови, що сприяють миру на міжнародному, національному, 

міжгруповому, міжособистісному, особистісному рівнях. З’ясовано, що 

неформальна освіта дорослих виступає важливим механізмом освіти для миру, 

формування демократичної громадянськості, гармонійно поєднуючи та 
розвиваючи дві складові: особистісний розвиток дорослої людини і здатність та 

потребу в активній участі у справах спільноти, уміння відстоювати громадянську 

позицію, співпрацювати з іншими людьми, навчатися жити разом заради миру та 
процвітання. Показано, що в основі освіти для миру покладено  холістичний підхід, 

який дозволяє зосередитися на таких важливих її аспектах, що мають 

визначальне значення у неформальній освіті дорослих: навчання розв’язанню 
конфліктів;  навчання з прав людини; навчання демократії;   навчання для 

активного (демократичного) громадянства.  Визначено суто «скандинавські» 

особливості формування демократичного громадянства для миру, зокрема, 

базування на грундтвігcькій концепції «Folkeoplysning»; керівними принципами 
формування є демократія, та рівність; народні вищі школи та навчальні гуртки як 

інституції освіти для миру є унікальними та специфічними, їх метою є створенням 

умов для саморозвитку та самореалізації дорослої людини, забезпечення  її 
адаптації та включення до активного життя соціуму, допомога знайти своє місце в 

житті, зробити громадянина свідомим учасником суспільних процесів,  

спрямованих на розбудову демократичного громадянського суспільства.  Показано, 

що формування активного громадянства у США відбувається через навчання 
демократії, навчання спільноти, навчання через служіння суспільству, миру; в 

його основі лежить «педагогіки, заснованої на досвіді». Обгрунтовано висновок, 

що неформальна освіта дорослих є дієвим механізмом формування 
демократичного громадянства у контексті реалізації освіти для миру у розвинених 

країнах.   

Ключові слова: освіта для миру, неформальна освіта дорослих, 
демократичне громадянство, активне громадянство, скандинавські країни, США. 

 

 

Вступ. Суспільство початку XXI ст. визначальними характеристиками 

якого є глобалізаційні та інтеграційні процеси, постає поряд з великою 

кількістю загроз, серед яких зміни клімату, зростання ризиків особистої та 

колективної небезпеки, глобальна нерівність тощо. Це зумовлює 

необхідність пошуку шляхів до взаєморозуміння між народами та прийняття 

їхніх відмінностей. На думку Л. Мілбрета, їх взаємовплив створює 

кумулятивний ефект глобальної турбулентності та ставить під загрозу 
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виживання людства1. Тут доречно згадати думку Далай Лама XVI, з якої 

починалася доповідь Пітера Сенге  «Освітні екосистеми для соціальної 

трансформації» на Міжнародному саміті «Освіта для складного суспільства: 

навіщо, чому і як»: «Впродовж ХХ ст. у війнах загинуло більше 200 млн. 

людей. Очевидно, з нашої системою освіти якісь негаразди»2. Безумовно, 

саме освіта здатна дати світовій спільноті механізми виходу з кризи, 

процвітання людства. У цьому контексті акцентовано увагу на потенційних 

можливостях освіти дорослих як важливої складової системи освіти. Якщо 

«еволюція – це шлях навчання Всесвіту, а навчання – це шлях еволюції 

людини»3, то освіта дорослих,  яка здатна адекватно реагувати на виклики 

сучасності та створювати умови для розвитку як суспільства, так й 

саморозвитку і самореалізації дорослої людини – це основа для співпраці, 

творчості та інновацій, соціальний інструмент консолідації суспільства і 

розбудови демократичного громадянського суспільства, важлива складова 

освіти задля миру. Відповідно, неформальній освіті дорослих приділяється 

особлива увага, оскільки її розглядають як «складову нової моделі 

суспільства,  основу якої складатиме колективна мудрість та прагматика 

життя»4 як освіту для активного демократичного громадянства у контексті 

освіти для миру.   

 

Сутність поняття «освіта для миру» 

 

Наші розвідки засвідчують, що зарубіжні (Дж. Александер, М. Вебер, 

Г. Зіммель, Н. Луман, Л. Уорд та ін.) та вітчизняні (В. Андрущенко, І. Зязюн, 

В. Кремень та ін.) вчені є одноголосні стосовно того, що у XXI ст. – столітті 

швидкоплинних змін і трансформацій, визначальним стає необхідність 

пошуку шляхів для порозуміння народів та держав задля миру і 

процвітання. У цьому контексті знаковою є доповідь Жака Делора «Освіта: 

прихований скарб», в якій  окреслюються пріоритетні завдання освіти, так 

звані «стовпи»: уміння вчитися, уміння діяти, уміння бути, уміння жити 

разом 5 . Сьогодні «уміння жити разом», в умовах існуючих збройних 

конфліктів стає визначальним, таким, що дає можливість реалізовувати 

інші завдання освіти. Особливо актуальним є набуття таких умінь дорослою 

людиною, оскільки саме вона приймає відповідальні рішення сьогодення, 

                                                             
1 Milbrath L. W. SUNY series in environmental public policy. Envisioning a sustainable 

society: Learning our way out. Albany: State University of New York Press, 16, 1989. 403 р. 
2  Senge P. Educational Ecosystems For Societal Transformation: Global Education 

Futures Report. URL: http://www.globaledufutures.org/images/people/GEF_april26-min.pdf 
3  Laszlo E. Beyond Fear and Rage. Uitgever: Waterfront Press, 45, 2017. 94 р. 
4  Baltes P.B, Staudinger U. M. Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate 

mind and virtue toward excellence. American Psychologist.  Washington, 2000.  Vol.55, Is.1. P. 
122–136. 

5 Delors J. Learning: The Treasure Within / Report of the International Commission on 

Education for the Twenty- First Century. Paris: UNESCO, 1996. Р. 19.  
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відповідальна за мир, розбудову демократичного громадянського 

суспільства. Тому навчання дорослої людини демократії, формування 

демократичного активного громадянства  є  важливою складовою освіти 

для миру.    

Аналіз наукових праць засвідчив, що дослідники, розкриваючи 

сутнісні характеристики освіти для миру наголошують на важливості 

врахування його контекстної специфіки, тому  складно сформулювати 

універсальне визначення. Освіту для миру визначають як:  

 механізм до ненасильницького вирішення конфліктів та встановлення 

миру6; 

 засіб формування навичок критичного аналізу причин конфліктів, 

несправедливості7; 

 освітню парадигму, що складає основу сучасної системи освіти8; 

 програму мотивації, вироблення стійкої позиції,  усвідомлення себе в 

якості захисника миру9; 

 систему вірувань,  що містить, переконання, знання, уміння та 

навички10; 

 процес, що дозволяє об’єднати цілі освіти з аспектами соціальної 

справедливості завдяки засобам критичної педагогіки11. 

Водночас у документах міжнародних організацій освіта для миру 

пов’язується як з потребами країни, збагаченням культурними та 

духовними цінностями, так й з універсальними людськими цінностями 12 . 

ООН розглядає освіту для миру як каталізаторі міжнародної поваги та прав 

людини. Про це наголошується в Декларації прав людини: «Освіта має бути 

спрямована на повний розвиток особистості та укріплення поваги до прав 

людини, її основних свобод. Це сприятиме формуванню терпимості та 

дружбі всіх країн, расових та релігійних груп13. ЮНІСЕФ вважає освіту для 

миру – «системою знань, умінь, навичок, стосунків, яка здатна викликати 

зміни у поведінці дитини, молоді та дорослих людей, для того, щоб 

                                                             
6 Harris I. M. Types of peace education. How Children Understand War and Peace / Ed. 

A. Raviv, L. Oppenheimer, R. Bar-Tal. San Francisco: Jossey- Bass Publishers, 1999. P. 299. 
7  Critical Peace Education and Global Citizenship: Narratives From the Unofficial 

Curriculum /  Ed. R. Verma. NY, London:Routledge, 2017. P.78. 
8 Synott J. Peace education as an educational paradigma: review of a changing field 

using an old measure. Journal of Peace Education. 2005. Vol. 2, Is. 1.  Р.9. 
9  Page J. S. Peace Education: Exploring Ethical and Philosophical Foundations. 

Information Age Publishing, 2008. Р. 64 
10 Willis A. An education for peace model that centers on belief systems: the theory 

behind the model. Journal of Peace Education. 2017. Vol. 14. P.7.  
11 Bajaj M. “Critical” peace education. Encyclopedia of  Peace Education / Ed. M. Bajaj.  

Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing, Inc., 2008. Р.179 
12 Culture of Peace: What is it? UNESCO, 2010. URL: 

http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_sum_cp.htm 
13  The Universal Declaration of Human Rights. UN General Assembly, 1948.  URL: 

http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
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запобігти конфлікту та насильству; вирішити конфлікт мирно; створити 

умови, що сприяють миру на міжнародному, національному, міжгруповому, 

міжособистісному, особистісному рівнях»14. 

За С. Фонтейном, освіта для миру у сучасному суспільстві асоціюється 

з розвитком навичок, які дозволяють «займатися проблемами миру та 

утверджувати мир у світі»15. Слушною є також думка Т. Ебебе щодо освіти 

для миру як процесу набуття знань, навичок, взаємин, поведінки та 

цінностей, які дозволяють ідентифікувати та зрозуміти джерела місцевих та 

глобальних проблем та набути відповідну почуттєвість до них; знаходити 

несилові методи для вирішення суперечностей; жити за універсальними 

стандартами прав людини; розуміти та сприймати культурне різноманіття, 

поважати один одного16. 

На основі аналізу різних підходів до визначення поняття «освіта для 

миру» ми дійшли висновку, що поняття має багатокомпонентну структуру 

та характеризується полісемантичним  значенням. Науковці виокремлюють 

такі поняття, як: «освіта для миру»  (Education for peace) та «освіта про 

мир» (Education about peace). Якщо «освіта про мир»  передбачає 

оволодіння знання про мир, визначення факторів, які сприяють чи шкодять 

миру, усвідомлення ролі та можливостей людини у вирішенні проблем 

миру, то «освіта для миру» означає навчання задля встановлення миру, 

вчитися думати творчо та критично, уникати насильства у вирішенні 

конфліктів17,18. 

Заслуговують на увагу висновки автора інтегративної теорії миру 

Х. Данеша, що освіта для миру повинна формуватися на здоровому ґрунті 

зрілості людської свідомості шляхом сприяння трансформації світогляду 

особистості 19 , 20  та Кларка Хабібі, який переконаний, що культура миру 

може бути лише результатом автентичного процесу трансформації обох 

компонентів суспільства – індивідуального та колективного21. 

                                                             
14  Fountain S. Peace Education in UNICEF. New York: UNICEF,  1999. URL:  

http://www.unicef.org/girlseducation/ files/PeaceEducation.pdf 
15  Там же 
16  Abebe T.T., Gbesso A., Nyawalo P.A. Peace Education in Africa. Addis Ababa: 

University for Peace, 2006. – Р.48 
17 Peace Education: A Working Definition. URL: http://www.spaceforpeace.net/pe.phtml 
18  Peace Education Program: A professional development course for educators. London: 

Teachers Without Borders. URL: https://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/r%26d/ 

institute/rd/PEP%20Curriculum%20FINAL%20-%20Sep2011%20Revision.pdf 
19 Danesh H. B. Towards an integrative theory of peace education. Journal of Peace 

Education. – 2006. – Vol.3. – P. 69. 
20 Подольська Є. А. Освіта задля встановлення миру: методологічний потенціал 

соціальної науки як основа вирішення проблем глобальної інтеграції. Методологія, теорія 
та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Харків, 2014. – Вип.20. –
C. 298  

21 Clarke-Habibi S. Transforming Worldviews: The Case of Education for Peace in Bosnia 

and Herzegovina. Journal of Transformative Education. – 2005. – Vol.3, Is.1. – P. 54–55. 
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У результаті студіювання наукових джерел зазначимо, що в основі 

освіти для миру покладено  холістичний підхід, який дозволяє зосередитися 

на таких важливих її аспектах, що мають визначальне значення у 

неформальній освіті дорослих: навчання розв’язанню конфліктів;  навчання 

з прав людини; навчання демократії; навчання для активного 

(демократичного) громадянства.   

Навчання з розв’язання конфліктів передбачає набуття вмінь 

визначати потреби людини, активного слухання, критичного мислення, 

пошуку альтернативних шляхів його вирішення, налагодження комунікацій 

шляхом активного слухання, визначення потреб, розділення фактів та 

емоційних висновків. 

Навчання з прав людини спрямоване на усвідомлення себе та інших 

повноправних членів суспільства незалежно від віку, раси, соціального 

становища. Це є надзвичайно важливим у контексті набуття умінь жити 

разом, розбудови мирної глобальної спільноти. Метою навчання демократії 

та формування демократичного громадянства є формування 

відповідальності у громадян перед собою, суспільством, державою, 

виховання мультикультуралізму і толерантності до відмінностей, активної 

життєвої позиції. 

Отже, освіта для миру доцільно визначати як: набуття знань про 

вимоги, перепони та можливості для досягнення та підтримання миру; 

формування навичок щодо інтерпретації знання; розвиток рефлексивних та 

інтегративних здібностей до використання знань, задля вирішення проблем 

та реалізації можливостей 22 . Неформальна освіта дорослих має суттєві 

потенційні можливості у здійсненні освіти для миру, орієнтована на 

розвиток громади, суспільства. 

 

Розвиток демократичного громадянства засобами неформальної 

освіти дорослих як важлива складова освіти для миру: 

скандинавський досвід 

 

Визначальним орієнтиром політики і стратегії розвитку сучасних 

європейських країн є розбудова демократичного громадянського 

суспільства, неефективність залежить від відповідальності, компетентності і 

активності його громадян і складає основу для миру: «Навіть 

найліберальніша конституція буде пустими словами, якщо громадяни не 

готові та не здатні перетворити її у життя. У цьому контексті демократична 

громадянська освіта відіграє ключову роль: її метою є формування 

                                                             
22  Reardon B. (2000). Peace Education: A Review and a Projection. Routledge 

International Companion Education / Eds. В. Moon, М. B. Peretz, S. Brown.  

London:Taylor&Francis, 2000. – P. 399. 
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демократичної самосвідомості, знання і, що є особливо важливим, здатність 

робити внесок у політичні процеси»23.   

У 1997 р. Рада Європи запровадила нове поняття європейського 

значення – освіта для демократичного громадянства (EDC), яка 

розглядалося як засіб, що поєднує освіту стосовно прав людини та освіту 

стосовно основ громадянськості, спрямовану на навчання демократії, 

базується на активній участі людей у суспільних процесах. 

Освіта для демократичного громадянства, за визначенням Хартії Ради 

Європи, передбачає освіту, навчання, просвітницьку, інформаційну, 

практичну діяльність та активні дії, спрямовані на надання тому, хто 

навчається, знань, вмінь та розуміння, а також формування моделей 

поведінки та ціннісного ставлення у плані здійснення та захисту 

демократичних прав і обов’язків як члена суспільства, цінити 

різноманітність та відігравати активну роль у демократичному  житті задля 

підтримки та захисту демократії і верховенства права24 .  

Відповідно актуалізувалася проблема демократичної громадянськості, 

яка базується на активній солідарності на взаєморозумінні культурного 

розмаїття, що стало важливим спектом європейської освітньої політики, 

вирішення яких здатне стримувати негативні наслідки глобалізаційних 

процесів у Європі, вирішувати конфлікти мирним шляхом.  

У цьому контексті цікавим є досвід скандинавських країн, які мають 

певні здобутки та унікальні традиції щодо розвитку демократичного  

громадянства,  через неформальну освіту дорослих.  

Хоча поняття «демократичне громадянство» офіційно з’явилося 

наприкінці XX ст., у скандинавських країнах такі поняття як «демократія» 

та «громадянськість» супроводжують їх розвиток із середини XIX ст., 

становлять сутнісну характеристику державного устрою  та засад 

суспільства загального благоденства та освітньої системи. Прагнення 

розбудови демократичного громадянського суспільства має тривалі традиції. 

Своїми коріннями  воно сягає Н.Ф.С. Грундтвіга, який був членом першого 

демократичного парламенту (після прийняття першої конституції 1849 р.), 

що прагнув зробити суспільство більш відкритим та демократичним. 

Неформальна освіта дорослих, важливою складовою якої є фолкеоплюснінг,  

розглядалася як механізм формування громадянськості та демократії, тому 

фолкеоплюснінг Ове Корсгард називав «стратегією народу»25, а О. Пальме 

розглядав навчальні гуртки як технологію фолкеоплюснінгу та називав їх 

                                                             
23 Korsgaard O.,  Shirley W., Randi  A. Learning for democratic citizenship.  Copenhagen: 

Association for World Education, 2001. – P. 23. 
24 Терьохіна Н. О. Неформальна освіта дорослих: американський досвід для України: 

методичні рекомендації. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 123. 
25 Korsgaard O.,  Shirley W., Randi  A. Learning for democratic citizenship.  Copenhagen: 

Association for World Education, 2001. – P.111.  
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школою демократії. Р. Скобменд та Х. Коч трактували  фолкеоплюснінг як 

освіту для демократії, демократичного громадянства, освіти для миру. 

Х. Коч дуже просто та ємко визначав демократію – як діалог, як спосіб 

життя, як участь і як відповідальність. Ставши керівником вищої народної 

школи під Копенгагеном, він намагався поєднати ідеї демократичного 

діалогу між людьми і політичну просвіту з членством в асоціаціях та 

політичних організаціях. Х. Коч визначав дуже суттєву та унікальну 

характеристику вищої народної школи:  «Ця школа є найбільш вдале 

рішення, яке тільки можна знайти на сьогоднішній день у вирішенні 

проблеми демократії: вона надає можливості дорослим людям вчитися 

демократії та вчить бути хорошими, відповідальними  громадянами своєї 

країни»26. 

Водночас ми вважаємо, що фолкеоплюснінг відіграв суттєву роль у 

становленні, розвитку та функціонуванні скандинавської моделі загального 

благоденства, що прагнула до рівності, демократії, повної зайнятості та 

мала високий ступінь соціальної солідарності, створювала умови для миру у 

державах. Починаючи з 1984 р. у Раді Міністрів Північної Європи працює 

комісія з координації політики фолкеоплюснінгу, пріоритетним завданням 

якої є освіта для демократичного громадянства. Данія, Швеція і Норвегія 

мають законодавчу базу з цього питання. Наприклад, у Білій книзі Данії 

(1997) зазначено щодо відповідальності освітньої системи за навчання 

принципам демократії, а закон про демократичні цінності в освіті (2000) 

орієнтований на  гарантування демократичного розвитку як однієї з 

цінностей данського суспільства.  

Норвегія має давнішні традиції стосовно демократії і демократичного 

громадянства. У Законі «Про освіту» йдеться про те, що демократія 

повинна бути наріжним каменем освіти. При цьому важливе значення 

мають, демократичні стосунки та рішучість захищати загальнолюдські та 

демократичні права і цінності; здатність розвивати основні цінності і 

одночасно поважати цінності інших; здатність бути рефлексивним; 

здатність співпрацювати з іншими. Шведський закон про освіту наголошує 

на необхідності не лише набувати знання про демократичні цінності, а й 

формувати вміння щодо їх використання, готувати людей до активної участі 

в суспільному житті. Тому в навчальних планах не лише середньої школи, а 

й шкіл для дорослих вміщено предмети, що стосуються прав людини і 

демократії. 

Водночас зазначимо, що у норвезькій освітній системі формуванню 

демократичної громадськості приділяється увага, починаючи з дошкільної 

освіти, оскільки одним із завдань освіти є розвиток здатності людини 

відчувати, співчувати, бути активною, здатною на співпрацю, рівність та 

                                                             
26 Там само. – P. 127. 
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солідарність, а призначенням освітньої системи є неперервний розвиток 

людини у таких вимірах: духовна людина  (важливість фундаментальних 

цінностей та етики), творча людина (важливість розвитку індивідуальних 

навичок та відносин), робоча людина (важливість професійної підготовки), 

освічена людина з гарним знанням своєї культури та культури інших 

народів, соціальна людина (важливість співпраці, прагнення приносити 

користь суспільству), екологічно освічена людина (відповідальність за 

навколишнє середовище), інтегрована людина. Вважається, що 

неперервний розвиток демократичної громадянськості впродовж життя є 

передумовою для динамічного, демократичного суспільства, шлях 

вирішення конфліктів, збереження миру. 

Вільні та добровільні організації, вищі народні школи, асоціації та 

народні рухи, мають значно вищу кваліфікацію та можливості для того, щоб 

стати дійсно школою демократії, порівняно з іншими освітніми інституціями. 

Їх називають організаціями для народу, центром вільного вивчення 

демократії, у яких створюються умови для вільного пошуку знань та 

вільного обміну думок. Це пов’язано з тим, що фолкеоплюснінг – це значно 

більше, ніж передання знань, оскільки формує громадянські цінності – ідеї 

свободи, рівності, права, участі, які використовуються в соціальному, 

економічному  та політичному житті. Відзначимо, що дослідники, які 

вивчали науковий доробок Н.Ф.С. Грундтвіга,  наголошують на 

протиставленні його «Школи для життя» школам формальної освіти, 

відмінністю яких є незалежність у вирішенні політичних і педагогічних 

завдань.  

Скандинавські вищі народні школи можна вважати найвільнішими 

школами у світі та унікальними освітніми закладами, що ґрунтуються на 

унікальній педагогічній ідеї, яка довела свою універсальність. Визнання 

ідеологічної свободи як характерної особливості вищих народних шкіл 

продовжує бути основним ресурсом сучасної школи. Місія вищої народної 

школи – формування демократичної громадянськості, боротьба за 

демократію, рівність, права меншин, діалог між людьми з метою створення 

справедливого суспільства. Основна їх мета – поряд зі створенням умов для 

саморозвитку та самореалізації дорослої людини, забезпечити її адаптацію 

та включення до активного життя соціуму, допомогти знайти своє місце в 

житті, зробити громадянина свідомим учасником суспільних процесів,  

спрямованих на розбудову демократичного громадянського суспільства. 

Тому «навчання в них повинне мати загальну освітню природу та 

організовуватися таким чином, щоб окремі навчальні предмети ніколи не 

домінували над загальними проблемами»27.  

                                                             
27  Berndtsson R. Om folkhögskolans dynamik: möten mellan olika bildningsprojekt. 

Linköping: Linköpings universitet, 2000. Р. 87. 
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Особливістю скандинавських вищих народних шкіл є те, що більшість 

із них є школами-інтернатами або школами домашнього типу – 

резидентними. Це має особливе значення для формування демократичної 

громадянськості. Спільне проживання у школі, спілкування не тільки під 

час навчальних занять, а й поза їх межами, вирішення побутових проблем, 

спільне дозвілля сприяє формуванню у людини соціальної відповідальності, 

поваги до інших, прагнення розуміти та враховувати інтереси, цінності та 

переконання інших. Саме проживання у школі вважається одним із засобів 

навчання демократії. Життя та навчання у вищих народних школах 

спрямоване на виховання поваги, розуміння, допомоги, співчуття, формує 

соціальну відповідальність, яка становить основу демократичної 

громадянськості, встановлення миру.   

 

Неформальна освіта дорослих для активного громадянства  

заради встановлення миру: американський досвід 

 

Як показало наше вивчення, хоча поняття «активне громадянство» 

з’явилося наприкінці XX ст., у Сполучених Штатах Америки такі поняття, як: 

«участь», «громадянське суспільство», «демократичне суспільство» є 

визначальними у становленні і розвитку держави і американського 

суспільства в цілому. Рух за громадянські права є одним із найвизначніших 

соціальних феноменів в історії США.  

Проблемі громадянства приділяється значна увага у неформальній 

освіті дорослих США. Але якщо у Європі використовується поняття 

«демократичне громадянство», яке акцентує на важливості формування 

демократичних цінностей, то у США більш вживаним є поняття «активне 

громадянство», в якому наголошується на активній участі громадян у 

розбудові демократичного суспільства. Отже, ці поняття є 

взаємодоповнюючими і близькими за своїм змістом і сутністю, визначають 

роль солідарності, взаєморозуміння культурного розмаїття у розбудові 

громадянського демократичного суспільства, прагненні та збереженні миру. 

Ці поняття є ключовими в освітній політиці розвинених країн. 

Водночас, освіта для активного громадянства (learnіng for actіve 

cіtіzenshіp), освіта для демократичного громадянства (democratіc cіtіzenshіp, 

освіта для миру (peace education) базуються на розумінні того, що освіта не 

може бути відокремлена від соціального середовища, тому критичний 

аналіз історичних, політичних економічних ситуацій у неформальному 

навчанні дорослих є важливим і необхідним для розвитку людини як 

активного громадянина своєї країни.   

Зосередимо увагу на завданнях, які поставлені перед освітою для 

активного громадянства: забезпечення громадян знаннями, уміннями і 

навичками, які необхідні їм для активної участі в житті суспільства; 
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ведення діалогу і розв’язання конфліктів між людьми, досягнення 

консенсусу, спілкування та взаємодії; усвідомлення прав та обов’язків 

людини, норм поведінки в спільноті. 

Освіта для активного громадянства є важливою складовою стратегій 

«освіта впродовж життя, «суспільство, що навчається» і дозволяє набути 

громадянської компетентності, яка передбачає знання соціальних, 

громадянських і політичних структур та зобов’язання і прагнення  до 

активної, свідомої і демократичної участі у розбудові громадянського 

суспільства.  Тоді,  неформальна освіта дорослих забезпечує подальший 

розвиток дорослої людини на основі цінностей демократії, формування 

соціальних компетентностей, служіння спільноті. Тоді неформальну освіту 

дорослих можна розглядати як визначальний фактор розвитку громади, 

який, на думку Г. Маккласкі, призводить  «як до розвитку і вдосконалення 

кожного  члена громади, так й громади в цілому»28.  

Організація неформальної освіти дорослих як освіти активного 

громадянства, на думку американських дослідників, є складним і 

відповідальним процесом, який передбачає, по-перше, ретельного 

планування, по-друге, демократичного прийняття рішень і дій, по-третє, 

активної участі тих, хто навчається в процесі навчання. Основними 

принципами неформальної освіти дорослих для активної громадянськості є 

добровільність, ініціативність, взаємоповага, взаєморозуміння, готовність і 

прагнення змін, готовність до колективних дій у громаді.    

Неформальна освіта дорослих для активного громадянства 

відбувається через навчання демократії, навчання спільноти, навчання 

через служіння суспільству. Основою такого навчання є ідеї Дж. Дьюї, Е. 

Ліндемана і П. Фрейре.  Дж. Дьюї у своїй праці «Демократія і освіта» писав, 

що «суспільство тоді є демократичним, коли забезпечує рівний доступ до 

освіти усім членам суспільства і розвиває особливий тип освітньої системи, 

яка мотивує індивідуумів приймати участі у житті суспільства і в управлінні 

ним, і розвиває здатність критичного мислення»29. Ідеї Дж.Дьюї знайшли 

подальший розвиток у працях Е.Ліндемана, який акцентуючи на соціальних 

цілях неформальної освiти дорослих, писав про її невід’ємність з 

демократичними перетвореннями в суспільстві, завдяки активної участі 

громадян у житті суспільства. 

П. Фрейре сприйняв освіту як практикоорієнтоване критичне 

мислення і дію. Його концепцію можна назвати концепцією педагогіки 

демократичної громадянської освiти. За П. Фрейре, традиційне розуміння 

                                                             
28 McClusky H. Y. Communіty development.  Handbook of adult educatіon іn the Unіted 

States / Ed. M. S. Knowles. Washіngton, D.C.: Adult Educatіon Assocіatіon of the US, 1960. – 
Р. 419. 

29 Дьюи Дж. Демократия и образование / пер. с англ.  – Москва: Педагогика-Пресс, 

2000. – C. 84. 
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освіти як процесу отримання знань, ігнорує живу природу людської сутності. 

Тому освітній процес повинен стати об’єднуючим для його учасників, 

створюючи можливість аналізувати реальність, у якій вони живуть, 

задавати питання, дискутувати, відстоювати свою думку, долучатися до 

процесу соціальних змін. П. Фрейре писав, що освіта, яка орієнтована на 

вирішення певних проблем, базується на творчому підході і спонукає до 

роздумів щодо оточуючого середовища і можливих дій з його зміни та 

удосконалення. На його переконання, саме така освіта дозволяє виконати 

одне з основних призначень людини: пізнавати світ і творчо змінювати 

його. Тому, говорячи про неформальну освіту дорослих як освіту активного 

громадянства, наголосимо на тому, що вона створює можливості «вступати 

у діалог зі світом, перетворювати його, діючи не тільки у власних інтересах, 

але й в інтересах всього суспільства» 30 . Ідеї П. Фрейре про освіту як 

практику свободи спонукали до відкриття центрів «фрейрерівської» освіти 

дорослих при участі  церковних і громадських організацій. Під впливом ідей 

П. Фрейре, метою неформальної освіти дорослих Дж. Каунтс вважав 

вдосконалення світу для того, щоб він став найкращим місцем для життя 

людини.   

Яскравим прикладом реалізації на практиці потенційних можливостей 

неформальної освіти дорослих для активного громадянства є Народна 

школа «Хайлендер» (Folk School «Hіghlander»), яка була відкрита у 1932 р.  

Майлзом Хортоном (Myles Horton). Це був «незалежний навчальний центр 

дорослих, де дорослі люди могли об’єднатися  для вирішення свої власних 

проблем і проблем громади».  

На думку М. Хортона, навчальну програму необхідно пов’язувати з 

певною радикальною ідеєю, запропонуючи людям радикальний виклик. 

Проведення реформи не буде ефективним, коли реформатори самі 

вирішують, що може допомогти людям. Люди повинні рухатися від свого 

досвіду, від того, що може призвести до змін 31. 

У цьому контексті актуальною є ідея Й. Глірупа, який пропонує 

використовувати «педагогіку, засновану на досвіді», складовими якої є: 

знання щодо громадянства, прав людини, демократії; досвід і розуміння 

певних дій у різних життєвих контекстах як то: ринок; громадянське 

суспільство, культура, держава, демократична взаємодія; практичне 

застосування32. 

                                                             
30 Freіre P., Shor І. A pedagogy for lіberatіon: dіalogues on transformіng educatіon.  

South Hadley, Mass.: Bergіn & Garvey Publіshers, 1987. – P. 105. 
31  Adams F., Horton М. Unearthіng Seeds of Fіre: The іdea of Hіghlander. 5th ed. 

Wіnston-Salem, North Carolіna: John F. Blaіr, publіsher, 1998. – Р. 47–48. 
32  Gleerup J. Medborgerskab som pædagogіsk project. Medborgerskab, іdentіtet og 

demokratіsk dannelse / Ed. O. Korsgaard. København: Danmarks pædagogіske 

Unіversіtetsforlag, 2004. – P. 39. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Myles_Horton
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На основі «педагогіки, заснованої на досвіді» працює Народна школа 

«Хайлендер». Методи навчання, що використовуються у школі, 

відповідають її основній меті, яка не змінювалася з моменту її утворення – 

самоорганізація спільноти на основі безпосередньої взаємодії людей, на 

основі їхнього життєвого досвіду, а не на розбудові суспільства відповідно 

до догм певного віросповідання чи політичної доктрини. В основі 

функціонування школи «Хайлендер» – право людей на добровільне 

об’єднання, здатність до такого об’єднання і взаємна підтримка.  Основні 

цінності роботи – демократія, братство, взаємодопомога, об’єднана 

соціальна дія. 

В основу  роботи школи «Хайлендер» покладено колективне 

вирішення проблем. Це рух «знизу», у якому люди розуміють, що для 

вирішення проблем, необхідна об’єднана соціальна дія, активна участь. На 

нашу думку, народну школа «Хайлендер» можна назвати школою активної 

громадянськості, яка навчає демократії, вчить бути активними, 

відповідальними  громадянами своєї країни., є важливою інституцією освіти 

для миру. 

А. Токвіль наголошував на тому, що громадянство у США 

характеризує рівень американської демократії, а метою освіти є навчання 

людини насолоджуватися свободою і можливістю бути активною щодо 

вирішення суспільних проблем33. Отже, в американській демократії питання 

активного громадянства пов’язуються з активністю людини у вирішенні 

суспільних проблем. Водночас, Дж. Мілл вважав, що  така активна участь 

людини у громадському і політичному житті країни є «засобом їхньої освіти, 

реалізації своїх переконань на практиці і одержання певного життєвого 

досвіду» 34 . Ця ідея є підґрунтям американської політичної культури, 

розумінням американцями громадянства, як активної і колективної дії, яка 

формує почуття спільних інтересів і спільної відповідальності. Саме 

неформальна освіта дорослих має значні потенційні можливості не тільки 

для формування активного громадянства, а й переведення його  на рівень 

звички, моделі поведінки. Водночас неформальна освіта дорослих може 

стати тим механізмом, який забезпечить гармонію в суспільстві і допоможе 

встановленню довіри між громадянами і владою, миру. 

Висновки. Освіта для миру має багатокомпонентну структуру та 

характеризується полісемантичне  значенням.  Освіту для миру науковці 

розглядають як: набуття знань про вимоги, перепони та можливості для 

досягнення та підтримання миру; формування навичок щодо інтерпретації 

знання; розвиток рефлексивних та інтегративних здібностей до 

використання знань, задля вирішення проблем та реалізації можливостей 

                                                             
33 Tocquevіlle A. Democracy іn Amerіca. Chіcago: Unіversіty of Chіcago Press, 2000. – P. 75. 
34 Mіll J.S. On Lіberty. Dayboro: Emereo Publіshіng, 2019. – P. 38.  
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особистості; неформальна освіта дорослих виступає важливим механізмом 

освіти для миру, формування демократичної громадянськості, гармонійно 

поєднуючи та розвиваючи дві складові: особистісний розвиток дорослої 

людини і здатність та потребу в активній участі у справах спільноти, уміння 

відстоювати громадянську позицію, співпрацювати з іншими людьми, 

навчатися жити разом заради миру та процвітання. Основними відмінними, 

суто «скандинавськими» рисами формування демократичного громадянства 

для миру є: базування на грундтвігcькій концепції «Folkeoplysning»; 

демократія, та рівність  є керівними принципами функціонування 

суспільства,  формування громадянських компетентностей; народні вищі 

школи, навчальні гуртки та асоціації є унікальними та специфічними, 

оскільки через них щорічно проходить приблизно два мільйони  учасників, 

тобто два мільйони дорослих людей у скандинавських країнах вчаться 

демократії, демократичної громадянськості задля миру;  фолкеоплюснінг 

має значний потенціал для освіти для миру, розвитку демократичної 

громадянськості, оскільки здатен сприяти вирішенню проблем місцевої 

громади, а через неї впливати на демократичні зрушення у суспільстві. 

Формування активного громадянства у США відбувається через навчання 

демократії, навчання спільноти, навчання через служіння суспільству, миру; 

в його основі покладено ідею «педагогіки, заснованої на досвіді». 

Неформальна освіта дорослих є дієвим механізмом формування 

демократичного громадянства у контексті реалізації освіти для миру у 

розвинених країнах.   
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Olena Ohienko 

 

NON-FORMAL ADULT EDUCATION FOR DEMOCRATIC 

CITIZENSHIP IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR PEACE: 

EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES 

 

Summary. The article analyzes the meaning of the term “education for peace”, 

its multidimensional and polysemantic nature. Education for peace is viewed as a 
system of knowledge, skills, relationships that can cause changes in the behavior of 

children, youth and adults in order to prevent conflict and violence; to create 

conditions conducive to peace on the international, national, intergroup, interpersonal, 

personal levels. It has been proved that non-formal education of adults is an 
important mechanism of education for peace, formation of democratic citizenship. It 

harmoniously combines and develops two components: the personal development of 

an adult person and the ability and need for active participation in the affairs of the 
community, the ability to defend one’s civil position, co-operate with other people, 

learn to live in community for peace and prosperity. It is shown that the foundation of 

education for peace is a holistic approach that allows focusing on the following 

important aspects which are crucial in non-formal adult education: study of conflict 
resolution; study of human rights; study of democracy; study of active (democratic) 

citizenship. The specific “Scandinavian” features of the formation of democratic 

citizenship for peace are determined, in particular, N. F. S. Grundtvig’s foundational 
concept of “Folkeoplysning”; democracy and equality as guiding principles; people’s 

higher schools and educational circles as institutions of education for peace aimed at 

creating conditions for self-development and self-realization of an adult, ensuring 
his/her adaptation and inclusion in the active life of society, helping to find one’s place 

in life, making a citizen a conscious participant of public processes focusing on 

building a democratic civil society. It is shown that the formation of active citizenship 

in the USA takes place through teaching democracy, teaching of the community, 
teaching through service to society and the world; its foundation is “pedagogy, based 

on experience”. It is concluded that informal education of adults is an effective 

mechanism for the formation of democratic citizenship in the context of the 
implementation of education for peace in developed countries. 

Key words: education for peace, non-formal adult education, democratic 

citizenship, active citizenship, Scandinavian countries, the USA. 
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Ołena Ohijenko 
  

NIEFORMALNA EDUKACJA DOROSŁYCH DLA OBYWATELSTWA 

DEMOKRATYCZNEGO W KONTEKŚCIE EDUKACJI DLA POKOJU:  

DOŚWIADCZENIE KRAJÓW ROZWINIĘTYCH 

 

Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę pojęcia „edukacji dla 

pokoju”, udowodniono jego wielowymiarowość oraz znaczenie polisemantyczne. 
Edukacja dla pokoju rozpatrywana jest jako system wiedzy, umiejętności, 

przyzwyczajenia, relacji mogący wywoływać zmiany w zachowaniu dziecka, młodzieży 

i osób dorosłych, dlatego, żeby zapobiec konfliktowi oraz przemocy; stworzyć warunki 
sprzyjające pokojowi na poziomach międzynarodowym, narodowym, 

międzygrupowym, interpersonalnym, osobistym. Udowodniono, że nieformalna 

edukacja dorosłych występuje jako ważny mechanizm edukacji dla pokoju, 

kształtowania obywatelskości demokratycznej, harmonijnie łącząc oraz rozwijając dwa 
składniki: rozwój osobowości dorosłego człowieka i zdolności oraz potrzebę aktywnego 

uczestnictwa w sprawach wspólnoty, umiejętności obrony pozycji obywatelskiej, 

współpracy z innymi ludźmi, uczenia się żyć razem dla pokoju i dobrobytu. Ukazano, 
że podstawą edukacji dla pokoju jest podejście holistyczne umożliwiające skupienie się 

na tak ważnych jej aspektach mających kluczowe znaczenie w edukacji nieformalnej 

dorosłych: uczenie rozwiązywania konfliktów; nauka z zakresu praw człowieka; 
nauczanie demokracji; edukacja dla obywatelstwa aktywnego (demokratycznego). 

Okreslono ściśle „skandynawskie” cechy kształtowania obywatelstwa demokratycznego 

dla pokoju, mianowicie na podstawie gruntvigowskiej koncepcji „Folkeoplysning”; 

przewodnimi zasadami kształtowania jest demokracja i równość; ludowe szkoły 
wyższe oraz kółka edukacyjne jako instytucje edukacji dla pokoju są wyjątkowe i 

specyficzne, ich celem jest stworzenie warunków do samorozwoju oraz samorealizacji 

osoby dorosłej, zapewnienie jej adaptacji i włączenia do aktywnego życia 
społeczeństwa, pomoc w znalezieniu miejsca w życiu, uczynienie obywatela 

świadomym uczestnikiem procesów społecznych mających na celu rozbudowę 

demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Pokazano, że kształtowanie 
aktywnego obywatelstwa w USA odbywa się poprzez nauczanie demokracji, nauczanie 

wspólnoty, nauczanie poprzez służenie społeczeństwu, pokojowi; w jego podstawie 

leży „pedagogika oparta na doświadczeniu”. Wyciągnięto wnioski, że nieformalna 

edukacja dorosłych jest skutecznym mechanizmem kształtowania obywatelstwa 
demokratycznego w kontekście wdrażania edukacji dla pokoju w krajach rozwiniętych. 

Słowa kluczowe: edukacja dla pokoju, edukacja nieformalna dorosłych, 

obywatelstwo demokratyczne, obywatelstwo aktywne, kraje skandynawskie, USA. 
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Олена Пєхота  

 

НАВЧАННЯ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ МИРУ  

НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ ЇЇ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК 

 

 Анотація. Упродовж останніх двох десятиліть питання неформальної освіти 
набули актуальності у багатьох країнах. Політичний, економічний та соціальний 

розвиток суспільства призводить до того, що неформальна освіта не лише 

підтверджує своє право на існування як у сучасному світі, так і в Україні і  

поступово стає його невід’ємним регулятивним складником, особливо у питаннях 
миру. Від послідовного усвідомлення політики миру суспільство перейшло до 

визначення шляхів, засобів  вироблення у громадян навичок творення та 

забезпечення миру. Ситуація, що склалася, сприяла виникненню широкої 
міжнародної зацікавленості до розроблення і впровадження освітніх програм з 

розвитку життєвих навичок жити в мирі у міжкультурній взаємодії, що особливо 

важливо  для дорослого населення. Сучасна практика свідчить, що програми з 
навчання життєвих навичок стали обов’язковою складовою як у шкільному 

навчанні, так і в системі неформальної освіти дорослих. Життєві навички є 

основою незалежності і самоефективності. Вони представляють собою поєднання 

різних здатностей, які в цілому дозволяють дорослим навчатися впродовж всього 
життя і вирішувати проблеми, щоб вести самостійне життя як особистості і брати 

участь у колективному житті в суспільстві. Життєві навички тісно пов′язані з 

ключовими проблемами, які виникають у сучасної дорослої людини. Вони 
сприяють соціальній і громадянській активності, самоефективності й можливості 

працевлаштування людини. У широкому аспекті вони забезпечують співіснування 

в демократичному суспільстві, інклюзивність для всіх і активне громадянство в 

багатокультурному суспільстві. Доведено, що життєві навички необхідні людині 
для того, щоб діяти в конкретному середовищі відповідно до основних принципів 

демократії і спільного життя в різноманітному суспільстві. Життєві навички дають 

дорослим інструменти для вирішення нових завдань і  практично та емоційну 
підтримують оточуючих, корисні для тих, хто навчається, для людей та оточуючих 

їх спільнот, а також для спілкування і передавання досвіду від покоління до 

покоління. 
 Ключові слова: освіта впродовж життя,  освіта дорослих, неформальна 

освіта дорослих, життєві навички, навчання миру, позитивне ставлення до людини, 

медіація.   

   

    

Вступ. Упродовж останніх двадцяти років питання неформальної 

освіти набули актуальності у багатьох країнах. Такий інтерес пов’язаний із 

цілою низкою змін, які наразі відбуваються майже у всьому світі. На рівні 

суспільного розвитку світ загалом стає все більш дуалістичним. 

Пропагуються демократія і плюралізм, водночас культивується національна 

самобутність та навіть певний догматизм у релігійних, культурних та 

гендерних питаннях. Формальна освіта не завжди здатна навчити 

адекватному способу існування в таких неоднозначних умовах і ще рідше 

формує компетентності, необхідні сучасному громадянину для гармонійної 

комунікації в суспільстві. Тому в багатьох європейських державах 
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неформальна освіта все частіше позиціонується, передусім, у сфері 

громадянської освіти або освіти для демократичного громадянства. 

Для неформальної освіти відкриваються принципово нові можливості 

для сприяння мирній міжкультурній взаємодії, формування толерантного 

ставлення до іншого та подолання проявів ксенофобії. Саме цей напрям 

сьогодні активно розвивається. Цьому сприяє реалізація держаних програм 

і проектів неурядових організацій  у багатьох країнах світу, і  в Україні 

також: ІСАР  «Єднання»,  Представництво DVV International Україна, 

Міжнародний центр неформальної освіти (Київ), зокрема Центр 

«Європейська освіта дорослих». 

На жаль, рішення щодо стратегічних напрямів розвитку формальної 

освіти часто приймаються вузьким колом людей без реального залучення 

думки громадськості. Неформальна освіта пропонує більш гнучкий підхід до 

процесу навчання, забезпечуючи активну участь своїх учасників у 

формуванні програм навчання та роблячи зміст навчання більш 

плюралістичним.  

Аналіз джерел, дозволив виявити, що аспекти політичного, 

економічного та соціального розвитку суспільства призводять до того, що 

неформальна освіта не лише підтверджує своє право на існування як у 

сучасному світі, так і в Україні, а й  поступово стає його невід’ємним 

регулятивним складником, особливо у питаннях миру. Від послідовного 

усвідомлення політик миру  суспільство перейшло до визначення шляхів, 

засобів  вироблення у громадян навиків творення  та забезпечення миру. 

Глобальні економічні, політичні та  соціальні зміни, що відбулися у 

світі від початку 1990-х років минулого століття і характеризуються 

сьогодні як явище світової глобалізації, спричинили проблеми, пов′язані з 

відсутністю у молодих людей навичок швидкої адаптації до соціальних змін 

та самостійного прийняття рішень, здатності долати життєві труднощі, 

медіації як способу мирного вирішення конфліктів. Ситуація, що склалася, 

сприяла виникненню широкої міжнародної зацікавленості до розробки і 

впровадження освітніх програм з розвитку життєвих навичок жити в мирі, у 

мирній міжкультурній взаємодії, що особливо важливо  для дорослого 

населення. 

  Перший значний крок цього напряму було здійснено  Всесвітньою 

організацією охорони здоров′я (ВООЗ), яка ініціювала реалізацію першого 

міжнародного проекту «Навчання життєвим навичкам». Під життєвими 

навичками розумілася здатність до адаптивної та позитивної поведінки, 

завдяки якій особистість  може подолати щоденні життєві труднощі. 

Розроблена програма спрямована на допомогу дітям і молодим людям у 

набутті навичок, необхідних для вирішення певних проблем у сучасному 
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житті, а також для розвитку здатності до самозахисту в разі прояву тиску і 

насилля1. 

Всесвітня організація здоров’я запропонувала п′ять основних 

компонентів, які необхідно включати до шкільної програми навчання 

життєвих навичок: самоповага і емпатія; навчання і міжособистісні 

стосунки; прийняття рішень і вирішення проблеми; творче і критичне 

мислення; уміння справлятися з емоціями і стресом2.  

Сьогодні автори й дослідники-експерти програм навчання життєвих 

навичок визначають вісім принципів, які є їх основою: всебічність програм; 

залучення батьків до  участі  в програмах; тренінговий підхід; співпраця; 

культурна адекватність; оцінка ефективності програм; загальнолюдські 

цінності; зв'язок  програм із соціумом. Сучасна практика свідчить, що 

програми з навчання життєвих навичок підлітків повинні стати 

обов’язковою складовою як у шкільному навчанні, так і в системі 

неформальної освіти дорослих. Такі  програми розробляються і 

запроваджуються як державними інститутами освіти, так і громадськими 

організаціями та приватними особами, які пропонують їх державним 

органам влади, отримують відповідну акредитацію і виступають партнерами 

навчальних закладів у реалізації цих програм. 

Найбільше програм з навчання життєвим навичкам впроваджується в 

системі освіти США. Однією з перших є програма «The Million Dollar Machine: 

Life Skills Enrichment Program» (MDM), яка була розроблена Кентом Девісом 

і Девідом Гоуеллом та запроваджена у навчальні плани в 1987 р. Вона є 

частиною навчального  плану в 25-ти штатах. Більш ніж 100 тис. учителів 

викладають цей курс. Підготовку за нею пройшли 2,5 млн. учнів. У 1989 р.  

ця програма отримала нагороду «The Private Sector Initiative». Її складові 

орієнтовані на розвиток самооцінки, комунікативних навичок, уміння 

приймати рішения, здатність  сказати «ні».  

Іншою поширеною програмою з навчання життєвим навичкам є 

програма «Life Skills for Kids» (організація «Advocates for Youth»). Вона 

спрямована на розвиток учнів на основі підвищення самооцінки та 

відповідальності; формування мотивації навчання; розвиток прагнення до 

самоосвіти протягом життя; розвиток позитивних соціальних навичок, 

критичного мислення і навичок прийняття рішень самозахисту від 

негативного впливу; взяття на себе відповідальності за майбутнє планети і 

                                                             
1 Навички заради здоров’я. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку 

навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я. 
– К.: ВКТФ «Кобза», 2004. – 123 с.     

2 Ничкало Н. Г. Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні // Концептуальні 
засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник 
наукових статей / [колектив авторів]; за ред. Кременя В. Г., Ничкало Н. Г.; укл. Аніщенко 
О. В., Лук’янова Л. Б. – К.: Знання України, 2018. – С. 602-606.  
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людства. Відповідно до цієї програми розроблено тренінгові курси для 

учителів, освітні семінари для батьків,  різні напрями діяльності учнів як у 

освітньому процесі, так і поза його межами. Видані різні інформаційні 

посібники, відео- та  аудіопродукція. 

Популярною  факультативною програмою є «The 3 R's of Growing Up». 

Її концепція базується на ідеї, що  кожен підліток повинен бути 

відповідальним, уміти робити позитивний вибір, поважати себе. Робота за 

нею передбачає перегляд спеціально розроблених відеофільмів, 

обговорення тем з використанням рольових ігор. 

Одним із різновидів програм навчання життєвим навичкам є 

спеціальні освітні програми з формування  здорового способу життя. В 

такій інтерпретації уміння дотримуватися здорового способу життя 

розглядається як сукупність необхідних життєвих навичок. Усі ці аспекти 

знайшли певне відображення в удосконаленні змісту освіти та навчально-

виховного процесу і у сучасних загальноосвітніх закладах України.  

Особливого значення  сьогодні набувають соціальні навички, зокрема 

навички ефективної комунікації, групової взаємодії, передусім й мережевої. 

В умовах постійних змін, які відбуваються у суспільстві, доросла людина  

також потребує особливих навичок, що формують здорову самооцінку, 

підвищують її стресостійкість, допомагають у досягненні цілей. Саме тому 

на межі століть активно досліджується поняття «життєві навички», а також 

виникла педагогічна технологія, яка називається «Освіта на основі 

розвитку життєвих навичок» (ООЖН).  Життєві навички – дослівний 

переклад з англ. «life skills». Проте в англійській мові «skills» означає не 

лише навички (вміння, відпрацьовані до автоматизму), а й здатність до 

чогось або компетентність. Тому термін «життєва компетентність» був би 

точнішим, але в пострадянських країнах поширене поняття «життєві 

навички». Відповідно вважаємо, що надалі варто ним користуватися, 

розуміючи під життєвими навичками низку психологічних і соціальних 

компетентностей, які допомагають людині бути в гармонії зі своїм 

внутрішнім світом і будувати продуктивні стосунки із соціальним оточенням 

та зовнішнім світом. За визначенням ВООЗ, життєві навички — це здатність 

до адаптації, позитивної поведінки та подолання труднощів щоденного 

життя3. 

Дослідники виокремлюють такі життєві навички: навички ухвалення 

рішень; комунікативні навички; навички вираження почуттів і керування 

ними; навички критичного мислення; навички усвідомлення негативних 

впливів і тиску з боку однолітків, а також навички протистояння їм 

                                                             
3 Навички заради здоров’я. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку 

навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я. 
– К.: ВКТФ «Кобза», 2004. – 123 с.     
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(здатність сказати «ні» наркотикам, алкоголю, тютюнопалінню, раннім 

сексуальним стосункам тощо); навичка постановки цілей та ін 

Найчастіше життєві навички об’єднують у дві групи – 

внутрішньоперсональні (психологічні) та міжперсональні (комунікативні).  

Проект  «Життєві навички для Європи» (LSE) спрямований на 

покращення надання  базових навичок у Європі шляхом пояснення, 

подальшого розвитку  удосконалення підходу до формування життєвих 

навичок.  Кінцевими бенефіціарами проекту є представники 

неблагонадійних сімей, біженці та люди, які чинять опір «іноземцям» і 

міжкультурному обміну. 

                                               

 
Рис. 1. Внутрішньоперсональні навички поділяють на інтелектуальні 

(когнітивні) та емоційно-вольові 

 

Проект LSE пояснює, розвиває й удосконалює підхід до життєвих 

навичок з метою підтримки трьох різних груп населення: 

 представники з неблагонадійних сімей, у яких недостатньо 

можливостей вирватися з пастки негативних навичок. Вони часто для 

доступу до соціальних послуг, належного  медичного обслуговування, яке 

виходить за рамки терміновості, й демократичної участі; 

 біженці, яким треба не тільки вивчити мову, якою необхідно 

спілкуватися, але й  набути знання про те, як адаптуватися до життя  в 

новій країні; 

 «корінне» населення Європи, яке агресивно реагує на «іноземців» 

через ксенофобські  й  насильницькі дії. 

Для підтримки цих трьох груп в доступі до навчання та інших послуг, 

розширення їхньої участі в житті демократичного суспільства та розвитку 

міжкультурного взаєморозуміння; партнери запрошують надавачів послуг і 
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політиків для розроблення комплексних пропозицій до навчання. Воно має 

поєднувати базові й цифрові навички з вирішенням проблем, критичним 

мисленням і взаємодією з іншими людьми, а також інформацією та 

підтримкою в тому, як отримати доступ до медичних та соціальних послуг, 

розвинути сімейні  компетенції  та розвивати міжкультурний діалог і 

активну  громадянську позицію. 

Цілями проекту є: актуалізація дорослих у навчанні протягом життя; 

поширення співпраці між установами і зацікавленими сторонами, які 

займаються питаннями  біженців, з одного боку, і низько кваліфікованими з 

іншого; збільшення шансів на працевлаштування тих, хто навчається 

життєвим навичкам; визнання ролі неформальної освіти дорослих у 

досягненні соціальної інтеграції  в умовах Європейського Союзу. 

Завданнями проекту визначено: зібрати, порівняти і розвивати підхід 

до освіти дорослих для життєвих навичок (більш повне надання базових 

навичок); надати «інструменти» й рекомендації, які  доцільно 

використовувати для трьох цільових групп; розробити  модулі навчання 

життєвим навичкам, які можна поширювати  в інших країнах; надати 

конкретні пропозиції щодо розроблення і реалізації стратегії життєвих 

навичок на місцевому / регіональному / національному рівнях. 

Проект продемонстрував кілька конкретних результатів: 

 глосарій життєвих навичок, що грунтується на опитуванні серед 

організацій, які займаються  проблемами освіти дорослих, кабінетних 

дослідженнях та інтерв′ю, щоб представити різні підходи  до  розуміння 

життєвих навичок в Європі; 

 збірник прикладів успішних  практик ініціатив з формування життєвих 

навичок в Європі; 

 збір і аналіз інструментів, що використовуються у всій Європі для 

розвитку і удосконалення життєвих навичок і міжкультурного 

взаєморозуміння; 

 система забезпечення і модулі для створення  орієнтовної системи 

надання життєвих навичок, в т.ч. модулі, мовні, правописні й математичні 

навички; фінансові, цифрові, медичні й громадянські можливості; 

 інструментарій підвищення обізнаності, який містить рекомендації, 

пропозиції щодо  стратегій життєвих  навичок на різних рівнях. 

Сьогодні медіація є одним із найпопулярніших альтернативних 

способів врегулювання спорів (конфліктів) у розвинених країнах світу. Він 

передбачає залучення посередника (медіатора), який допомагає сторонам 

конфлікту налагодити процес комунікації, проаналізувати конфліктну 

ситуацію таким чином, щоб сторони самостійно змогли обрати той варіант 

рішення, який задовольнить інтереси і потреби обох учасників спору. 
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В Україні медіація набуває популярності. Свідченням тому є створення 

в кількох громадських організацій, які сприяють розвитку медіації в нашій 

країні, серед яких і Центр «Європейська освіта дорослих» (Миколаїв). 

Команда Центру «Європейська освіта дорослих» спільно зі Спілкою 

жінок України в рамках проекту «Миротворення в Україні: роль жінок» 

запропонувала громаді  інший проект – «100 добрих справ на шляху до 

миротворення» (2016 р.) з метою поглиблення взаєморозуміння, подолання 

ворожнечі та недовіри  між різними  групами українського суспільства. 

Були запрошені громадські організації, ініціативні групи та активні 

громадяни, що прагнуть  сприяти миротворчим процесам в Україні. Було 

віддано перевагу ініціативам, що пропонували заходи з підвищення та 

зміцнення ролі жінок  у сфері миротворення, використання їх потенціалу як 

об’єднавчого чинника для українського суспільства. Мета конкурсу – 

посилення участі жінок і жіночих організацій у зміцненні миру та 

толерантності в громадах, вироблення життєвих навичок миру. Серед 

напрямів конкурсу проектів – розвиток соціальної толерантності в 

українському суспільстві, діалог між владою і громадськістю у миротворчих 

процесах, альтернативні способи розв’язання конфліктів та інші.  

Сучасні основні потреби людини мають вирішальне значення і разом з 

тим є основним мотиваційним чинниками розвитку життєвих навичок, які 

людина може намагатися набути. Задоволення основних потреб за 

допомогою формування життєвих навичок дозволяє отримувати позитивний 

досвід навчання, а також стимулює нові овітні потреби. Це є 

довгостроковою перевагою, що виявляється у самостійності, залученості і 

розуміння проблем, в нових освітніх потребах. 

У м. Миколаєві відбувся Перший Фестиваль неформальної освіти 

дорослих «HUMAN DESIGN / ДИЗАЙН ЛЮДИНИ» (2017 р.), ініційований 

Центром «Європейська освіта дорослих» за підтримки Миколаївського 

міськвиконкому.  Ідея проведення цього фестивалю перемогла на 

муніципальному конкурсі проектів серед громадських організацій.  Одне з 

його основних завдань – розвиток життєвих навичок дорослих саме для 

миру, які допоможуть  у розвитку також їхньої громадянської активності, 

навичок безпеки у великому місті, правової грамотності тощо. 

У локації «Громадянська освіта» був представлений Громадський 

(партисипаторний) бюджет міста: як написати проекти для бюджету участі 

на дитячі майданчики, спортмайданчики, зелені зони, освітлення вашого 

двору; як звичайний громадянин може впливати на рішення влади;  яку 

роль відіграють громадські організації в житті Миколаєва; як захистити 

права й інтереси громадян міста з використанням механізмів місцевої 

демократії тощо.  

Тренери з неформальної освіти дорослих на локації «Безпека людини 

у великому місті» допомагали отримати необхідну інформацію з життєво 
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важливих навичок: безпека дитини, жінки, сім′ї, конфіденційність 

інформації людини, особистих фінансів.  

Отже, навчання дорослої людини миру розглядається нами у 

контексті парадигми «освіти впродовж життя». Це є одним із головних 

завдань  неформальної  освіти. Життєві навички  дорослої людини 

забезпечують їй співіснування в демократичному суспільстві, інклюзивність 

для всіх і активне громадянство в багатокультурній спільноті. Принциповим 

є те,  що навчання миротворенню та медіації  повинно формувати  в 

результаті відповідні конкретні життєві навички. Навчання дорослої людини 

миру на засадах розвитку життєвих навичок сприяє її соціальній і 

громадянській активності, самоефективності й можливості жити в мирі у 

громаді. Вони необхідні людині для того, щоб діяти в конкретному 

середовищі, дають їй інструменти для вирішення завдань миру і практичної 

та емоційної підтримки оточуючих. Сьогодні ці навички вкрай необхідні  

тим, хто навчається впродовж життя,  людям різного віку та оточуючим їх 

спільнотам для спілкування і обміну досвідом між поколіннями,  у мирній 

міжкультурній взаємодії. Результати дослідження дозволили виокремити 

серед загальних «навички для миру» та визначити шляхи і засоби 

формування таких  системоутворюючих навичок, як медіація, взаємодія з 

владою, позитивне ставлення людини до оточуючого світу, безпека 

життєдіяльності. 
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Olena Piekhota  

 

TEACHING PEACE TO ADULTS BASED ON  

THE DEVELOPMENT OF THEIR LIFE SKILLS 

 

Summary. Over the past twenty years, the issue of non-formal education has 
become very relevant in many countries. The analysis shows that all aspects of the 

political, economic and social development of society lead to the fact that non-formal 

education not only confirms its right to exist both in the modern world and in Ukraine, 

and is becoming its integral regulatory component, especially in matters of peace. 
From a gradual realization of the world politics, society has moved on to defining ways, 

creating means, developing citizens' skills of creating and maintaining peace. The 

current situation has contributed to the emergence of a broad international interest in 
the development and implementation of life skills training programs for living in peace 

in peaceful intercultural interaction, which is especially important for adults. Modern 

practice shows that life skills education programs should become an indispensable 
component in both school and non-formal adult education. Life skills are the basis of 

independence and self-efficacy. They are a combination of different abilities that 

generally allow adults to learn throughout their lives and solve problems in order to 

lead independent lives as individuals and participate in collective life in society. Life 
skills are closely linked to the key challenges faced by adults in the modern world. The 

best life skills contribute to social and civic activity, self-efficacy and a person's ability 

to be employed. And in broad sense, they ensure coexistence in a democratic society, 
inclusiveness for all and active citizenship (find a definition) in a multicultural society. 

Thus, life skills are necessary for a person to act in a specific environment in 

accordance with the basic principles of democracy and common life in a diverse 

society. Life skills provide adults with tools for solving new problems and provide 
practical and emotional support to surrounding persons. Life skills are useful for those 

who learn, for people and their communities, as well as for communicating and 

sharing experiences from generation to generation. 
Key words: life-long learning, adult education, adult non-formal education, life 

skills, teaching peace, positive attitude to human,  mediation. 
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Ołena Piechota       

      

NAUCZANIE CZŁOWIEKA DOROSŁEGO POKOJU NA ZASADACH 

ROZWOJU JEGO UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH 

 

Streszczenie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat kwestie edukacji nieformalnej 

stały się bardzo istotne w wielu krajach. Analiza pokazuje, że wszystkie aspekty 

politycznego, gospodarczego i społecznego rozwoju społeczeństwa prowadzą do tego, 
że nieformalna edukacja nie tylko potwierdza swoje prawo do istnienia zarówno we 

współczesnym świecie, jak i na Ukrainie, i stopniowo staje się jego niezbywalnym 

elementem regulacyjnym, zwłaszcza w sprawach spokoju. Dzięki konsekwentnej 
świadomości polityki spokoju społeczeństwo zwróciło się ku określeniu sposobów, 

środków, rozwoju umiejętności tworzenia i spokoju obywateli. Obecna sytuacja 

przyczyniła się do powstania szerokiego międzynarodowego zainteresowania 
rozwojem i wdrażaniem programów edukacyjnych na rzecz rozwoju umiejętności 

życiowych, aby żyć w spokoju w pokojowej współpracy międzykulturowej, co jest 

szczególnie ważne dla dorosłej populacji. Obecna praktyka sugeruje, że programy 

uczenia się przez całe życie powinny stać się obowiązkowym elementem zarówno w 
edukacji szkolnej, jak i pozaformalnej edukacji dorosłych dorosłych. Umiejętności 

życiowe są podstawą niezależności i poczucia własnej skuteczności. Stanowią one 

połączenie różnych umiejętności, które na ogół pozwalają dorosłym studiować przez 
całe życie i rozwiązywać problemy, aby prowadzić niezależne życie jako jednostki i 

uczestniczyć w zbiorowym życiu w społeczeństwie. Umiejętności życiowe są ściśle 

powiązane z kluczowymi wyzwaniami, przed którymi stoją dorośli we współczesnym 
świecie. Najlepsze umiejętności życiowe przyczyniają się do aktywności społecznej i 

obywatelskiej, poczucia własnej skuteczności i umiejętności zatrudnienia osoby. I 

szerzej, zapewniają współistnienie w społeczeństwie demokratycznym, integrację dla 

wszystkich i aktywne obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym. Zatem 
umiejętności życiowe są niezbędne, aby osoba mogła działać w określonym 

środowisku zgodnie z podstawowymi zasadami demokracji i wspólnego życia w 

zróżnicowanym społeczeństwie. Umiejętności życiowe dają dorosłym narzędzia do 
rozwiązywania nowych zadań oraz praktycznie i emocjonalnie wspierają innych. 

Umiejętności życiowe są przydatne dla tych, którzy uczą się, dla ludzi i ich 

społeczności, a także dla komunikacji i dzielenia się doświadczeniami z pokolenia na 
pokolenie. 

Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, edukacja dorosłych, nieformalne 

kształcenie dorosłych, umiejętności życiowe, edukacja spokojowa, pozytywne 

nastawienie do osoby, mediacja. 
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Ярослав Пилинський 

 

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ДЕЛІБЕРАТИВНОГО  

НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ ГРОМАДЯН 

 

Анотація. Оскільки громадянами не народжуються, а вони виховуються, то 

роль освіти і навчання демократії набуває нині першорядного значення. Справжня 
легітимність законодавчого урядування може виникнути лише через його 

схвалення усіма членами суспільства. Для цього неминуче потрібне попереднє 

публічне обговорення, яке підтверджує відкритість суспільства та його 
егалітарність, виховує чесність у аргументації, критичність мислення, терпимість 

до чужої думки, готовність корегувати свою позицію. Щоб залучити громадян до 

вирішення загальнодержавних і місцевих проблем, теоретики і практики 

громадянської освіти, учителі, громадські активісти намагаються повернути 
народовладдя народу, навчаючи його вміння вести вдумливе обговорення з метою 

прийняття виважених рішень. 

Ключові слова: громадянська освіта, обговорення, конфлікт, 
співробітництво, толерантність, критичне мислення, емпатія. 

 

 

Вступ. У сучасній Україні голосування вважається основним 

елементом демократичного процесу. Тому у нас нині існує так звана 

електоральна демократія, за якої громадяни, проголосувавши, по суті 

втрачають будь-який вплив на своїх обранців, а отже, що логічно, 

втрачають інтерес до державного чи місцевого врядування. Щоб виправити 

ситуацію і залучити громадян до вирішення загальнодержавних і місцевих 

проблем, теоретики і практики громадянської освіти, учителі, громадські 

активісти намагаються повернути демократію демосу (тобто, по-

українському: народовладдя – народу). Звичайно, не всім це подобається і 

не всі розуміють глибину проблеми, але прихильники демократії вважають, 

що альтернативою зміцнення демократії є авторитаризм в усіх його 

варіантах і проявах, який, як показує багатовікова практика, веде до 

застою та економічного занепаду. Тому прихильники делібератівной 

демократії стверджують, що справжня легітимність законодавчого 

урядування може виникнути лише через його попереднє публічне 

обговорення, відкритість суспільства, терпимість до чужої думки, готовність 

корегувати свою первісну позицію на підставі появи в процесі обговорення 

«кращого аргументу». Але оскільки громадянами не народжуються, а 

виховуються, то роль освіти і навчання демократії набуває неабиякого 

значення.  

У повсякденні більшість членів суспільства шукають відповіді на вічні 

питання: що робити далі? Що потрібно зробити, щоб створити систему 

соціального забезпечення в умовах зменшення доходів? Що робити, щоб 

населені пункти були безпечними для проживання, не перетворившись при 
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цьому у військовий табір? Як змінити систему охорони здоров'я в умовах, 

коли вартість ефективних медичних препаратів, робить їх недоступними 

для багатьох людей? Як задовольняти потреби в енергії, що необхідна для 

розвитку економіки, водночас захистивши навколишнє середовище? Ці та 

багато інших питань постають на різних рівнях – державному, обласному та 

місцевому. Найбільш кардинальні розбіжності щодо способів розв’язання 

проблем зазвичай пов'язані з проблемами, що становлять цінність для всіх 

людей – це свобода, безпека, справедливість. Раціональні рішення, 

прийнятні для всіх, знайти важко. Жоден експерт не підкаже, яким саме 

має воно бути, щоб задовольнити усіх і кожного. У пошуках розв’язання 

проблеми люди схильні йти на компроміси, поступатися менш важливим, 

особливо коли у якійсь царині їм загрожує небезпека. Може бути багато 

пропозицій щодо розв’язання проблем. Однак вони мають розбіжності з 

приводу того, наскільки допустимо контролювати окрему людину, або різне 

бачення того, звідки це явище прийшло. Жодні дискусії, голосування не 

знімуть проблему. До повного взаєморозуміння прийти практично 

нереально, однак над проблемними питаннями будь-якої складності треба 

працювати, шукати найкраще колективне рішення1.  

Загрозою є нескінченні суперечності, що виникають під час 

обговорення соціально важливих проблем. Організатори обговорення 

мають долучати громадян з усіх верств населення, з метою об'єднати 

зусилля для здійснення корисних справ: заснувати добровільну дружину 

для співпраці з правоохоронними органами, активно залучати дітей до 

участі у різних гуртках за інтересами, мистецьких колективах, спортивних 

командах. Якщо громадяни беруть участь у прийнятті рішень, то 

ймовірність, що вони активно долучаться до спільної справи, є набагато 

вищою, адже вони мають змогу усвідомити глибину проблеми і вишукувати 

додаткові ресурси для її розв’язання.  

Отже, щоб громадяни долучалися до розв’язання проблем, приймали 

обґрунтовані рішення, вчилися контролювати владу і тим самим 

поліпшували своє життя, вони повинні: відчувати, що порушені питання 

справді для них є важливими, і треба працювати з розбіжностями. 

Виклад основного матеріалу. У процесі розв’язання проблеми є 

два ключові моменти, на які слід звернути увагу. Перший – якнайчіткіше її 

формулювати. Зазвичай це роблять ЗМІ, профспілка2 або політичний лідер. 

На перший погляд здається, що це не так важливо, але дослідження 

                                                             
1 Yankelovich D., The Magic of Dialogue: Transforming Conflict into Cooperation. New 

York. Simon & Shuster.  – 1999. – 240 p. 
2 Метьюз Д. Екологія демократії. Як стати сильнішими, щоб самим формувати своє 

майбутнє (пер. з англійської). – К.: «Стилос», 2018. – 266 с. (Mathews D., Naming and 
Framing Difficult Issues to Make Sound Decisions. Kettering Foundation. Dayton. – 2016. – 28 

p. – Режим доступу: https://www.kettering.org/catalog/product/naming-and-framing-2016) 
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американських вчених показали, якщо хтось гранично чітко окреслює 

проблему, успіх її ефективного розв’язання цілком вірогідний. 

Другим важливим аспектом є обрання варіанту вирішення проблеми. 

Часом розглядається лише один варіант, наприклад, попередньо схвалений 

шкільною адміністрацією або узгоджений із групою зацікавлених осіб. 

Разом з тим можуть бути два передбачувані варіанти, приміром, в рамках 

політичної дискусії, коли одне рішення є прямою протилежністю другого. 

Наші дослідження свідчать, що успішне обговорення більш імовірне, коли є 

широкий вибір різних варіантів. 

Зауважимо, хоча постановка та обговорення проблеми важливі, але 

вони не є самоціллю. Це лише два елементи у публічному процесі 

прийняття рішень. Щоб прийняти рішення, люди мають зважити різні 

варіанти, орієнтуючись на важливі для них речі. Якщо заздалегідь вони не 

оцінять можливі наслідками і не вирішать, чим готові пожертвувати – а 

певні поступки неминучі при виборі будь-якої опції, включаючи й ту, якій 

надається перевага – то незрозуміло як зреагує спільнота, якщо доведеться 

впроваджувати непопулярні заходи.  

Приймаючи колективні рішення, громадяни водночас мають 

з’ясовувати, які ресурси їм знадобляться у майбутньому, де вони будуть їх 

шукати і як скоординувати подальші дії. Поряд з цим є й інші важливі 

моменти. Наприклад, коли необхідні ресурси окреслені, вони можуть 

охоплювати або ні вже наявні у громадян можливості, скажімо, соціальні 

зв’язки. Коли ресурси знайдені, підрядник може бути обмежений 

юридичним контрактом, який не міститиме обіцянок, що громадяни давали 

одне одному, в той час як окремі статті договору можуть потребувати 

дотримання взятих на себе зобов'язань. Коли порядок дій затверджений, за 

його виконання може взятися місцева влада, а самоорганізація вже буде 

непотрібна, як і звернення до раніше напрацьованих особистих зв’язків. Це 

все ключові моменти, коли люди або долучаються до відкритого процесу 

прийняття рішень або залишаються осторонь нього.  

У повсякденному житті людям доводиться переборювати перешкоди, 

розв’язувати малі і більші важливі проблеми. Розмови про них крутяться 

навколо простих запитань: що турбує? Чому це важливо? Який воно має 

вплив на життя і здоров’я? З відповідей можна зрозуміти, що є 

найважливішим. Дослідники зробили спробу обрати поняття, що описувало 

б процес, під час якого люди ідентифікують проблему. З’ясувалося, що 

названа чітко проблема – це перший крок на шляху до громадської 

активності. Так з’явилося поняття «naming» (англ. - іменування, 

називання), а водночас і усвідомлення, що необхідне обговорення 

проблеми, яке включає первинний збір та оцінку різних можливих рішень, 

враховуючи недоліки кожного з них. 
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Коли всі варіанти зважено, приймається остаточне рішення кількома 

способами: шляхом голосування, пошуку консенсусу, переговорів або 

обговорення. Процес прийняття громадянами рішень з орієнтацією на свої 

внутрішні цінності та врахуванням наперед можливих наслідків свого 

рішення називають «деліберацією» (англ. deliberation – деліберація, 

обдумування, дискусія). Цей процес має місце, коли люди, які обговорюють 

актуальну проблему, переймаються чіткими деталізованими питаннями: 

якби ми зробили те, що ви пропонуєте, який, на вашу думку буде 

результат? Чи буде це справедливо? Чи матимемо очікувану користь? Чи є 

недоліки у такого рішення? Якщо є, то, можливо, варто змінити думку щодо 

ухвалення цього рішення? 

Формулювання проблеми громадянами – це не просто її опис 

повсякденною мовою. Те, як люди називають існуючі проблеми, показує, 

що турбує кожного. Всі хочуть жити подалі від небезпеки, бути 

застрахованими від економічних негараздів, вільно досягати намічених 

цілей, хочуть поваги від оточення – ось лише деякі з основних мотивів. 

Потреби людей більш фундаментальні, ніж інтереси, які змінюються 

залежно від конкретних обставин. Водночас потреби та інтереси 

відрізняються від цінностей і переконань, які, безумовно, різні у різних 

людей. Наші колективні політичні потреби схожі з індивідуальними, які 

описав А. Маслоу, який вважав, що вони універсальні для всіх3. Втім, коли 

різні люди описують, яким чином якась проблема зачіпає їх особисто, не 

слід очікувати, що вони уявляють її однаково. Означень завжди буде 

декілька, адже у всіх людей різні мотивації і кожна з них важлива для 

окремого індивіда. Наприклад, всі прагнуть безпеки та свободи. Але 

обставини життя різняться, тому кожний визначає, що важливіше в певній 

ситуації у певний час. Якщо люди живуть у небезпечній зоні, вони прагнуть 

більшої захищеності. Якщо небезпечні райони десь далеко, громадяни 

більше цінують особисту свободу. Різниця у життєвих обставинах може 

призводити до напруженості, коли йдеться про важливі питання, і ця 

напруженість наростає як всередині кожного особисто, так і в громаді 

загалом. 

Ці відмінності не обов'язково розділяють людей, особливо коли вони 

визнають, що, хоча у них різні життєві обставини, однак їх турбують одні й 

ті самі проблеми. У деліберативному процесі прийняття рішень люди бачать, 

що вони можуть як погоджуватися один з одним, так і не погоджуватися. 

Це спонукає їх визнавати можливість конфлікту інтересів і зменшує 

ймовірність поляризації суспільства4. 

                                                             
3 Maslow A. Motivation and Personality. – Piarson. – 1997. – 336 p.  
4 Mathews D., The promise of democracy: A source book for use with National Issues 

Forums. – Dayton, OH: Kettering Foundation. 1988. – 134 p. 
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У процесі обговорення проблеми необхідно визначитися, які дії 

потрібні для її вирішення, і прорахувати можливі несприятливі наслідки. 

Дражливими для багатьох людей є проблеми охорони здоров'я і освіти. Як 

правило, озвучується довгий список питань: забюрократизованість системи 

охорони здоров’я, некомпетентність лікарів, недосконалість медичного 

страхування. Не можна розробити якийсь план дій, який дав би змогу 

вирішити водночас всі проблеми в цій сфері. У такому разі краще 

концентруватися на якійсь одній проблемі. 

У процесі обговорення конкретної проблеми, часто висловлюється 

багато пропозицій щодо окремих її аспектів. Наприклад, в 

неблагополучному районі, де раз по раз відбуваються пограбування, 

більшість людей занепокоєні питанням безпеки. Хтось виступить за 

збільшення кількості поліцейських на вулицях, інші висловляться на 

користь набору команди дружинників, треті хотіли б, щоб занедбані будівлі 

були знесені або хоча б обгороджені. Всі ці різні пропозиції об’єднують 

міркування безпеки. У цьому сенсі всі вони є частиною одного плану дій. 

Цей план складатиметься з ряду дій, які є відповіддю на певний виклик і 

мають спільну мету.  

Кожна громада, безсумнівно, має й інші проблеми, які потрібно 

розв’язувати. Люди можуть пов'язувати високий рівень злочинності з 

бідністю і хотіли б, щоб було створено нові робочі місця, а влада 

впроваджувала програми професійної перепідготовки. Крім того, коли люди 

бачать, як росте кількість неповнолітніх правопорушників, вони можуть 

висловлюватися за покращення соціальних послуг, відкриття будинків 

творчості та клубів за інтересами для молоді. 

Різні підходи приведуть до різних рішень. Тобто формулювання 

проблеми зумовлює вибір плану дій. У цього випадку є такі варіанти: 1) 

забезпечити кращий захист від злочинців, 2) пожвавити економіку і 3) 

запропонувати вагомішу підтримку проблемній молоді. Зіставлення 

означених трьох варіантів створює основу для прийняття остаточного 

рішення. Ці варіанти не є взаємовиключними, вони різні, і не тільки тому, 

що відображають різні проблеми, а й тому, що базуються на різному 

розумінні характеру проблеми. Ці три варіанти не схожі, тож вибір одного 

не означає, що від інших треба відмовитися. 

Ще один приклад: коли обговорюють проблеми енергетичної галузі, 

часто пропонують відмовитися від викопних видів палива. Для цього 

потрібно знайти альтернативні джерела енергії, що дасть змогу позбутися 

енергетичної залежності. Розуміння, що існує нелегкий вибір і жоден з 

варіантів не ідеальний, це частина процесу деліберації, який має на меті 

пошук компромісів у процесі обговорення.  

Від самого початку обговорення важливо виявляти потенційні 

недоліки кожного з варіантів розв’язання проблеми. Щоб вибір був 
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об’єктивним, усі пропозиції потрібно подавати з найкращого боку, але не 

забувати при цьому і про можливі негативні наслідки. Очевидно, не можна 

говорити про об'єктивність, якщо назва певного варіанту або його подача 

свідчать про явні преференції саме для цього рішення. Припинення 

зловживання наркотиками – гідна мета, але це не завжди хороше гасло, 

коли починається дискусія про те, чи потрібно дозволяти вживання певних 

видів наркотичних речовин чи ні. 

Якщо розглядати проблему стосовно неблагополучних районів, де 

високий рівень пограбувань, то треба обговорювати її комплексно. Це 

означає, що треба працювати не тільки над зниженням рівня злочинності, 

зміцненням економіки, приділяти більше уваги молоді. Всі зазначені 

варіанти мають свої переваги, але і недоліки. Так, збільшення кількості 

правоохоронців на вулицях створює враження поліцейської держави. 

Відкриття нового підприємства пожвавить місцеву економіку. Однак, якщо 

фірма найматиме лише чорноробів за мінімальну платню, то бідність нікуди 

не зникне і ситуація не поліпшиться. У будь-якого конструктивного рішення 

можуть бути неочікувані, частіше негативні побічні ефекти. 

Коли обговорюємо можливі недоліки, потрібно звертати увагу на те, 

що важливо для людей: на відповідальність, економічне благополуччя, 

свободу пересування тощо. Певні недоліки є завжди і над ними треба 

працювати. Тому питання можливих негативних побічних ефектів потрібно 

розглядати в процесі деліберації. 

На відкритих слуханнях потрібно обговорювати, що можуть зробити 

самі громадяни, а що влада; такий підхід сприятиме згуртуванню громади. 

Безпосередньо жителі району можуть розробити власні проекти і задіяти в 

них своїх співгромадян. У всіх випадках важливо, щоб вони були 

відповідальними. 

Іноді громадяни не бажають брати участь у політичному житті, 

оскільки невпевнені, що мають необхідні ресурси. Установи мають 

юридичні повноваження, фінанси і професійні кадри, які можна залучити 

до розв’язання проблеми, але що можуть зробити самі громадяни менш 

очевидно, навіть для них самих. Суспільство, яке звикло прислухатися до 

думки експертів і розвиватися за рахунок професіоналів, здебільшого 

скептично ставитися до ініціатив пересічних громадян.  

Більшість проблем, що постають перед громадою у глобалізованому 

світі, потребують для свого розв’язання спільних зусиль професіоналів та 

експертів. Наприклад якщо травматолог може надати кваліфіковану 

допомогу, коли зламана рука, то щоб ефективно лікувати інші хвороби, 

скажімо діабет, йому необхідна співпраця з пацієнтом (контроль за 

харчуванням) та іншими медпрацівниками.  

Є безліч прикладів того, чого громадяни змогли досягти, працюючи 

разом. У розв’язанні життєво важливих проблем вони не обов’язково мають 
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досягати повного взаєморозуміння, але покликані знайти певне спільне 

бачення, щоб просуватися вперед у вирішенні тієї чи іншої нагальної 

проблеми. 

Це влучно називається роботою над розбіжностями – працювати, 

шукаючи компромі5. Наприклад, до якої межі громадяни готові поступатися 

свободою, щоб бути захищеними від небезпеки? Спочатку вони можуть 

взагалі не знати про існування небезпеки або скептично ставитися до 

песимістичних прогнозів на майбутнє (чи справді відбувається глобальне 

потепління?) Переконавшись, що існує реальна небезпека, люди схильні 

шукати винних. Найчастіше звинувачення лунають на адресу уряду, щодо 

його неефективності, поширення корупції та зловживання владою. 

Водночас люди схильні чіплятися за ілюзорні надії: щось станеться або 

хтось прийде і виправить ситуацію, тому не доведеться приймати непрості 

рішення та шукати компроміс. Часто вони покладають надії на науку і 

техніку. Якщо ж громадяни переконуються, що пусті звинувачення ні до 

чого доброго не доведуть, а сторонньої допомоги чекати не варто, вони 

шукають компромісні рішення, опановуючи свої емоції. Зрештою, коли 

знайдене спільне бачення, можна рухатися вперед. 

Так відбувається процес деліберації, коли приймаються важливі 

рішення, чого важко досягти простим голосуванням або за допомогою 

інших форм волевиявлення. Під час деліберації люди усвідомлюють, що у 

них є спільного, зокрема, їхні цінності, а що відмінного внаслідок різних 

життєвих обставин. Люди можуть погодитися, що мають різні погляди на 

певні речі, однак вони зобов’язані знаходити спільне бачення вирішення 

проблеми. Безумовно, розбіжності не зникають, але люди можуть рухатися 

вперед і шукати варіанти розв’язання нагальних проблем. 

Організація процесу деліберації – не самоціль. Її головна мета – 

сприяння демократії, створення для громадян можливостей будувати 

спільне майбутнє, приймаючи обдумані та справедливі рішення. 

Деліберативна демократія відкрита для інновацій і вже має напрацьовані 

підходи. Мабуть, найбільш важливі з них – це вміння громадян реагувати 

на неделіберативну та навіть антиделіберативну поведінку, наприклад, 

якщо опоненти відмовляються визнавати можливість існування 

протилежних думок. У деліберативному процесі людей навчають працювати 

з розбіжностями, а не відкидати їх, діяти на основі спільно ухваленого 

рішення. Зусилля. яких люди докладають до прийняття відповідного 

рішення, певною мірою визначають їх поведінку, налаштовують на спільну 

роботу. Деліберація особливо важлива у вирішенні відповідних проблем 

усією громадою.  

                                                             
5 Loss C. P., Between citizens and the state: The politics of American higher education 

in the 20th century. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2012. – 344 p. 
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Процес, який ми сьогодні називаємо деліберацією або громадським 

обговоренням стародавні греки описували як «розмови, завдяки яким 

навчаєшся». У ході такого процесу викристалізовується особливий тип 

знань – практичний, корисний для всієї спільноти. Люди більше дізнаються 

про природу проблем, про своїх співгромадян, а також про можливі 

наслідки запланованих дій. Такі знання роблять спільноти успішними, вони 

формують високу здатність до навчання. Це дає їм змогу зберігати 

ентузіазм, коли доводиться стикатися з перешкодами і невдачами. Вони 

вміють вчитися на своїх помилках і використовують свій досвід, щоб 

розробляти нові громадянські ініціативи.  

Процес деліберації має певні особливості. Опинившись у ситуації 

складного вибору, люди можуть вагатися, навіть коли мова йде про варіант, 

який більшості подобається. Зазвичай вони підсвідомо шукають однодумців, 

цікавляться як розв’язання подібної проблеми вплинуло на інших і як вони 

досягли її вирішення. Такий розвиток справи приведе до «розширеної 

ментальності» і є ключовим у розв’язанні проблем 6 . Переймаючи досвід 

інших, люди мають змогу краще зрозуміти труднощі, що їх очікують; вони 

здобувають нові знання як про причини своїх проблем, так і про самих себе 

як громадян.  

Аналітиками обгрунтовано висновок, що обмін досвідом дає змогу 

громадянам швидше доходити спільного бачення вирішення проблеми. А це 

дає їм можливість діяти по-різному, але в одному напрямі, допомагаючи 

одне одному. Школи можуть навчати, державні установи – адмініструвати, 

а громадські організації робити свій внесок у спільну справу залежно від 

профілю своєї діяльності. Коли мета цих зусиль одна, то результат 

вагоміший, ніж проста сукупність. 

Деякі інституції, особливо в галузі освіти, організовують громадські 

слухання не для того, щоб люди відразу почали діяти, а щоб підвищити 

їхню поінформованість, навчати бачити проблему в ширшому контексті та 

знаходити зв'язки між різними питаннями. Завдяки цьому люди підходять 

до самоврядування більш реалістично, їх інтереси розширюються, вони 

знаходять однодумців, вчаться бачити свій добробут у ширшому контексті. 

Окремі люди можуть мати вплив на політичну систему, а групи громадян, у 

яких спільні інтереси, досягають ще більшого впливу. Громадська думка – 

це синтез багатьох голосів; вона відображає, як громадяни приймають 

                                                             
6  Ханна Арендт, спираючись на праці німецького філософа Іммануїла Канта, 

назвала здатність бачити речі з точок зору інших людей «збільшеним менталітетом». 
Arendt H., Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought  (New York: Penguin Books, 

1977). – Р. 220-221. 
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колективні рішення. Процес деліберації допомагає громадам бути почутими, 

в тому числі політиками7. 

Багато шкіл, коледжів та університетів США навчають своїх учнів 

деліберації, щоб виховати їх свідомими громадянами. Під час чотирирічного 

дослідження викладачі одного з американських університетів заохочували 

студентів практикуватися в громадських обговореннях на різних 

майданчиках: в аудиторіях, в гуртожитках і в місті розташування 

навчального закладу. Деліберація була представлена не просто як 

проведення громадських слухань, а як спосіб вчитися жити демократично. 

Як наслідок, студенти, які брали участь в обговореннях, зрозуміли, що 

означає бути справжнім громадянином: не лише брати на себе додаткову 

відповідальність і це не є цікавим тільки старшим людям. Ці студенти, на 

відміну від своїх однолітків, не були такими скептично налаштованими 

щодо політичного життя8. 

Вплив чотирирічної програми на повсякденне життя студентів був 

особливо помітним. Як сказала одна з учасниць, участь у програмі 

вплинула на все, що доводилося робити. Вона та її одногрупники відкрили 

для себе багато способів, як можна ефективно брати участь у політичному 

процесі, крім «походів на вибори». Наголосимо на важливості їхньої роботи 

на користь громади, усвідомлення того, що деякі задуми можна втілити в 

життя тільки спільними зусиллями. Але головне, що вони закінчили 

університет, краще розуміючи, що таке демократія і як вона діє. Результати 

проектів в середніх школах доводять, що навчання деліберації для 

старшокласників є не менш корисним, ніж для студентів. 

Існує багато способів привернути увагу громадян, інформувати їх та 

виявляти їхню думку. Також є багато способів прийняття колективних 

рішень, наприклад, шляхом голосування або завдяки переговорам із 

зацікавленими сторонами. Водночас варто пам’ятати, що громадські 

обговорення підходять тільки для розв’язання завдань певних типів.  

Громадське обговорення корисне тоді, коли громадяни знають суть 

проблеми, але не впевнені наскільки вона важлива. Інформаційні кампанії 

та зустрічі стануть у нагоді, коли люди не поінформовані про існування 

проблеми. 

                                                             
7  Результати Національних форумів були використані, щоб проілюструвати 

механізми суспільного мислення щодо різних питань в рамках програми «Громадський 
голос» (англ. – Public voice), яка проводилася у Вашингтоні, округ Колумбія. Недавно 
державні та регіональні організації зробили аналогічні презентації для губернаторів, 
місцевих чиновників і засобів масової інформації. Див. також Mathews D., A Public Voice 
That’s Missing (Dayton, OH: Kettering Foundation, 2016). 

8 Harriger K. and McMillan J., Speaking of Politics: Preparing College Students for Democratic 
Citizenship through Deliberative Dialogue (Dayton, OH: Kettering Foundation Press, 2007). 
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Деліберація допомагає громадянам визначити, які важливі справи 

поставлені на карту. Деякі питання можна вирішити, схваливши або 

відкинувши певне технічне рішення.  

Громадське обговорення доцільно у ситуаціях, коли рішення ще не 

прийняте. Якщо рішення вже прийняте і відповідальні за його виконання 

особи прагнуть завоювати ширшу підтримку, доречніше запросити до слова 

прихильників цього рішення, які можуть поінформувати про його можливі 

позитивні наслідки. 

Відкрите обговорення є ефективнішим для пошуку загального 

напряму діяльності, але не для прийняття управлінських рішень. Його 

результати, однак, можуть сприяти розумінню того, як люди шукають 

компроміси та чим вони готові жертвувати, коли постають перед нелегким 

вибором. 

Відкрите обговоренням найбільш корисне, коли план дій тільки 

розробляється і ще немає готових рішень, або коли внутрішні розбіжності 

загрожують паралізувати всю діяльністю державного органу. 

Проблема, яку обирають для деліберації, не може бути занадто 

широкою. Наприклад, реформування всієї системи охорони здоров'я, дуже 

широка тема, оскільки вона охоплює  безліч проблем, зокрема обмеження 

фінансування. 

Висновки. Отже, під час громадських слухань доцільно 

обговорювати питання морально-етичного спрямування, а також ті, що 

потенційно можуть розділити суспільство.  

Дослідники коротко окреслили характеристики ефективного 

обговорення; наведемо їх: 

 Важливі для людей ті проблеми, які вони вважають цінними: це 

знаходить своє відображення у запропонованих рішеннях, а подальші дії 

логічно пов’язані з нагальними проблемами громадян. 

 Різні варіанти дій чітко окреслюються, наочно аналізуються всі їх 

переваги та недоліки, для того, щоб визначити компроміси. Люди не 

заохочують обирати єдино правильне рішення, оскільки в такий спосіб 

конфлікти не усуваються. 

 До ініціатив громадян можуть також долучатися урядові, неурядові та 

комерційні організації. 

 Щоб обговорення було результативним, необхідно визнавати і 

непопулярні точки зору. 

 Кожен варіант потрібно представляти об’єктивно вказуючи на 

недоліки. Це сприятиме забезпеченню справедливого розгляду проблем, 

адже саме до цього прагнуть люди. Якщо під час обговорення перевага 

надається одному конкретному варіанту, його учасники відчуватимуть, що 

ними маніпулюють. 
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 Не обов’язково сильні сторони одного варіанта можуть бути 

недоліками іншого. Кожен варіант має розглядатися окремо. Інакше 

обговорення негативно вплине на процес прийняття рішень. 

 Ефективне обговорення – це не звичайна розмова. Воно руйнує 

шаблони і відкриває перспективи. Отже, хід публічного обговорення не 

повинен повторювати наукові, професійні або політичні дебати. Необхідно 

створювати такі умови, щоб слухання відображали хід міркувань громадян 

над проблемою, не залежно від етапу, на якому воно перебуває; потрібно 

враховувати потреби людей. 

 Після результативного обговорення більшість його учасників 

схвильовані, оскільки дізнаються про слабкі сторони варіанта, якому вони 

надали перевагу. Стають зрозумілими розбіжності та компроміси, яких 

треба досягти. 

Отже, деліберація як метод навчання допомагає оволодівати вмінням 

розв’язувати великі і малі проблеми, знаходити компроміси, поважати 

думку іншого. Вона однаково корисна у шкільному класі, студентській 

аудиторії, серед широкого загалу громадян.  
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Yaroslav  Pylynskyi 

 

PHILOSOPHICAL BASES OF THE DELIBERATIVE  

EDUCATION OF ADULT CITIZENS 

 

Summary. Since people are not born as citizens, but became them by means 
of education, the role of democratic education gets a paramount importance now. The 

true legitimacy of legislative governance can arise only through its approval by all 
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members of society. To achieve this goal a preliminary public deliberation is inevitably 
essential. Practicing of such deliberation confirms the openness of society; it fosters 

honesty in argumentation, the critical thinking, egalitarianism, tolerance for another's 

thoughts, and the willingness to adjust its original position. In order to attract citizens 

to address national and local issues the theorists and practices of civic education, 
teachers, community activists are trying to regain democracy – teaching the people 

the ability to conduct informed and thoughtful discussions in order to make weight 

decisions. 
Key words: civic education, deliberation, conflict, cooperation, tolerance, 

critical thinking, empathy. 

 

Jarosław Pyłyns’kyj 

 

ZASADY FILOZOFICZNE EDUKACJI DELIBERACYJNEJ  

DLA OBYWATELI DOROSŁYCH 

 

Streszczenie. Ponieważ obywatele nie rodzą się, ale są wykształceni, rola 

edukacji i szkolenia w demokracji ma obecnie ogromne znaczenie. Prawdziwa 

legitymacja zarządzania ustawodawczego może powstać jedynie dzięki jego 
zatwierdzeniu przez wszystkich członków społeczeństwa. W tym celu 

nieuchronnie  potrzebna jest wstępna dyskusja publiczna, która potwierdza otwartość 

społeczeństwa i jego egalitaryzm,   wymaga uczciwości w wargumentacji, krytyczności 
w myśleniu, tolerancji dla cudzych myśli, gotowości do dostosowania swojej 

pierwotnej pozycji. Aby przyciągnąć obywateli do rozwiązywania krajowych i lokalnych 

problemów teoretyky i praktyk edukacji obywatelskiej, nauczyciele, działacze 

społeczności próbują odzyskać władzę ludzi, ucząc ich zdolności do prowadzenia 
przemyślanych dyskusji w celu podejmowania świadomych decyzji. 

Słowa kluczowe: edukacja obywatelska, dyskusja, konflikt, współpraca, 

tolerancja, krytyczne myślenie, empatia. 

 

 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 
~ 466 ~ 

Олена Біда, Ільдіко Орос 

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 

Анотація. У зв’язку із глобалізаційними і демографічними процесами освіта 

дорослого населення стає все більш важливою в сучасному суспільстві. В різних 

країнах діють потрібні соціальні механізми, які визначають роль освіти дорослих й 
зв’язок з ринком праці. Але переважно підвищують рівень освіти ті особи, хто вже 

і так достатньо високо освічений та займає достатньо вигідну позицію на ринку 

праці, що виступає як механізм збільшення соціальної нерівності. Це особливо 
помітно стосовно поширеної в усіх країнах неформальної освіти, яка 

організовується роботодавцями. Схарактеризовано доробок учених, які вивчали 

роль освіти дорослих у контексті життєвого шляху і здійснювали порівняльний 

аналіз різних країн, що ґрунтуються на лонгітюдних даних із урахуванням 
відмінностей в організації освіти дорослих в різних країнах та їх особливостей. 

З’ясовано, що в цілому спостерігається значна різноманітність щодо участі людей в 

освіті дорослих у різних європейських країнах. Виявлено, що участь в усіх формах 
освіти дорослих (крім формальної освіти за рахунок роботодавця) у більш 

активних країнах, де державні витрати на освіту, витрати на наукові дослідження і 

розробки та на соціальний захист населення, є достатньо високими. Виявлено 
основні закономірності у розвитку освіти дорослих. У деяких країнах (у Фінляндії, 

частково – в Данії, Німеччині, США) у формальній освіті дорослих переважно 

беруть участь працівники з більш низьким рівнем освіченості, що мають 

невпевнену позицію на ринку праці, тобто формальна освіта в цих країнах 
дозволяє частково компенсувати соціальну нерівність, що виникла на ранніх 

етапах життєвого шляху. У деяких країнах (в Австралії, Іспанії, Швеції, Великій 

Британії) участь у формальній освіті спричинена переважно незадовільним станом 
людини на ринку праці. У деяких країнах (Угорщина і, певною мірою, Естонія) 

соціальна нерівність не компенсується формальною освітою дорослих.  

Ключові слова: міжнародні зв’язки, розвиток, система освіти дорослих, 
різні країни світу, безперервна освіта, формальна і неформальна освіта дорослих. 

 

 

Вступ. Безперервна освіта відіграє ключову роль у розвитку 

людського капіталу та економічному зростанні країни через її здатність 

формувати інтелектуальну складову в системі економіки знань, збагачувати 

здобутки людей, нації та суспільства щоденно в міру набуття та 

впровадження в життя нових знань. Після підписання Україною у 2005 р. 

Болонської декларації триває активний процес інтеграції вітчизняних 

закладів освіти у європейський освітній простір, що пов’язано із діяльністю 

міжнародних організацій та перспективами працевлаштування випускників 

в умовах глобального відкритого ринку1. 

Як відомо, Організація Об’єднаних Націй провела у 1982 р. Всесвітню 

асамблею з проблем старіння, а Генеральна Асамблея схвалила 

                                                             
1  Кашуба О. М.  Зарубіжний досвід реалізації системи безперервної освіти та 

перспективи його впровадження в Україні. Інвестиції: практика та досвід. – 2011. –  № 10. 

–  С. 43–48.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623721
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Міжнародний план дій щодо проблем старіння. У 1990 р. Асамблея 

проголосила 1 жовтня Міжнародним днем людей похилого віку, а через рік 

прийняла «Принципи ООН стосовно людей похилого віку», на реалізацію 

яких спрямована соціальна робота з даною категорією населення2. 

Метою статті є з’ясування ролі міжнародних зв’язків у розвитку 

системи освіти дорослих різних країн світу. 

Виклад основного матеріалу. Питанням з’ясування ролі 

міжнародних зв’язків у розвитку системи освіти дорослих різних країн світу 

займалися вчені: Н. Авшенюк, Х. Блоссфельд (Hans-Peter Blossfeld), 

Д. Воно де Вільєна (Daniella Vono de Vilhena), А. Гончарук, С. Змеєв, 

О. Кашуба, Е. Кілпі-Йаконен (Elina Kilpi-Jakonen), Л. Сігаєва, Т. Скорик, 

Р. Пахочіньскі (R. Pachociński), І. Шевченко, С. Шюрер (Susanne Schührer) 

та ін.  

Одним із головних завдань у розвитку освіти дорослих у 

європейських країнах є створення і впровадження довготривалої програми 

міжнародного співробітництва у цій галузі; вироблення ефективних 

механізмів входження до освітніх і наукових програм міжнародних 

організацій, фондів та ін., упровадження системи інформаційного 

забезпечення міжнародного співробітництва3,4.  

У 1980-х рр. розпочалася міжнародна співпраця у сфері вищої освіти. 

Освітня політика спрямовувалася здебільшого на подолання безробіття 

молоді у багатьох європейських країнах. Соціальний Фонд Європи 

відігравав ключову роль у реалізації цієї стратегії. У 1984 р. 75% його 

бюджету було витрачено на проекти з підтримки формування професійних 

навичок та працевлаштування молоді. 

Міжнародні організації (OOH, ЮНЕСКО, Організація економічного 

співробітництва і розвитку (OECP) та ін.) сприяють розвитку освіти 

дорослих. Зокрема, ЮНЕСКО – це найбільший інтелектуальний центр 

міжурядового співробітництва з питань освіти, науки і культури, до якого 

входять 188 країн. Це майже всі держави світу. При ЮНЕСКО працюють 

близько 600 урядових організацій, мета яких – гарантувати кожній 

дорослій людині право на навчання. Теоретичні дослідження в цій галузі 

знань очолюють Інститут ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО (Гамбург) і 

Міжнародний інститут планування освіти (Париж). Ці заклади є найбільшим 

                                                             
2  Скорик Т. В., Шевченко І. C. Університет третього віку як модель соціальної 

інтеграції осіб літнього віку в сучасне суспільство. Вісник Львівського університету. Серія 
соціологічна.  –  2014. –  Вип. 8. –  С. 60–68.  

3 Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть // Вища 
освіта України.  –  2001. –  № 1. – С. 11–17. 

4 Голотюк О. В. Система вищої освіти Франції. 
URL:  http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/421/1/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0

%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%A4%D1%80.pdf 

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/421/1/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%A4%D1%80.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/421/1/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%A4%D1%80.pdf
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інформаційним центром, що здійснюють тематичну координацію проблем 

досліджень у галузі освіти дорослих5 . 

За підтримки Інституту освіти ЮНЕСКО (з 2006 р. – Інституту 

ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО) у більшості країн Європи, зокрема, і в 

Україні щорічно проводяться Тижні освіти дорослих. Головна мета Тижнів – 

досягти визнання освіти дорослих як необхідної умови розвитку суспільства, 

що навчається, та подолання обмеженого уявлення про освіт6.  Проведення 

Тижнів (у багатьох країнах світу – Фестивалів) здійснюється на 

міждержавному та міжпарламентському рівнях з урахуванням регіональної 

координації діяльності неурядових організацій на базі міжнародних 

департаментів національних організацій із навчання дорослих тощо. 

Координатором цієї співпраці є ЮНЕСКО 7 , 8 . Останнім часом відбулося 

помітне збільшення кількості відповідних освітніх установ та організацій, 

які безпосередньо досліджують проблеми освіти дорослих. Серед них – 

Панафриканська Асоціація письменності й освіти дорослих, Арабська 

мережа поширення письменності й освіти дорослих. Активізувалася 

пропагандистська роль Південно-Азійського й Тихоокеанського бюро освіти 

дорослих.  

У Латинській Америці відкрито офіс з гендерної освіти й виховання, 

що спеціалізується на проблемах дорослих чоловіків і жінок. Північно-

Американський альянс народної освіти й освіти дорослих сприяє розвитку 

дистанційної освіти для жителів Карибського басейну. Відомими центрами у 

розвитку освіти дорослих є Міжнародний інститут освіти (США), 

Швейцарська організація освіти дорослих, Міжнародний педагогічний центр 

(Франція), Міжнародний інститут педагогічних досліджень (Німеччина) та ін. 

У розвинутих країнах світу освіта дорослих вже давно стала напрямом 

державної політик9.  

Викликають особливий інтерес національні організації окремих країн 

у сфері освіти дорослих: Національний Інститут з питань неперервної 

освіти дорослих у Англії та Уельсі (National Institute of Adult Continuing 

Education England and Wales); Німецький Інститут з освіти дорослих 

(German Institute for Adult Education); Ірландська Національна Асоціація з 

освіти дорослих (The Irish National Association of Adult Education, Dublin, 

Ireland); Фінська Асоціація з освіти дорослих (Finnish Adult Education 

                                                             
5 Сігаєва Л. Міжнародне співробітництво у сфері освіти дорослих // Порівняльна 

професійна педагогіка.  – 2012. –   № 1. –  С. 14–23.  
6 Гончарук А. Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС // Педагогічні науки. –  

2012.  – Вип. 54. – С. 31–36.  
7 Unesco. The General Conference Adopts a Recommendation on Adult Education. Adult 

Education Information Notes. – 1977. –  № 1. –  Р. 2.  
8 Сігаєва Л. Міжнародне співробітництво у сфері освіти дорослих // Порівняльна 

професійна педагогіка.  –  2012. –   № 1. –  С. 14–23.  
9 Там само. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673735
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Association, Helsinki, Finland); Естонська Асоціація андрагогів (The 

Association of Estonian Adult Educators,Tallinn, Estonia). 

Однією з новітніх форм роботи з людьми літнього віку є надання 

соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» яку можна 

розглядати як одну із сучасних форм соціальної інтеграції осіб літнього 

віку»10. Значну роль у становленні й розвитку освіти дорослих у Європі і 

взагалі у світі відіграють наукові конференції, семінари та інші форми 

міжнародних зв’язків. Розвитку освіти дорослих сприяло проведення шести 

міжнародних конференцій ЮНЕСКО з освіти дорослих (КОНФІНТЕА) у Данії 

(1949), Канаді (1960), Японії (1972), Франції (1985), Німеччині (1997) та 

Бразилії (2009). 

Створюються національні товариства та асоціації освіти дорослих. 

Їхня діяльність спрямовується на активізацію міжнародної співпраці 

науковців та практиків, на розроблення та втілення концепції освіти 

дорослих, обмін досвідом11. 

Діяльність Міжнародного товариства у сфері порівняльних досліджень 

у галузі освіти дорослих (ISCAE)12 засвідчує поширеність освіти дорослих у 

різних країнах світу. Роль міжнародних зв’язків у розвитку системи освіти 

дорослого населення стосовно міжнародного товариства порівняльної 

освіти дорослих полягає в тому, що за час свого існування ISCAE 

намагається розвивати і підтримувати міжнародні стандарти у сфері 

методології міжнародного порівняння освіти дорослих, що може допомогти 

дослідникам цього напряму. Визначено й перешкоди на цьому шляху, 

серед яких можна визначити міжнародну комунікацію (англійську мову), 

якою не володіють усі європейські науковці, хоча вона вже давно є мовою 

міжнародного наукового спілкування. 

Інша проблема полягає в тому, що установи у сфері освіти дорослих, 

закони, політичний і культурний розвиток різних європейських країн 

суттєво різняться між собою. Саме тому для порівняльного аналізу важливо 

знайти точний переклад кожного наукового терміна. 

Ще одним бар’єром є нерегулярна присутність представників 

національних товариств у сфері освіти дорослих на центральних 

міжнародних зустрічах через недостатність інвестицій, що обмежує обмін 

позитивним педагогічним досвідом у сфері освіти дорослих між країнами13. 

                                                             
10  Скорик Т. В., Шевченко І. C. Університет третього віку як модель соціальної 

інтеграції осіб літнього віку в сучасне суспільство // Вісник Львівського університету. Серія 
соціологічна. –  2014. – Вип. 8. –  С. 60–68.  

11 Гончарук А. Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС // Педагогічні науки.  – 
2012. –  Вип. 54. – С. 31–36.  

12 International Labour Organization–24 May. – 2012. URL: britannica.com. 
13  Фольварочний І. В. Європейські тенденції в розвитку освіти дорослих. URL: 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/9/statti/folvarochniy.htm   

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673735
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/290987/International-Labour-Organization-ILO
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Значний вплив на розвиток співпраці у сфері освіти дорослих мають 

рекомендації П’ятої Міжнародної конференції з освіти дорослих (Гамбург, 

Німеччина): «Освіта дорослих – ключ до ХХІ століття» (1997 р.). Ідеї 

Гамбурзької конференції охопили багато країн світу. Так, у Швейцарії 

відбувся національний фестиваль року неперервного навчання «Життя – це 

освіта». Під впливом ідей Гамбурзької конференції відбулися конференції, 

зокрема 22–26 вересня 2000 р. – в Дамаску (Сирія), учасниками якої 

прийнято Дамаську декларацію Міжнародної ради з освіти дорослих «Освіта 

для всіх» 14 . У 2002 р. в Болгарії відбулась конференція «Навчання 

упродовж всього життя», у якій взяли участь двісті делегатів з Європи, 

Північної Америки та Центральної Азії15. Конференція, що відбулась у 2009 

р. (Бразилія) спрямовувалася на обґрунтування засад навчання дорослих і 

неформальної освіти як складових освіти впродовж життя. На конференції 

прийнято Беленські рамки дій «Використання широких можливостей 

навчання та освіти дорослих в інтересах благополучного суспільства». 

Основними завданням визначалося поєднання навчання дорослих і 

неформальної освіти з іншими важливими програмами в галузі освіти і 

розвитку (LIFE, ОДД, Десятиріччя ООН з поширення письменності, 

Десятиріччя з освіти) в інтересах сприяння їхній інтеграції в національні 

стратегії країн-учасниць16 . 

Слушною є думка А. Гончарук, що проблемі освіти дорослих 

приділяється суттєва увага в освітній політиці розвинутих країн ЄС. Вона 

розглядається як механізм досягнення сталого економічного розвитку, 

гарантування громадянського прогресу та демократичного устрою 

суспільного життя; як вияв відповідальності суспільства за формування 

людського та соціального капіталу, який є ключовим елементом сучасного 

суспільства знань17 . 

Коротко схарактеризуємо досвід міжнародних зв’язків, співпрацю 

спрямовану на розвиток систем освіти дорослих у різних країнах світу. 

Зазначимо, що істотні фінансові ресурси в розвиток освіти дорослих 

вкладає уряд Австралії. Для освіти дорослих, – зазначає Р. Пахоціньскі 

(R. Pachociński), – організовуються курси і центри, які доповнюють раніше 

здобуті знання на різних рівнях або дають професійну підготовку без 

відриву від виробництва чи з відривом від виробництва. При університетах 

                                                             
14 Сігаєва Л. Міжнародне співробітництво у сфері освіти дорослих // Порівняльна 

професійна педагогіка.  –  2012.  – № 1. – С. 14–23.  
15 Європейська асоціація освіти дорослих (European Adult Education Assosiation). URL: 

http://www.uaod.org.ua/spivpracya/vropeyska-asociaciya-osviti-doroslih/  
16 Гончарук А. Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС // Педагогічні науки.  –  

2012.  –  Вип. 54. –  С. 31–36.  
17 Логвиненко, Т. О. Вища освіта Данії, Норвегії, Швеції у сучасному європейському 

вимірі. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота 

/ гол. ред. І.В. Козубовська.  – Ужгород: Говерла, 2014. – Вип. 30. – С. 86–89.  

http://www.uaod.org.ua/spivpracya/vropeyska-asociaciya-osviti-doroslih/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673735
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і коледжах також є факультети підвищеного рівня у формі вечірнього і 

заочного навчання18 .  

Найпоширенішим типом навчального закладу для дорослих в Індії є 

центри і класи соціальної освіти (до 70 тис.), в яких навчається 1200 тис. 

осіб. В країні працює перший Національний відкритий університет імені 

І. Ганді, де можуть поглиблюватися знання й поліпшувати інтелектуальні 

вміння бідні верстви населення позбавленні інших шансів на навчання. 

Відкриті університети почали працювати в інших штатах. Однак, 

незважаючи на те, що існує багато програм з освіти дорослих, навчання 

грамоти, правил гігієни й здоров’я, вироблення трудових умінь і навичок 

тощо, в Індії й досі не ліквідовано неписьменність. В Індії для сільських 

жителів від 18 до 35 років є народні коледжі з терміном навчання від 

півроку до року. Упродовж першої половини дня кожний учень вивчає 

сільське господарство або ремесло, у другій – регіональну мову гінді та 

літературу, історію Індії тощо. 

Уряди багатьох країн проводять державну політику освіти дорослих. В 

Ізраїлі створено два типи освіти дорослих: освіта дорослих і позашкільна 

освіта дорослих. Перший тип охоплює навчання для отримання свідоцтва 

або диплома про закінчення школи певного рівня, в т.ч. навчання 

іммігрантів івриту, а також для боротьби з неписемністю. Відповідно до 

другого передбачено навчання тих, хто має бажання підвищити культурно-

освітній рівень шляхом країнознавчих екскурсій, участі у спортивних іграх, 

дискусійних клубах. Витрати на освіту дорослих становлять 21 млн. дол. 

США щорічно (приблизно 1,5 % бюджету Міністерства освіти). 

У Китаї освіта дорослих виконує кілька функцій: дає «другий освітній 

шанс» тим, хто бажає доповнити освіту в початковій, середній школі та 

закладах вищої; організовує додаткове навчання та професійне 

вдосконалення дорослих, які працюють; реалізує освітньо-культурні 

програми для дорослих. 

Освіта дорослих в Єгипті пов’язана передусім із подоланням 

неписьменності. Після проведення Гамбурзької конференції Міністерство 

праці Єгипту ініціювало різні програми професійного навчання для осіб 

віком 18–45 років, які не закінчили початкової школи. Практичне навчання 

відбувається як у державних, так і у приватних фірмах. Міністерство 

промисловості організовує центри професійного навчання для 

напівкваліфікованих робітників: навчання зводиться до підготовки 

підмайстрів, а метою навчання є формування та розвиток професійних і 

                                                             
18 Сігаєва Л. Міжнародне співробітництво у сфері освіти дорослих // Порівняльна 

професійна педагогіка. – 2012.  – № 1. – С. 14–23.  
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загальних умінь для того, щоб одержати шанс на роботу в державних або 

приватних закладах праці19 . 

У зв’язку з тим, що з глобалізацією і демографічними змінами освіта 

дорослих стає все більш важливою в сучасному суспільстві, вчені Е. Кілпі-

Йаконен (Elina Kilpi-Jakonen), Д. Воно де Вільєна (Daniella Vono de Vilhena), 

Сюзанна Шюрер (Susanne Schührer), Ханс-Петер Блоссфельд (Hans-Peter 

Blossfeld) здійснили дослідження, щодо досвіду 13 країн, дані дослідження 

ґрунтуються на лонгітюдних даних із урахуванням відмінностей організації 

освіти дорослих.  

Як зазначає Д. Воно де Вільєна (Daniella Vono de Vilhena), в цілому 

спостерігається різний рівень участі в освіті дорослих у різних 

європейських країнах: країни із найвищим рівнем участі населення в усіх 

формах освіти дорослих – це країни північної Європи (Данія, Фінляндія, 

Норвегія та Швеція) та Словенія. Це країни з гнучкою і високо мобільною 

системою освіти, а також відносно низькою оплатою навчання у зв’язку із 

значною державною підтримкою; помірний рівень участі спостерігається в 

країнах з більш жорсткою, але також із освітньою системою, що щиро 

фінансується державою: в Австрії, Німеччині, Естонії, Литві й Нідерландах; 

низький рівень участі освіти дорослих зафіксовано в країнах південної 

Європи (Кіпр, Іспанія, Франція, Греція, Італія, Португалія) і більшої частини 

східноєвропейських країн (Болгарія, Чехія, Хорватія, Латвія, Польща, 

Румунія, Словаччина).  

Учені також зазначають, що в Бельгії і Великій Британії 

спостерігається високий рівень участі у формальній освіті дорослих, однак 

відносно невеликий рівень участі у неформальній освіті; країни Австралія і 

США належать до групи країн із помірною участю у освіті дорослих, а Росія 

– до групи країн з низьким рівнем участі20.  

З’ясовано, що участь в усіх формах освіти дорослих (крім формальної 

освіти за рахунок роботодавця) є вищим у тих, де вкладаються значні 

витрати на освіту, на наукові дослідження і розробки та на соціальний 

захист населення21 .  

Стосовно участі у формальній освіті дорослих виявлено три основні 

закономірності: у деяких країнах у формальній освіті дорослих переважно 

беруть участь працівники з низьким рівнем освіти і не дуже впевненою 

                                                             
19  Сігаєва Л. Міжнародне співробітництво у сфері освіти дорослих // Порівняльна 

професійна педагогіка. – 2012.  – № 1. – С. 14–23. 
20 Килпи-Йаконен Э., Воно де Вильена Д., Шюрер С., Блоссфельд Х-П. Образование 

взрослых в контексте жизненного пути: международное сравнение // Журнал социологии 
и социальной антропологии 2016. Том XIX. № 5 (88). URL: 
http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2016_5/Kilpi-Jakonen%20et%20al_2016_5.pdf  

21 Participation in adult education: a bounded agency approach. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/305115262_Participation_in_adult_education_a_bou

nded_agency_approach 

http://jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2016_5/Kilpi-Jakonen%20et%20al_2016_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305115262_Participation_in_adult_education_a_bounded_agency_approach
https://www.researchgate.net/publication/305115262_Participation_in_adult_education_a_bounded_agency_approach
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позицією на ринку праці, що свідчить про те, що така освіта в цих країнах 

дозволяє частково компенсувати соціальну нерівність. Це особливо помітно 

в таких країнах, як Фінляндія і частково – в Данії, Німеччині, США; у 

деяких випадках участь у формальній освіті зумовлена переважно станом 

людини на ринку праці. Це відбувається в Австралії, Іспанії, Швеції, 

Великій Британії; у деяких країнах вихідна соціальна нерівність не 

компенсується через формальну освіту дорослих. Це характерно для 

Угорщини і, певною мірою, для Естонії. 

У країнах, де переважає більш освічене населення, соціальна 

нерівність у формальній освіті дорослих є нижчою. Причиною цього може 

бути те, що в країнах з більш освіченим населенням у менш освічених 

працівників наявна висока мотивація підвищувати власний освітній рівень. 

Серед працюючих жінок Естонії вихідний рівень освіти не впливає на 

вірогідність участі в освіті дорослих.  

Висновки. Освіта дорослого населення стає більш важливою в 

сучасному суспільстві. В різних країнах світу діють подібні соціальні 

механізми, що впливають на розвиток освіти дорослих з урахуванням 

потреб ринку праці. На основі порівняльного педагогічного аналізу 

виявлено, що участь в усіх формах освіти дорослих (крім формальної освіти 

за рахунок роботодавця) у різних країнах залежить від державних витрат 

на освіту, наукові дослідження та соціальний захист населення. Виявлено 

основні закономірності участі різних категорій дорослих у формальній 

освіті. У Фінляндії і частково – в Данії, Німеччині, США у формальній освіті 

дорослих здебільшого беруть участь працівники з більш низьким рівнем 

освіти і недостатньою затребуваністю на ринку праці. Це свідчить про те, 

що формальна освіта в цих країнах дозволяє частково компенсувати 

соціальну нерівність, що виникла на ранніх життєвих етапах. В Австралії, 

Іспанії, Швеції та Великій Британії участь у формальній освіті зумовлена 

переважно незадовільним станом громадян на ринку праці. У деяких 

країнах (Угорщина і певною мірою Естонія) вихідна соціальна нерівність не 

компенсується у формальній освіті дорослих.  
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Olena Bida, Ildiko Oros  

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE  

IN ADULT EDUCATION DEVELOPMENT 

 

Summary. In connection with globalization and demographic changes, adult 
education is becoming increasingly important in today's society, and similar social 

mechanisms exist in different countries, which determine the participation of adult 

education and the linkage of this participation with the results on the labor market. 
But mostly those who are already well educated and have a fairly favorable position in 

the labor market, which acts as a mechanism for increasing social inequality, are 

raising their education. This is especially noticeable in relation to the widespread non-

formal education in all countries, which is organized at the expense of employers. The 
purpose of the article: to find out the role of international relations in the development 

of the educational system of adults in different countries of the world. Brief 

information about international relations in the development of adult education 
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system in different countries is presented. The analysis of the achievements of 
scientists, specialists who studied the role of adult education in the context of life and 

international comparison of different countries based on longitudinal data, taking into 

account the difference in the organization of adult education in different countries and 

their peculiarities. It has been found that there is a significant diversity in the level of 
participation of adults in adult education in different European countries. It has been 

found that participation in all forms of adult education (with the exception of formal 

education at the expense of the employer) by the countries is higher, the higher the 
public expenditure on education in these countries, the expenses for research and 

development and the social protection of the population. The basic regularities 

concerning participation in the formal education of adults are revealed. In some 
countries (Finland and partly in Denmark, Germany, USA) in formal education adults 

mostly come from workers with a lower initial education level and not the most 

confident position in the labor market, which suggests that formal education in these 

countries allows partially offset the social inequality that arose in the early stages of 
life. In some cases (in Australia, Spain, Sweden, UK) participation in formal education 

is due mainly to poor job market conditions. In some countries (Hungary and, to some 

extent, Estonia), initial social inequality is not compensated through formal adult 
education. 

Key words: international relations, development, adult education system, 

different countries of the world, continuous education, formal and informal education 
of adults. 
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MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE 

ROZWOJU EDUKACJI DOROSŁYCH 

 

Streszczenie. Ze względu na globalizację, zmiany demograficzne oraz 

kształcenie dorosłych staje się coraz ważniejsze w dzisiejszym społeczeństwie, w 

różnych krajach mają podobne mechanizmy społeczne, które determinują część 
edukacji dorosłych i przekazywania wyników uczestnictwa w rynku pracy. Ale przede 

wszystkim ci, którzy są już dobrze wykształceni i mają dość korzystną pozycję na 

rynku pracy, która działa jako mechanizm zwiększania nierówności społecznych, 
podnoszą edukację. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do powszechnej 

edukacji nieformalnej we wszystkich krajach, która odbywa się kosztem pracodawców. 

Celem artykułu jest określenie roli stosunków międzynarodowych w rozwoju systemu 

edukacji dorosłych w różnych krajach świata. Przedstawiono krótkie informacje na 
temat stosunków międzynarodowych w rozwoju systemu edukacji dorosłych w 

różnych krajach. Krótka analiza osiągnięć naukowców i ekspertów, którzy badali rolę 

edukacji dorosłych w kontekście życia i międzynarodowego porównywania różnych 
krajów, na podstawie danych wzdłużnych biorąc pod uwagę różnice w organizacji 

edukacji dorosłych w różnych krajach i ich funkcje. Stwierdzono, że istnieje znaczna 

różnorodność w poziomie uczestnictwa dorosłych w kształceniu dorosłych w różnych 

krajach europejskich. Stwierdzono, że udział we wszystkich formach kształcenia 
dorosłych (z wyjątkiem formalnego wykształcenia przez pracodawcę) do krajów, tym 

wyższa, im wyższe w tych krajach, w wydatkach publicznych na edukację, wydatki na 

badania i rozwój oraz do ochrony socjalnej. Podano podstawowe prawidłowości 
dotyczące uczestnictwa w formalnej edukacji dorosłych. W niektórych krajach 

(Finlandia i częściowo - w Danii, Niemczech i USA) w formalnej edukacji dorosłych, 

głównie z udziałem pracowników z początkowym niższym poziomie wykształcenia, a 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 
~ 476 ~ 

nie bardzo silną pozycję na rynku pracy, wskazując, że formalna edukacja w tych 
krajach pozwala częściowo zniwelował nierówności społeczne, które powstały we 

wczesnych stadiach życia. W niektórych przypadkach (w Australii, Hiszpanii, Szwecji, 

Wielkiej Brytanii) udział w edukacji formalnej wynika głównie z złych warunków na 

rynku pracy. W niektórych krajach (na Węgrzech iw pewnym stopniu w Estonii) 
początkowa nierówność społeczna nie jest rekompensowana przez formalne 

kształcenie dorosłych. 

Słowa kluczowe: stosunki międzynarodowe, rozwój, system edukacji 
dorosłych, różne kraje świata, kształcenie ustawiczne, edukacja formalna i 

nieformalna dorosłych. 
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Оксана Самойленко  

 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ДОСВІД КРАЇН ЄС 

 

Анотація. У країнах Європейського Союзу освіта розглядається як важлива 

умова сталого розвитку, що грунтується на принципі неперервності навчання 

упродовж усього життя. Європейська освітня політика орієнтується насамперед на 
пошук способів включення окремих країн у світовий освітній простір; зближення, 

взаємопристосування і взаємопроникнення освітніх систем; структурні зміни 

всередині цих систем на основі узгодженої міждержавної освітньої політики. 
Польща як країна-член Європейського Союзу визначила пріоритети неперервної 

освіти: розширення доступу до неперервної освіти; підвищення якості; взаємодія і 

партнерська участь; зростання інвестицій у людські ресурси; розвиток 

консультаційних послуг; роз'яснення ролі і значення неперервної освіти. 
Неперервна освіта у Польщі включає навчання дорослих, яке може здійснюватися 

у формальній, неформальній та інформальній формах. Формальна та неформальна 

освіта мають спільні характеристики щодо зовнішньої організації процесу 
навчання (навчальні кімнати, зміст, час та ін.), тоді як інформальна освіта 

відбувається спонтанно, відповідно до індивідуальних потреб учнів у будь-якій 

зовнішній формі. Крім того, є суттєва відмінність у визнанні результатів навчання: 
інформальна освіта зазвичай відбувається без відповідної сертифікації та 

визнання з боку компетентних органів. Формальна і неформальна освіта 

потребують сертифікації і визнання результатів навчання відповідними 

державними органами. Це зумовлюється «ринковою потребою» у довірі  
споживачів освітніх послуг: отримання сертифікату викликає довіру, що сприяє 

надійності формальної/неформальної освіти. Визнання результатів навчання 

формальної, неформальної та інформальної освіти у своїй сукупності призводить 
до підтвердження професійної компетенції фахівця на національному, 

регіональному або галузевому рівнях.    

Ключові слова: неперервна освіта, освіта дорослих, формальна, 
неформальна, інформальна освіта. 

 

 

 Вступ. Освіта ‒ одна із суспільних сфер  країн Європейського Союзу 

(ЄС), яка не підлягає повній уніфікації. Ніхто нікому не нав'язує правильної 

моделі освіти: кожній країні ‒ члену європейської співдружності – 

надається право формувати власну освітню систему відповідно до 

національних потреб та історичних освітніх традицій. Поряд з цим 

відкритість країн ЄС надає молодим європейцям можливість здобути вищу 

освіту у будь-якій країні європейської співдружності. Уніфіковані вимоги, 

які висуваються закладам вищої освіти до абітурієнтів з різних країн, 

призвели до того, що кожна держава сама прагне привести свою систему 

освіти у відповідність з єдиними європейськими вимогами і зайняти 

належне місце в інтегрованому європейському освітньому просторі.  

У Європейському Союзі освіта розглядається як важлива умова 

сталого розвитку, планового на принципі неперервності ‒ процесу 

навчання впродовж усього життя, оскільки одним із завдань освіти є 
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підготовка молоді до навчання упродовж усієї професійної діяльності та 

після її завершення у так званому «третьому віці». Неперервна освіта є 

викликом ХХІ ст., зумовленим змінами соціального середовища: 

 стрімкого розвитку інформаційних технологій: вони стають швидшими, 

дешевшими, доступнішими, універсальнішими; 

 глобалізації виробництва (товарів і послуг), фінансів, ринків загалом; 

 транскордонності освітніх послуг.  

У цьому контексті, слушною є думка A. Тоффлера (Szok przyszłości) 

про те, що людина постіндустріального суспільства отримуватиме навички 

у трьох основних сферах: освіта, встановлення контактів з іншими людьми і 

здійсненні вибору 1 . Тому роль освіти полягає у тому, щоб створювати 

можливості для набуття цих навичок. 

Європейська освітня політика орієнтована передусім на пошук 

способів включення окремих країн у світовий освітній простір; зближення, 

взаємопристосування і взаємопроникнення освітніх систем; структурні 

зміни всередині цих систем на основі узгодженої міждержавної освітньої 

політики. З цією метою у 2001 р. Рада Європи схвалила доповідь 

«Конкретні майбутні цілі систем освіти і навчання» (The concrete future 

objectives of education and training systems), у якій з урахуванням 

економічних напрямів розвитку Європейської співдружності сформульовані 

загальні стратегічні освітні цілі; пріоритети, що розкривають і 

конкретизують ці цілі, а також ключові проблеми або види діяльності, 

необхідні для досягнення стратегічних цілей і реалізації освітніх пріоритетів. 

Польща як країна-член Європейського Союзу визначає свої пріоритети 

неперервної освіти: розширення доступу до неперервної освіти; 

підвищення якості; взаємодія і партнерська участь; зростання інвестицій у 

людські ресурси; розвиток консультаційних послуг;  роз'яснення ролі і 

значення неперервної освіти2 («Strategia rozwoju ksztalcenia ustawicznego 

do roku 2010»). Тому для створення економіки на основі знань країна 

повинна сповідувати політику інноваційності, неупередженості, розуміти 

правила сьогочасної конкуренції на ринку праці. Для цього необхідно 

організувати ефективну систему неперервної освіти.  

Вітчизняні дослідники значну увагу приділяють вивченню практики 

освітніх інновацій європейських країн – Чехії, Франції, Німеччини, Італії 

(Ф. Андрушкевич, А. Загородня, Н. Жиденко, В. Михайлов, Н. Русіна, 

Т. Яницька-Панек та ін.). Проте досвід неперервної освіти у Республіці 

Польща відображено фрагментарно, лише через призму педагогічної 

(Ю. Грищук, Т. Кристопчук) та неформальної освіти (А. Гончарук, 

В. Давидова, Т. Повалій, О. Самодумська). Водночас є потреба вивчення 

                                                             
1 Toffler А. Szok przyszłości, Przeźmierowo 2007. р. 357. 
2 Strategia rozwoju ksztalcenia ustawicznego do roku 2010. Dokument przyjety przez 

Rade Ministrow 8 lipca 2003 r. URL: http://www.menis.gov.pl (дата звернення 20.02.2019). 
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ідей дослідження зарубіжних учених щодо неперервної освіти дорослих 

(А. Залежна, А. Клім-Клімашевська, Е. Куля, Е. Падешович, М. Пенковська 

та ін.) та висвітлення досвіду стажування автора у закладах вищої освіти 

Республіки Польща («International Professional Development Program», 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, (2014); «Dziecko-

reflekcja pedagogiczna», Kielce (2018)). 

Загалом ідею формальної освіти  сформулював німецький філософ, 

психолог і педагог Йоган Ф. Гербарт (1776-1814). Визначаючи роль школи 

як соціального інституту, він розробив власний альтернативний проект 

державної школи, ключовими ідеями якого стали багатобічність школи та 

освіти, свобода педагогічної практики. І. Гоштанар («Педагогічна система 

Й. Гербарта у контексті проблем сучасної освіти»)  виявив, що тривалий 

час педагогічні погляди Й. Гербарта пов’язували переважно з системою 

гімназичного навчання, що обмежувало їх значення, адже у працях вченого  

можна знайти багато цікавих та актуальних ідей щодо організації 

університетської освіти3. 

У педагогічному словнику 4 , виданному в 2009 р. в Празі (Чеська 

Республіка) визначається формальна освіта, що здійснюється у навчальних 

закладах (школах), функції та завдання яких визначаються законодавчо. 

Відображає політичні, економічні, соціальні та культурні потреби 

суспільства та освітні традиції. Це відбувається у певний час і в формах. 

Вона охоплює такі рівні освіти та типи, які призначені для всього 

населення або для певних груп населення». 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважає, 

що формальна освіта завжди організована за цілями навчання, а з точки 

зору учнів ‒ це цілеспрямований процес. Формальна освіта грунтується на 

навчальних програмах  певного закладу освіти, центру підготовки дорослих 

або на робочому місці; її результати, як правило, визнаються присвоєнням 

кваліфікацій або сертифікатів. 

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти, 

формальна освіта ‒ це інституціоналізована, цілеспрямована, спланована, 

за участю державних організацій і визнаних державою приватних 

організацій, освіта. Ця дефініція повною мірою репрезентує особливості 

формальної освіти порівняно з неформальною та інформальною у країнах 

ЄС, зокрема і у Польщі (таблиця 1).  

Результати свідчать, що формальна та інформальна освіта виступають 

полярними формами освіти. Тому, за визначенням зарубіжних науковців 

Й. Детко, І. Фондова, Д. Ґалова, М. Клемпова, А. Лаш та Т. Шпірлака 

(«Validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v 

                                                             
3 Гоштанар І. Педагогічна система Й.Ф. Гербарта у контексті проблем сучасної освіти URL: 

http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_50_1/8.pdf (дата звернення 10.03. 2018) 
4 Walterová, E., Prŧcha, J. a J., Mareń. 2009. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009. р. 79 
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SR»), неформальна освіта ‒ це ніби «об’єднуюча сила двох протилежних 

таборів»5, яка (за певних умов) може виступати як у якості формальної, так 

й інформальної освіти. У цьому контексті постає проблема необхідності та 

доречності існування вказаної  тріади для визначення форм освіти. 

Дослідники підтверджують думку щодо аналізу лише двох форм освіти як 

найбільш валідних ‒ формальної та неформальної. Інформальна освіта 

апріорі має входити до неформальної освіти, так як її показники найбільше 

співпадають із показниками неформальної освіти. Проте ця позиція є 

дискусійною у європейській педагогічній думці і досі ще не знайшла 

продуктивного вирішення.  

Таблиця 1  

Порівняння основних понять формальної,  

неформальної та інформальної освіти 

 

Компоненти 
педагогічної 

ситеми 
Формальна Неформальна Інформальна 

Цілі 
Чітко  

обгрунтовані 

Чітко визначені та 
пристосовані до потреб 

учасників і спільно 

створені ними 

Можуть чітко не 
визначатися , але 

мають значну  
затребуваність з 

боку учасників 
освітнього процесу 

Методи  
Чітко  

окреслені 

Методи можуть 
варіюватися залежно 
від знань і здібностей 

учасників 

Обирає сам учасник 
освітнього процесу  

залежно від 
навчальної мети  

Процес 
Важливий, 
фіксований 

Важливий, фіксований 
Важливий для учня, 
не обов'язково ним 

фіксується  

Приміщення Чітко визначене 
Є, але може 
змінюватися 

Будь-який життєвий 
простір учня 

Навчання Свідоме Несвідоме, інтуїтивне 
Несвідоме, 
інтуїтивне 

Тип 
навчання 

Інформація, знання Компетенції Будь-що 

                                                             
5 Jozef Detko, Irena Fonodova, Ľubica Gállová, Miroslava Klempova, Andrej Lasz, Tomáń 

Ńprlák Validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR. 
Bratislava, november 2016 URL: 
http://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/analyza_validacia_vysledkov_neformalneho_vz

delavania_a_informalneho_ucenia_4377.pdf (дата звернення 11.02. 2019) 
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Помилки 
передбачене 
покарання 

Дозволені, позитивно 
сприймаються, можна 

отримати користь 
Засіб навчання 

Спрямовано 
на 

Індивіда, знання 
Індивіда та групу, 
знання, установки, 

емоції 

Саморозвиток ‒ 
знання, відносини 

Результати 
Усі мають знати 
одне й теж саме 

Подібні, тема є 
однаковою, але те чого 
навчиться учень може 

змінюватись 

Різні 

Відповідальні
сть за 

результати 
Учитель Учень, група, учитель Індивід 

Група ‒ Роль 
Впливає, але не є 

суттєвою 
Суттєва, підтримує 
процес навчання 

Якщо є, то має 
важливу роль 

Група ‒ Вік Однаковий Різний Різний 

Група ‒ 
Взаємодія 

Конкурентоспромож
ність 

Співпраця 
Залежно від 
контексту 

Участь Обов’язкова Добровільна Автоматична 

Керуючий 
активністю 

Заданий (педагог) 
Підтримка, 

партнерство, лідери 
можуть змінитися 

Сам учень 

Оцінювання Диплом, сертифікат 
Підтвердження участі, 

сертифікат 
Не обов'язкове  

Час 

чітко 
регламентований ‒ 

довгостроковий 
покроковий  

послідовний процес 
 
 

короткий / довгий 
термін, гнучкість в 
межах діяльності 

протягом життя  

Кваліфікація 

у процесі навчання 
учень здобуває 

відповідну 
кваліфікацію  

у процесі навчання 
учень не обов'язково 
здобуває відповідну 

кваліфікацію 

отримання 
кваліфікації не 
передбачене 

Контроль обов'язковий 
може бути, але не 

обов'язковий 
нерелевативний  

 

Джерело: Международная стандартная классификация образования. Режим 
доступу. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf. (дата 
звернення 29.08.2016) 
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Детермінантами різних форм освіти є їх організація, призначення та 

сертифікація (CEDEFOP)6. Формальна та неформальна освіта мають спільні 

моменти щодо зовнішньої організації процесу навчання (навчальні кімнати, 

зміст, час та ін.), тоді як інформальна освіта відбувається спонтанно, 

відповідно до індивідуальних потреб учнів у будь-якій зовнішній формі. 

Крім того, є суттєва відмінність у визнанні результатів навчання: 

інформальна освіта зазвичай відбувається без відповідної сертифікації та 

визнання з боку компетентних органів. Формальна і неформальна освіта 

потребує сертифікації і визнання результатів навчання відповідними 

державними органами, що зумовлюється «ринковою потребою» у довірі  

споживачів освітніх послуг.  

Отож,  формальна освіта має три обов'язкові атрибути ‒ навчальний 

заклад, структуру освітнього процесу і сертифікацію результатів навчання. 

Провідну роль у формальній освіті виконує педагог, який скеровує процес 

навчання учнів відповідно до державних стандартів освіти. Крім того, вона 

має чітко окреслені часові межі. Так, у Польщі формальна освіта 

розчинається у віці 5-6 років з «0» (нульового) класу дитячого садка, т. зв. 

передшколи (przedszkola) ‒ своєрідного підготовчого курсу до школи. 

Шкільна освіта триває 6-7 років з 1-го класу початкової школи (szkoły 

podstawowe). Обов'язкова освіта – 9 років. Після перших 6 років початкової 

школи учні продовжують навчання у гімназії впродовж 3-ох років (szkoły 

ponadgimnazjalne), навчання в яких завершується обов'язковим іспитом.  

Наступним ступенем формальної освіти є вища середня освіта ‒ три 

роки у ліцеї або чотири роки у технікумі, по завершенні якої учні складають 

іспит на атестат зрілості. Це дає їм можливість вступати до закладів вищої 

освіти і отримати ступінь: бакалавра першого (ВА licencjat) або другого 

типу (BSc inzynier) (Польський Болонський процес, перший цикл 

кваліфікації); магістра (Польський Болонський процес, другий цикл 

кваліфікації); доктора філософії (Польський Болонський процес, третій 

цикл кваліфікації). Таким чином, повний цикл формальної освіти у Польщі 

триває 22 роки («Polish System of Education»)7. 

Неформальна освіта може відбувається за межами навчального 

закладу, гнучка за змістом і методами навчання, вибудовується відповідно 

до запитів дорослого учня і не обов'язково сертифікує результати його 

навчання. Неформальна освіта дорослих у Польщі включає: післядипломне 

навчання; професійні кваліфікаційні курси; курси професійної 

майстерності; загальних компетенцій; позмінне удосконалення теоретичних 

знань для працівників, які не досягли повноліття; інші курси, що дають 

                                                             
6  European guidelines for validating non-formal and informal learning, CEDEFOP. 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009 
7 Polish System of Education (Internet Archive). Bureau for Academic Recognition and 

International Exchange (April 2005) 
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можливість отримання і поповнення професійних знань, навичок і 

кваліфікацій, професійні семінари та стажування, спеціалізовані 

стажування, професійна практика, кероване самонавчання.  

Організатори неформальної освіти – державні і недержавні заклади 

освіти, різні громадські організації і товариства, підприємства, фізичні 

особи, товариства, різні фонди; Спілка польського ремесла, ради 

кооператорів, профспілкові організації, релігійні організації, приватні 

фірмами, зокрема одноосібні суб'єкти господарської діяльності, 

організаціями самоврядування повітів і воєводств. Неформальна освіта 

переважно фінансується споживачами освітніх послуг. 

Однією з форм неформальної освіти дорослих у Польщі є 

післядипломні програми навчання ‒ це різноманітні навчальні програми, 

доступні після отримання вищої освіти. Вони мають широкий запит серед 

дорослого населення, тому що оперативно реагують на потреби ринку 

праці і можуть швидко змінюватися. Післядипломні програми дозволяють 

розширити/доповнити базис академічної освіти щодо професійних знань і 

умінь або науковою спеціалізацією; набути абсолютно нової професійної 

кваліфікації. Дорослі у сучасному світі усе частіше змушені змінювати свою 

професію як з особистих причин, так і у силу причин, обумовлених 

ситуацією на ринку праці. Тому післядипломні програми навчання у системі 

неперервної освіти дорослих відіграють роль програм спеціалізації, які 

актуалізують/посилюють наявні знання у слухачів.  

При визначенні інформальної освіти зарубіжні науковці (Й. Детко, 

І. Фондова, Д. Ґалова, М. Клемпова, А. Лаш та Т. Шпірлака) враховують 

принципи  неінтенціональності ‒ функціонує протягом життя, частіше за 

все відбувається як спонтанний освітній процес, до прикладу, у колі сім’ї, 

колег, друзів, фахівців у певній галузі знань тощо. Інформальна освіта 

визначається як навчання під час щоденних життєвих ситуацій. Її часто 

називають «навчанням через досвід» або «принагідним навчанням». 

Інформальна освіта не структурована за цілями навчання, часом або 

фіксованою підтримкою учнів, не сертифікована і непередбачена. На думку 

багатьох науковців, при формулюванні дефініцій формальної, 

неформальної та інформальної освіти, важливим є розуміння того, що усі 

три форми освіти сприяють реалізації довгострокової стратегії «навчання 

впродовж життя». Крім того, визнання результатів навчання формальної, 

неформальної та інформальної освіти у сукупності уможливлює до 

підтвердження професійної компетенції фахівця на національному, 

регіональному або галузевому рівнях, до валідації результатів освіти.    

Висновок. Неперервна освіта у Польщі охоплює навчання дорослих, 

що може здійснюватися у формальній, неформальній та інформальній 

формах. Розроблена Міністерством народної освіти і спорту «Стратегія 

розвитку неперервної освіти» (2003) детально визначає цілі, завдання та 
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способи реалізації ідеї  неформальної освіти у Польщі: розширення доступу 

до неперервного навчання; підвищення якості неперервної освіти; 

взаємодія і партнерська участь; зростання інвестицій у людські ресурси; 

створення інформаційних ресурсів у галузі неперервного навчання та 

розвиток консультаційних послуг; роз’яснення ролі і значення неперервної 

освіти. Неформальна освіта у Польщі є невід’ємною складовою стратегії 

неперервної освіти ‒ освіти протягом життя. Концепція неперервної освіти 

та ідея «суспільства знань» зумовлюють майбутнє освіти в усьому світі. 

Неперервна освіта ‒ ефективний інструмент покращення якості життя 

дорослих, адже завдяки постійному отриманню знань, умінь і навичок 

людина має можливість знайти застосування потенційним можливостям на 

ринку праці, бути конкурентоспроможною.  
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Oksana Samoilenko  

 

LIFELONG EDUCATION OF ADULTS: EU EXPERIENCE 

 

Summary. Education is considered in the European Union as a key element of 

sustainable development, planned on the principle of continuity - a lifelong learning 

process. Therefore, the European educational policy is oriented, first of all, to finding 

ways to include individual countries in the world educational space; convergence, 
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mutual adaptation and interpenetration of educational systems; structural changes 
within these systems based on a coherent intergovernmental educational policy. 

Poland as a member country of the European Union defines its priorities for continuing 

education: 1) increasing access to continuing education, 2) improving quality, 3) 

engagement and partnership, 4) increasing investment in human resources, 5) 
developing advisory services, 6) Understanding the role and importance of continuing 

education. Consequently, continuing education in Poland includes adult education, 

which can be carried out in formal, non-formal and informal forms. Formal and non-
formal education have common points about the external organization of the learning 

process (study rooms, content, time, etc.), whereas informal education takes place 

spontaneously, in accordance with the individual needs of students in any external 
form. In addition, there is a significant difference in the recognition of learning 

outcomes: informal education usually takes place without proper certification and 

recognition by the competent authorities. Formal education (both in principle and non-

formal) requires certification and recognition of learning outcomes by relevant state 
authorities.  

Key words: continuous education, adult education, formal, non-formal, 

informal education. 

 

Oksana Samojłenko 

 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH:  

DOŚWIADCZENIE KRAJÓW UE 

 

Streszczenie. Edukacja jest uważana w Unii Europejskiej wazny warunek 

zrównoważonego rozwoju, zaplanowany na zasadzie ciągłości - proces uczenia się 

przez całe życie. Dlatego też europejska polityka edukacyjna jest ukierunkowana 

przede wszystkim na znalezienie sposobów włączenia poszczególnych krajów w 
światową przestrzeń edukacyjną; konwergencja, wzajemna adaptacja i wzajemne 

przenikanie się systemów edukacyjnych; zmiany strukturalne w tych systemach 

oparte na spójnej międzyrządowej polityce edukacyjnej. Polska jako kraj członkowski 
Unii Europejskiej określa swoje priorytety w zakresie kształcenia ustawicznego: 1) 

zwiększenie dostępu do kształcenia ustawicznego, 2) poprawa jakości, 3) 

zaangażowanie i partnerstwo, 4) zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, 5) rozwój 
usług doradczych, 6) Zrozumienie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego. W 

konsekwencji kształcenie ustawiczne w Polsce obejmuje kształcenie dorosłych, które 

może być prowadzone w formalnych, nieformalnych i informalnych formach. Edukacja 

formalna i nieformalna ma wspólne punkty dotyczące zewnętrznej organizacji procesu 
uczenia się (pomieszczenia do nauki, treści, czasu itp.), Podczas gdy edukacja 

informalna odbywa się spontanicznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów w 

jakiejkolwiek formie zewnętrznej. Ponadto istnieje znaczna różnica w uznawaniu 
efektów uczenia się: kształcenie informalne zwykle odbywa się bez odpowiedniej 

certyfikacji i uznania przez właściwe organy. Formalna edukacja (zarówno co do 

zasady, jak i nieformalna) wymaga certyfikacji i uznawania efektów uczenia się przez 

właściwe organy państwowe.  
Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, edukacja dorosłych, edukacja 

formalna, nieformalna, informalna. 
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Наталія Сиско  

 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ У НАДАННІ УЧНЯМ 

ПЕРШОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

Однією рукою старий Корчак притискає  

до грудей маленьку дівчинку, іншою веде 

за руку маленького хлопчика.  

І в якийсь момент діти починають співати.  

Сам Корчак йде мовчки1. 

Б. Лифтон 

 

Анотація. Проаналізовано проблему формування компетентності 

викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо надання 
першої психологічної допомоги учням з внутрішньо переміщених сімей, батьки 

яких знаходяться у зоні бойових дій. Акцентовано увагу на дослідженні 

англійського історика А.Дж.Тойнбі (Arnold Joseph Toynbee), який наголошував, що 
освіта відіграє вирішальну роль у спроможності долати історичні виклики, зокрема 

у воєнний період. Наведено статистичні відомості щодо кількості загиблих та 

внутрішньо переміщених громадян внаслідок воєнних дій в Україні. З’ясовано, що 

учні, які постраждали внаслідок воєнних дій, потребують особливого 
індивідуального підходу, володіння педагогом компетентністю щодо надання 

першої психологічної допомоги. Висвітлено типові реакції осіб підліткового віку на 

кризові ситуації. Зазначено, що копінг-стретегії усувають або зменшують сили 
впливу стресогенних факторів на особистість. Представлено досвід опанування 

викладачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час курсів 

підвищення кваліфікації Інтегративної моделі подолання кризових і стресових 
станів «ВASIC Ph», що враховує індивідуальні підходи до окремої особистості: 

переконання та моральні цінності; емоції; соціальна сфера; уява і творчість; 

пізнання і думка; фізична активність. Висвітлено особливості формування 

компетентності викладачів у наданні першої психологічної допомоги під час 
проведення тренінгу. Зазначено, що тренінг та методичний інструментарій допоміг 

сформувати у викладачів навички надання першої психологічної допомоги учням, 

які зазнали психотравмуючого впливу. 
Ключові слова: викладач, учень, заклад професійної (професійно-

технічної) освіти, переміщені особи, перша психологічна допомога. 

 

 

Вступ. Видатний польський педагог, письменник, лікар і громадський 

діяч Януш Корчак свідомо не полишив своїх вихованців у таборі смерті у 

Треблінці, залишаючись до останнього подиху Учителем та прикладом 

відданості для сучасного покоління педагогів. 

Англійський історик А.Дж. Тойнбі (Arnold Joseph Toynbee), експерт 

міжнародних конференцій під час Першої та Другої світових війн, 

                                                             
1  Лифтон Б.Дж. Король детей: Жизнь и смерть Януша Корчака / Пер. с англ. 

И. Гуровой, В. Генкина. – М.: Рудомино, 2004. – 398 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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наголошував, що освіта відіграє вирішальну роль у своєму значенні для 

історії цивілізації, забезпечуючи культурну спадкоємність і передачу від 

покоління до покоління накопиченого досвід2.  Учений розглядав всесвітню 

історію як систему співіснування цивілізацій, що проходять через однакові 

фази від народження до розквіту та загибелі. Цей процес залежить від 

проблем і завдань, з якими стикається певна спільнота, та спроможності їх 

подолати («виклик-і-відповідь»). Обсяг і характер «виклику» могли 

сприяти динамічному розвиткові цивілізації, а могли його обмежувати й 

зупиняти. Автор цієї теорії зазначав, що виклики можуть мати фізичний 

(природно-кліматичний і географічний), воєнний, соціально-економічний та 

культурний характер та вважав, що успішність формування «відповіді» 

залежить від спроможності «творчої меншості» на адекватну реакцію та 

мобілізацію ресурсів суспільства3. 

Для сучасного світу питання збереження миру стають усе гострішими. 

Україна вже понад 5 років перебуває у стані війни з країною агресором – 

Росією. За даними Організації Об’єднаних Націй з початку конфлікту на 

Донбасі з квітня 2014 р. по лютий 2019 р. в результаті бойових дій 

загинуло до 13 тисяч осіб, з них чверть – цивільні, а понад 30 тисяч 

отримали поранення4. З’явилася така категорія громадян як «внутрішньо 

переміщені особи».  

У зв’язку з цією ситуацією урядом України у квітні 2016 р. було 

створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України, напрямами діяльності якого 

визначено: реінтеграцію тимчасово окупованої території та її населення; 

реінтеграцію окремих територій Донецької та Луганської областей, де 

органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень та їх 

населення; подолання наслідків конфлікту; гуманітарне співробітництво; 

захист населення під час збройного конфлікту; розбудову миру 5 . За 

інформацією Міністерства соціальної політики України, станом на 8 липня 

2019 р. до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 

осіб внесено1388972 переселенця з тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей та АР Крим6. 

                                                             
2 Toynbee A. Conclysions // Education in perspective of history. – New York, 1960 
3 Арнольд Джозеф Тойнбі. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%
B4_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A2%D0%BE%D0%B9%
D0%BD%D0%B1%D1%96 (дата звернення: 15.03.2019). 

4 13 тисяч: офіційні дані ООН щодо загиблих у війні на Донбасі. URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/29792144.html (дата звернення: 14.07.2019). 

5 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб України. URL: https://mtot.gov.ua/ (дата звернення: 18.03.2019). 

6 Міністерство соціальної політики України. URL: 

https://www.msp.gov.ua/news/17326.html (дата звернення: 14.07.2019). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_UKR.pdf
https://mtot.gov.ua/
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У цих умовах в Україні продовжує відбуватися підготовка 

висококваліфікованих кадрів для нашої економіки. Якість підготовки 

залежить від учителя, його здатності взаємодіяти з учнями, орієнтуючи та 

готуючи їх до щасливого мирного майбутнього. Саме тому місію «творчої 

меншості», на нашу думку, виконує викладач, готовий до взаємодії з 

учнями, які перебувають у психотравматичних ситуаціях, адже кожний 

Учитель, як скульптор людської душі, формуючи духовні і моральні цінності 

у свого Учня, виконує надзвичайно важливу місію – збереження миру на 

нашій Землі. 

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу науково-

дослідницьких робіт, які було започатковано в Інституті неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України в 1998 р. і здійснюються дотепер, 

переконливо свідчать, що переживання людиною життєво небезпечних 

подій неминуче призводить до різноманітних негативних медико- і 

соціально-психологічних наслідків. Найбільш психотравмуючий вплив на 

психічне здоров’я людини, якість життя та психологічне благополуччя 

мають бойові події, терористичні акти та насилля проти особистості7. 

У сучасному світі проблема розбудови і збереження миру набуває 

надзвичайно важливого значення. Що в цьому контексті може світова 

освітянська спільнота? Яка роль педагога у забезпеченні збереження миру 

та наданні психологічної підтримки дітям і молоді, що перебувають у 

психотравмуючих ситуаціях? 

Реальний стан свідчить, що у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти навчаються учні, батьки яких були або й сьогодні є 

учасниками бойових дій. Освіту здобувають й учні зі статусом внутрішньо 

переміщених осіб. Усі учні, батьки яких беруть участь у бойових діях, учні з 

сімей переселенців, їх рідні потребують кваліфікованої психологічної 

допомоги. Успішна перша психологічна допомога може надаватись 

підготовленим викладачем, що дозволить попередити розвиток 

психотравмуючних стресових розладів і розладів адаптації у вихованців. 

Ці специфічні категорії учнівства потребують від викладачів 

особливого індивідуального підходу, знання педагогом чинників 

травматизації конкретної дитини, сформованих навичок надання першої 

психологічної допомоги та забезпечення компетентної взаємодії. Для таких 

учнів викладач виконує функції значущого дорослого, психолога і 

психотерапевта, оскільки чинниками психологічної травматизації для цієї 

особливої категорії вихованців виступають: занепокоєння долею родичів і 

друзів, що знаходяться у місцях бойових дій; невизначеність стану та 

                                                             
7 Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій 

в сучасних умовах : метод. реком.  П.В. Волошин та ін. – Харків: ДУ Інститут неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України, 2014. – 52 с. 
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відсутність достовірної інформації; побутова невлаштованість, матеріальні 

труднощі. 

Викладачі у роботі з учнями мають враховувати, що типовими 

реакціями на кризову ситуацію у дітей підліткового віку є: страх, що 

кризова подія чи явище повториться; переживання через те, що вони самі 

або їх близькі постраждають чи загинуть; негативні реакції на образи 

руйнування домівки; глибока тривога та хвилювання; плач; глибоке 

відчуття горя; відчуття сорому або провини через те, що не вдалося чи не 

було можливості допомогти постраждалим; замкнутість; зміни в 

міжособистісних стосунках; зростання проявів ризикованої або 

самодеструктивної поведінки; агресія; докорінні зміни у поглядах на 

оточуючий світ; відчуття безпорадності та безнадії; непокора дорослим; 

активніша соціалізація з однолітками8. 

Американський психолог Р. Лазарус (R. Lazarus) вводить поняття 

«копінг» (англ. «cope» – впоратися, витримати, справитися), під яким 

розуміється психологічне подолання стресу, оволодіння ним, а поведінка, 

що спрямовується на усунення або зменшення сили впливу стресогенного 

фактора на особистість, визначається як копінг-поведінка, яка 

інтерпретується як психологічне подолання проблеми, індивідуальний 

спосіб її вирішення, коли людина оволодіває складною ситуацією, вживає 

заходи, діє відповідно до вагомості проблеми в особистому житті й до тих 

особистісно-середовищних ресурсів, які суттєво визначають поведінку 

особи9.  

Копінг – стабілізуючий чинник, що допомагає особистості 

підтримувати психосоціальну адаптацію в період впливу стресу. Копінг-

стратегії – це адаптивна форма поведінки, яка підтримує психологічну 

рівновагу в проблемній ситуації; це способи психологічної діяльності та 

поведінки, що виробляються свідомо і спрямовані на подолання стресової 

ситуації10.  

Для подолання стресів кожна людина використовує власні 

психологічні стратегії, сформовані на основі особистісного досвіду, який 

Р. Лазарус назвав копінг-ресурсом. 

З метою підготовки викладачів до роботи з учнями, які пережили 

психотравмуючі ситуації, під час курсового підвищення кваліфікації 

Науково-методичним центром професійно-педагогічної освіти та 

                                                             
8  Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги сім'ям з 

дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту. 
9 Lazarus, R. S. Coping and Health: a situation-behavior approach: theory, methods, 

application / Lazarus R. S., Perrez M., Reiherts M. Stress; Hogrefe and Huber Publishers. – 
Seattle-Toronto-Bern-Gottingen, 1992. – 124 p. 

10 Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з 
дітьми зі Сходу України: посіб. для практиків соціальної сфери / Мельник Л.А. та ін.; за 

ред. Волинець Л.С. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. – 72 с. 
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підвищення кваліфікації інжерено-педагогічних працівників у Хмельницькій 

області було проведено низку тренінгових занять за програмою «Перша 

психологічна допомога дітям в кризових ситуаціях». 

Під першою психологічною допомогою, за визначенням Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), розуміється низка гуманних, 

підтримуючих дій і заходів для підтримки іншої людини, яка страждає і яка 

може потребувати допомоги. 

Перша психологічна допомога, яку може забезпечити викладач, 

полягає у ненав’язливій підтримці вихованця, оцінці його життєвої ситуації, 

сприянні у вирішенні базових потреб та допомозі в адаптації, інформування 

про соціальні інституції, які зможуть надати практичну підтримку сім’ї.  

Оскільки кожен учень – це неповторна унікальна особистість, яка по 

своєму реагує на кризові і стресові ситуації, має власні ресурси адаптації, 

вважаємо за необхідним знайомити педагогів з Інтегративною моделлю 

подолання кризових і стресових станів «BASIC Ph»11, яка включає шість 

основних характеристик або параметрів, що складають ядро 

індивідуального стилю боротьби:  

 Beliefs and Values – B (переконання та моральні цінності);  

 Affect and Emotion – A (емоції); 

 Social – S (соціальна сфера);  

 Imagination and creativity – I (уява і творчість); 

 Cognition and Thought – C (пізнання і думка);  

 Physiological and Activities – Ph (фізична активність).  

Необхідно зазначити, що у кожної особистості є свої переважаючі 

методи подолання кризи у різні періоди життя. Важливо сфокусувати увагу 

на вдалих випадках використання внутрішніх ресурсів12.  

Для учнів, у яких домінуючим є параметр В – переконання та 

моральні цінності (Beliefs and Values), позитивними проявами подолання 

стресу стають почуття місії, значення подій, віра в обраний шлях, 

усвідомлення ідей, історії своєї нації. Рекомендаціями для викладачів при 

роботі з такими вихованцями доцільним є заохочення свободи і значущості 

кожного учня, опір на соціальні і моральні цінності, історичні зв’язки. 

Тоді, коли  домінує параметр A – емоції (Affect and Emotion), учні 

використовують власні емоції (плач, сміх, розповідь про пережите). 

Позитивними проявами подолання стресу стають емоційна підтримка, 

«вентилювання» почуттів, емоційний контакт, емпатія, драма, 

самовираження за допомогою письмового тексту. Викладачам 

                                                             
11 Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з 

дітьми зі Сходу України: посіб. для практиків соціальної сфери / Мельник Л.А. та ін.; за 
ред. Волинець Л.С. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. – 72 с.. 

12 Там само. 
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рекомендується спрямовувати діяльність учнів до самовираження, зокрема 

у професії, змотивовувати до творчості, розповідей про свої переживання, 

нормалізації емоцій  

Для тих, хто обирає ресурс S – соціальну сферу (Social), шукає 

підтримку у приналежності до групи, у виконанні соціальної ролі. 

Позитивними проявами подолання стресу є здатність звернутися по 

допомогу до ближнього, робота в команді, сімейні ресурси, групові 

обговорення та підтримка. Для педагогів при роботі з такими вихованцями 

рекомендовано підтримувати та розширювати їх функції, давати важливі і 

значимі завдання, заохочувати до різних видів соціальної діяльності, 

організовувати вечори зустрічей, сприяти налагодженню зв’язків з іншими 

громадами, що перебувають в подібному стані. Уява і творчість I – 

(Imagination and creativity) для таких учнів є потужним ресурсом, який 

дозволяє відволіктися і зняти стресову напругу. За допомогою творчої уяви, 

пропонуючи різні шляхи вирішення проблеми, учнів використовують 

імпровізацію та позитивне мислення. Отже, позитивними проявами 

подолання стресу є багатостороннє творче мислення, релаксація як 

керована образність. Викладачу важливо вміти підтримати творчі прояви 

учнів, корисними будуть релаксація, ігрове мистецтво, розігрування ролей, 

бібліотерапія, участь у роботі гуртків технічної та художньої творчості.  

Для учнів, у яких домінує параметр C – пізнання і думка (Cognition 

and Thought) позитивними проявами подолання стресу є дослідження 

фактів, збір інформації, самонавчання на основі минулого досвіду, роздуми, 

створення шкали пріоритетів, реалістичне планування, програма дій. 

Педагогу важливо надавати таким учням точну та достовірну інформацію, 

виправляти некоректну інтерпретацію інформації та нелогічні методи 

мислення; розвивати у вихованців критичне мислення. 

З метою зняття стресової напруги інші застосовують Ph – фізичну 

активність (Physiological and Activities). До таких методів належать 

релаксація, десенсибілізація, медитація, фізичні вправи, фізична активність. 

Викладачам важливо залучати таких учнів до групового спорту, 

туристичних походів. 

Одночасно в Україні у 2014 р. проводився тренінг за підтримки 

Жіночого консорціуму України та Міжнародної організації з захисту дітей 

Save the Children, яка працює більш ніж у 120 країнах світу. Пріоритетними 

стратегічними темами організації Save the Children є чотири Глобальні 

ініціативи: здоров’я і харчування, охорона дитинства, освіта та 

забезпечення дотримання прав дитини. 

Тренінг допоміг сформувати у викладачів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти навички надання першої психологічної 

допомоги, на основі принципів: Look (побачити дитину, яка потребує 
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допомоги), Listen (встановити контакт та уважно вислухати її), Link 

(з’єднати з фахівцями, які нададуть практичну соціальну допомогу). 

Отриманні знання, сформовані навички та методичний інструментарій 

сприяють викладачам у наданні першої психологічної допомоги учням, 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Висновки. Проблеми збереження миру, гармонії і рівноваги набули 

особливого значення в сучасному світі. Воєнні дії, які тривають на Сході 

нашої країни, вимагають від викладачів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти володіння компетентностями щодо надання першої 

психологічної допомоги вихованцям та членам їхніх родин. Найбільш 

ефективними у їх здобутті є тренінгові технології. Вчасно надана перша 

психологічна допомога дозволяє попередити розвиток психотравмуючих 

стресових розладів і розладів адаптації в учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та сприяє їхній успішній соціалізації. 
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Natalia Sysko 

 

COMPETENCE OF VOCATIONAL EDUCATION LECTURERS IN THE 

SCOPEOF PROVISION FOR STUDENTS OF THE FIRST 

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE 

 

Summary. The article concerns the problem of the forming the competence of 
vocational education lecturers in the scope of provision of the first psychological 

assistance for the students belonging to families of internally displaced persons and 

those, whose parents are in warfare zone. The Author’s attention was focused at the 
research where English historian Arnold Joseph Toynbee has accented the education’s 

decisive role in ability to overcome historical challenges, especially in war times, as 

the example the article of Janusz Korczak was attached. There were presented the 

statistics on numbers of war casualties in Ukraine as well as internally displaced 
persons, who has been forced to flee their homes. It was stressed that students, that 

have been suffering from war, were in need of special, personal approach, and 

pedagogue using it is supposed to have the competence in the scope of provision of 
the first psychological assistance. There were displayed typical teenagers’ reactions to 

crisis situation. There was also demonstrated, that coping strategies eliminate or limit 

the impact of stress factors onto person. There was described the experience of 
mastering by vocational education lecturers during qualification improvement course 

of the Integrated Model of Coping with Crisis and Stress Modes “BASIC Ph”, which 

takes into account personalized approaches for every person: beliefs and values; 

emotions; social environment; imagination and thinking; physical activity. It was 
presented the experience of educating in the form of training of the lecturers’ 

competence in the scope of provision of the first psychological assistance. There was 

displayed that, the training as well as methodical instruments has been of help for 
forming by lecturers their skills of providing of the first psychological assistance for 

students have been affected by impact of psychological traumas. 

Keywords: lecturer, student, vocational education institution, internally 

displaced persons, first psychological assistance. 

 

Natalia Sysko 

 

KOMPETENCJA WYKŁADOWCÓW SZKÓŁ KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO (TECHNICZNO-ZAWODOWEGO) W ŚWIADCZENI 

UCZNIOM PIERWSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

 

Streszczenie. W artykule został wyświetlony problem kształcenia kompetencji 

wykładowców zakładów kształcenia zawodowego (techniczno-zawodowego) w zakresie 
świadczenia pierwszej pomocy psychologicznej dla uczniów z rodzin uchodźców 

wewnętrznych oraz tych, czyje rodzice są w strefie działań bojowych. Uwaga autora 

została skupiona na badaniu, w którym angielski historyk Arnold Joseph Toynbee 
akcentował, że oświata odgrywa rolę decydującą w zdolności pokonywać wyzwania 

historyczne, zwłaszcza w okresie wojennym, przyprowadzono również przykład 

artykułu pedagoga Janusza Korczaka. Została podana statystyka ilości ofiar działań 
wojennych w Ukrainie oraz uchodźców wewnętrznych, którzy zostali zmuszeni do 

opuszczenia miejsca zamieszkania. Podkreśla się, że uczniowie, cierpiące wskutek 

działań wojennych, potrzebują szczególnego, personalnego podejścia, a stosujący go 
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pedagog powinien posiadać kompetencje w zakresie świadczenia pierwszej pomocy 
psychologicznej. Zostały wyświetlone typowe reakcje nastolatków w sytuacjach 

kryzysowych. Zostało pokazane, że strategii pokonania (coping-strategies, ang.) 

usuwają albo ograniczają wpływ czynników stresujących na osobę. Zostało opisane 

doświadczenie opanowania przez wykładowców zakładów kształcenia zawodowego 
(techniczno-zawodowego) podczas kursu doskonalenia kwalifikacji Modelu 

Zintegrowanego Pokonania Stanów Kryzysowych i Stresowych „BASIC Ph”, 

uwzględniającego podejścia personalizowane dla każdej osoby: przekonania i wartości; 
emocje; wymiar społeczny; wyobraźnia i twórczość; poznanie i myśl; aktywność 

fizyczna. Przedstawiono doświadczenia w kształceniu w formie treningu kompetencji 

wykładowców w zakresie świadczenia pierwszej pomocy psychologicznej. Pokazano, że 
szkolenie (trening) oraz zasoby metodyczne wspomogły kształtowaniu przez 

wykładowców umiejętności świadczenia pierwszej pomocy psychologicznej dla uczniów, 

cierpiących od wpływów urazów psychologicznych. 

Słowa kluczowe: wykładowca, uczeń, zakład kształcenia zawodowego 
(techniczno-zawodowego), uchodźcy, pierwsza pomoc psychologiczna. 
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Маріанна Марусинець  

 

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ АВСТРІЇ  

В УМОВАХ МИРНОГО СПІВІСНУВАННЯ 

 

Анотація. Проаналізовано досвід навчання осіб різних вікових категорій 

Австрії в умовах мирного співіснування.  Розкрито специфіку освіти дорослих цієї 
країни, що розглядається у  взаємодії з федеральними, державними закладами 

для навчання дорослих, асоціаціями з питань освіти та закладів освіти і 

виробництва. Акцентовано увагу на суперечності між загальною та професійною 
освітою, формальним та неформальним середовищем і нерозв’язаними  питаннями, 

пов’язаними з фінансуванням, правовим забезпеченням та можливостями 

працевлаштування в умовах сучасного ринку праці. Виявлено, що запит навчання 

упродовж життя уможливлює створення і упровадження інноваційних  технологій, 
що сприяє економічній і політичній стабільності країни. Щоб стати успішною на 

ринку праці, людина має постійно оновлювати знання, навички, компетенції, а 

також підвищувати власну кваліфікацію. Започаткована  в європейських країнах  
формальна та неформальна освіта  не лише отримала визнання, а й стала 

стратегічним орієнтиром для багатьох країн, зокрема Австрії.   

Ключові слова: освіта дорослих, освітній простір, Австрія, мирне 
співіснування. 

 

 

Вступ. Сучасна Європа прагне не лише політичного і економічного 

співробітництва, а  й миру, що полягає у збереженні багатонаціонального 

спадщини, мирної інтеграції. Стратегічною метою в цьому сенсі є 

зорієнтованість світового освітнього простору на нові  форми й види 

навчання, серед яких освіта впродовж життя набирає особливої значущості 

з урахуванням інноваційності й мобільності виробничого, наукового та 

інтеграційного ресурсу, рушієм якого є людина з її неоціненним 

потенціалом можливостей. Саме від такого виду освіти  світова спільнота 

очікує оновлених знань, удосконалення набутих компетентностей, 

наукових відкриттів з метою мирної інтеграції країн європейської спільноти. 

У цьому сенсі розкриття потенціалу людей різних вікових категорій набуває 

особливої актуальності в умовах мирного співіснування. 

Мета статті  – розкрити стратегічні засади  розвитку освіти впродовж 

життя на основі аналізу досвіду однієї із європейських країн – Австрії.  

Виклад основного матеріалу. Розв’язання проблем  навчання 

дорослих пов’язане з сутнісними характеристиками сфери освіти дорослих. 

В Австрії наявні два різновиди освіти дорослих.  Перший  реалізується 

шляхом  взаємодії з федеральними, державними закладами освіти дорослих 

та асоціаціями з питань освіти дорослих1, інший – у закладах освіти та на 

                                                             
1  Stangl, Gitta/Wallmann, Margarete (2001): Erwachsenenbildung in Österreich, in: 

Lernfeld Spra75 che (Hg.): Auf der Suche nach einer geeigneten Struktur in Offenen Flexiblen 

Lernformen. Ein Manual. o.O., S. 158-167. 
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виробництві. Незважаючи на те, що «навчання впродовж життя» 

передбачає подолання розриву між першою освітою і подальшим 

навчанням, загальною та професійною освітою, між формальним та 

неформальним середовищем навчання, дискусії щодо інституційного 

оформлення, фінансування навчання дорослих тривають, зокрема й щодо 

дефінітивного визначення самого поняття  «освіта дорослих».  

В Австрії найчастіше, коли йдеться про «освіту дорослих», мається на 

увазі подальша освіта. При чому остання передбачає продовження 

професійної підготовки, водночас перший вид освіти означає традиційну 

«народну освіту» і включає професійну освіту дорослих (подальше 

навчання)2. 

Професійна або професійно спрямована освіта упродовж життя, що 

розглядається як основна мета, слугує отриманню, поглибленню і 

розширенню компетенцій з метою активізації мобільності, професійної 

ідентичності,  особистісного розвитку кожного громадянина. Вона повинна 

сприяти забезпеченню робочих місць, зменшенню рівня безробіття; 

уможливлювати повернення до професії та кар’єрне зростання. Загальна 

освіта дорослих адаптована до суспільних потреб. В її основу покладено 

уявлення про «освіченість  людства», що не спрямоване на прибуткове 

працевлаштування,  є ціннісним виявом особистості або відповідає образу 

людини в конфесійних установах. 

Загальноприйнята практика організації освіти дорослих в Австрії 

полягає в тому, що її загальний зміст базується на основі критеріїв  (EDV, 

мова тощо). Оновлена систематизація відмінностей між загальноосвітніми 

та професійно-освітніми заробітними платами відбулася у результаті 

податкової реформи 2000 р. Незалежно від організації та правової форми 

навчання дорослих, які надають послуги в Австрії, можна назвати такі: 

 виробниче навчання (на власному підприємстві, корпораціях, у 

виробничих фірмах, освітніх закладах для навчання дорослих; 

неформальне навчання на робочому місці);  

 професійне та професійно орієнтоване навчання  впродовж життя 

(інституційна форма); 

 кваліфікації як інструмент активної політики ринку праці (тренінги, 

навчання, стимулювання зайнятості);  

 загальна освіта дорослих, народна освіта та політична освіта; 

 отримання атестату (другий шлях освіти). 

Упродовж останнього десятиліття зростає мережа закладів, інституцій, 

що пропонує послуги з навчання різних категорій дорослих. Водночас 

утверджується тенденція уповільнення  інформування та консультування з 

                                                             
2 Lassnigg, Lorenz (2000): «Lifelong Learning»: Österreich im Kontext internationaler 

Strategien und Forschungen (= Reihe Soziologie 45), IHS, Wien. 
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приводу надання освітніх послуг. Відповідно за останні роки це 

позначилося на рівні економіки (значне уповільнення кон’юнктурної 

взаємодії з глобальним економічним спадом, зростання реального ВВП  

тільки  на 1,0%, що спричинило помітний економічний спад тощо).  Рівень 

готовності компаній до інвестування навчання населення значно 

зменшилася, що звузило перспективи розвитку освітніх послуг.   

інформація щодо зайнятості населення в системі післядипломної 

освіти Австрії представлено головною Асоціацією органу соціального 

страхування. Виявлено, що переважну частину населення становить та, що 

працює, тобто підприємці або ті, хто працюють на них та когось, а також 

члени родини власника бізнесу;  безробітні, а також ті, що можуть 

знаходитися в пошуках роботи. Рівень зайнятості основного працездатного 

віку складає майже 77%, з них – 4% чоловіків і 36% жінок працюють в 

умовах неповної зайнятості.  Ці дані наведені з урахуванням показників 

прожиткового мінімуму. Релевантним є при цьому розподіл за економічними 

секторами. Тим часом 69% найманих працівників припадає на сферу 

послуг3. 

Соціально-демократична функція народної освіти до сьогодні не  

змінилася. Достатньо детально задокументована емансипаційна вимога в 

освіті дорослих для працівників, які борються за політичне визнання. 

Ключове значення при цьому мають наукові знання. Підтвердженням є  той 

факт, що фактичне піднесення сучасної національної освіти в Австрії 

відбулася з переходом від ексклюзивної професійної й професійної групової 

освіти до асоціативно-інклюзивної народної освіти та освіти робітників у 

результаті набуття чинності ліберальних законів про асоціацію (1867). 

Заснування народних вищих закладів як традиційних установ відбувалося 

упродовж тривалого періоду4.  

У 1980-х роках освіта в Австрії розвивається на науковій основі, а з 

1985 р.  академічність  стає головною вимогою народної освіти. Така зміна 

відбулася з урахування міжнародних тенденцій і сприяла не лише 

академізації та наукознавству народної освіти, але й відкриттю 

університетів. Це стало початком демократизації в освіті й передбачало 

використання інноваційних технологій.  Саме технології навчання сприяють 

прискоренню економічного зростання, залученню нових кадрів у різних 

галузях. 

Започаткована  в європейських країнах  формальна та неформальна 

освіта  не лише дістала визнання, а й стала стратегічним орієнтиром для 

багатьох країн. Під формальною освітою розуміють такий вид освіти, який 

інституціолізований, спланований через публічні організації та приватні 

                                                             
3 Statistik Austria (Hg.) (2002a): Hochschulstatistik 2000/01, Wien 
4  Filla, Wilhelm (2002): Lehren und Lernen als statistische Herausforderung. GdWZ 

4/2002, S.194–198. 
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установи, що в сукупності створюють мережу. Зміст навчання у 

формальних закладах освіти визначається національними органами 

управління освітою або еквівалентними установами, зокрема будь-якими 

інституціями у співпраці з національними чи регіональними органами 

управління освітою.  

Формальна освіта переважно стосується освіти, яка здобувається 

людиною до першої появи на ринку праці у віці, коли здобуття освіти нормі 

вважається основним видом її діяльності (initialeducation). Формальне 

навчання є цілеспрямованим щодо особи, яка навчається. У Великій 

Британії та Австрії чи не найкраще в світовому освітньому просторі  

представлено зміст, структуру  формальної освіти, натомість розвитку для 

неформальної освіти створено належні умови. Британці вважають, що 

неформальна освіта – це процес, а не результат, а її мета полягає не лише 

в здобутті знань, а й у підтримці навчання заради навчання.  

Зауважимо, що формальна освіта реагує на нові вимоги сучасного 

суспільства лише частково, оскільки її основна мета – надати тим, хто 

навчається, можливості набуття базових знань, навичок, установок, які 

формують основу для подальшого навчання. Натомість неформальне 

навчання швидше реагує на нові завдання, надаючи громадянам 

можливості для формування нових компетенцій, підвищення кваліфікації, 

збільшуючи їхні шанси на ринку праці. Однак неформальний процес 

навчання створює проблему, пов'язану з появою на ринку праці людей, що 

мають більш високу кваліфікацію, аніж заявлена в сертифікаті про освіту. 

Тому зростає значення ідентифікації та валідації неформального та 

спонтанного навчання для різних контингентів, а саме: для юнаків, які 

рано закінчили (вибули) зі школи, із несформованими навичками у процесі 

навчання або роботи і не мають жодного сертифіката; тих, хто тривалий 

період часу був безробітним;  мігрантів та іммігрантів; тих, хто хоче 

працювати за певною професією, але у кого немає необхідної кваліфікації, 

лише певні навички і досвід тощо5. 

Найбільш потужним в реалізації освіти упродовж життя є  Дунайський 

Університет м. Кремса (Австрія). Він є центром для післядипломної освіти  з 

1994 р., що визначено федеральним законом. Завдання університету 

обмежуються надання післядипломної освіти у формі курсів.  

Після набуття чинності нового університетського закону 2002 р. і 

загального закону тристороння система навчання (Болонська декларація) 

                                                             
5 Степко М.Ф., Клименко Б.В., Товажнянський Л.Л.  Болонський процес і навчання 

впродовж життя // М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський / Міністерство освіти і 
науки України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» . 
– Харків, 2004. – 111 с. 
 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 

 
~ 499 ~ 

та автономія університетів сприяли розширенню функцій австрійських 

університетів, зокрема щодо навчання дорослих.  

Розширення спектру освітніх пропозицій університетів стає все більш 

важливими в освіті дорослих з огляду на підвищення професійного рівня 

студентів і випускників. З метою розширення можливостей доступу 

дорослих до задоволення потреб освіти створюються проекти спрямовані 

на розширення мережі австрійських університетів. Інноваційними формами 

організації навчання є вечірні заняття та заняття у вихідні дні, онлайн-

послуги; підвищення готовності до співпраці наявних установ з надання 

освітніх послуг та максимальної синергії освітніх установ тощо. Спільні 

проекти сприяють такому навчанню. Насамперед, таким проектом є 

комунікаційна платформа мережі закладів освіти та післядипломної 

університетської освіти – AUCEN. 

У AUCEN (платформа австрійських університетів післядипломної освіти) 

має на меті підвищувати кваліфікацію працівників австрійських 

університетів з метою сприяння післядипломній освіті та розвитку 

персоналу університету за допомогою таких заходів: обмін досвідом щодо 

післядипломної освіти та розвитку персоналу, підготовка рекомендацій та 

коментарів у сфері університетської та післядипломної освітньої політики, 

зв'язків з громадськістю (база післядипломної освіти, публікації, освітні 

ярмарки) або проведення спільних (дослідницьких) проектів, створення 

мереж на європейському та міжнародному рівні та виявлення 

перспективних напрямів у сфері післядипломної освіти університетів та 

розвитку персоналу. Загалом діяльність AUCEN зосереджена на таких 

напрямах, як: комунікація та діалог; розвиток якості та забезпечення 

якості; проведення спільних форумів для продовження навчання в 

університеті та розвиток персоналу університету; впровадження  новітніх 

технологій  тощо.  

З 2004 р. австрійські університети стали автономними, тому  мережа 

AUCEN реалізує спільні стратегії та стимулює впровадження нових 

концепцій  задля їхнього розвитку і внеску в економічне й суспільне життя  

країни6. На особливу увагу заслуговує виробнича (професійна) освіта в 

Австрії, яку умовно можна поділити на дві сфери (подвійне навчання), а 

також виробничу післядипломну освіту.  Натомість термін «виробниче 

навчання» не використовується у прямому значенні: зазвичай під ним 

розглядається сукупність фінансованих та організованих підприємствами 

внутрішньо підприємницьких заходів,  а також відрядження співробітників 

на позаштатні заходи. Ці заходи охоплюють діяльність адміністрації, 

консультантів з метою підготовки персоналу. Післядипломна освіта 

реалізується через ряд форм (курси, семінари, тренінги).  
                                                             

6 AUCEN. – URL: www.aucen.ac.at 
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Висновки. За результатами галузевих опитувань та опитувань 

експертів з представників післядипломної освіти, освіта впродовж життя в 

Австрії  користується високим попитом. Австрійська система освіти 

дорослих має чимало здобутків, зокрема в організації навчання, створення 

навчально-методичних ресурсів, що може бути адаптованим для  

організації такого виду освіти  в умовах вищих навчальних закладах та 

закладів післядипломної педагогічної освіти з урахуванням  економічних, 

політичних й суспільних потреб. 
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Marianna Marusynets 

 

STRATEGIC DEVELOPMENT OF ADULT EDUCATION  

IN AUSTRIA IN THE CONDITIONS OF PEACEFUL COEXISTENCE 

 

Summary. The article addresses the matter of different age groups` education 

in the conditions of peaceful coexistence through Austria`s example. It is revealed the 
essence of the adult education concept that is actualized from two perspectives – in 

terms of interaction with federal, state adult educational institutions, education 

associations as well as educational institutions and production centers. It is pointed 

out the contradiction resulting from the lifelong learning paradigm that 
implies dissolving the boundaries between basic and further education, general and 

vocational training, formal and non-formal environment and unresolved issues that 

reveal the essential characteristics of the examined phenomenon at the level of 
financing, legal support, and employment in conditions of industry demand.  

 It is identified that individuals continuously engaged in lifelong education contribute 

to the process of innovative technology development improving workflow and 
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boosting a country, economic and political stability. To become successful in the labor 
market, it is necessary to work on acquiring new knowledge, skills, and competencies, 

as well as improving one`s qualifications in order not to lose a job. Formal and non-

formal education originating from European countries has not only received 

recognition but also became a strategic benchmark for many countries, including 
Ukraine. 

 Key words: adult education, educational space, Austria, peaceful coexistence. 

 
Marianna Marusynec’  

   

STRATEGICZNY ROZWÓJ AUSTRIACKIEJ EDUKACJI DOROSŁYCH 

W WARUNKACH WSPÓŁISTNIENI POKOJOWEGO 

 
Streszczenie. Artykuł porusza kwestię nauczania ludzi w różnym wieku o 

warunkach pokojowego współistnienia na przykładzie Austrii. Istota koncepcji 
«edukacji dorosłych», która aktualizuje ją z dwóch pozycji – ujawnia interakcję z 

federalnymi, stanowymi instytucjami kształcenia dorosłych i stowarzyszeniami w 

dziedzinie edukacji oraz placówkami edukacyjnymi i ośrodkami produkcyjnymi. 
Sprzeczność wskazuje paradygmat «uczenia się przez całe życie» spowodowany 

zniszczeniem granic pomiędzy edukacją podstawową a dalszą edukacją, kształceniem 

ogólnym i zawodowym, środowiskiem formalnym i nieformalnym oraz 

nierozwiązanymi kwestiami, które ujawniają podstawowe cechy badanego zjawiska na 
poziomie zapewnienia badanego zjawiska prawnego i zatrudnienia w kontekście 

rynkowego zapotrzebowania. Ustalono, że proces przyspieszania technologii 

innowacyjnych, które poprawiają proces pracy dla stabilności gospodarczej i 
politycznej kraju, jest realizowany dzięki osobom, które otrzymują kształcenie 

ustawiczne. Aby odnieść sukces na rynku pracy, musisz pracować nad zdobywaniem 

nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji, a także podnosić swoje umiejętności, aby 

nie stracić pracy. Edukacja formalna i pozaformalna, zapoczątkowana w krajach 
europejskich, nie tylko zyskała uznanie, ale stała się strategicznym punktem 

odniesienia dla wielu krajów, w tym Ukrainy. 

Słowa kluczowe: edukacja dorosłych, przestrzeń edukacyjna, Austria, 
pokojowe współistnienie. 
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Нелля Ничкало 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ 

Świat zadany człowiekowi przez Śtwórcę 
zawsze i wszędzie, na każdym miejscu ziemi i 

Wśrod każdego społeczeństwa czy narodu,  
jest „świtaem pracy‖. „Świat pracy‖ – to  

znaczy równocześnie „świat ludzki‖. 
Jan Paweł II  

Анотація. На основі міждисциплінарного підходу розглянуто проблеми  

розвитку людського капіталу в контексті освіти для миру. Наголошено, що в 

умовах стрімких глобалізаційних процесів, коли гостро постали питання 
виживання людства, збереження і розвитку цивілізації, упередження екологічних і 

техногенних катастроф,   постає необхідність реформування освіти з урахуванням 

реалій початку ХХІ ст., суперечностей та їх причин. Привернуто увагу до 

положень, викладених в Ювілейній доповіді Римського клубу до його 50-ліття, 
зокрема щодо «нового Просвітництва», нової філософії освіти. Здійснено аналіз 

окремих аспектів теорії людського капіталу, введеної в науковий обіг 

американськими вченими, лауреатами Нобелівської премії Г. Беккером (G. Bekker) 
і Т. Шульцом (T. Schullz). Викладено шість «стартових цілей для людства» (за 

А. Печчеі), досягнення яких тісно пов’язано із світом праці людини та 

випереджувальним розвитком освіти і науки. Наголошено на науковому і 
практичному значенні дослідження Центру Разумкова «Розвиток людського 

капіталу: на шляху до якісних реформ» (2018 р.). Його цінність полягає в 

об’єктивному аналізі семи сфер, пов’язаних із розвитком людського капіталу 

(охорона здоров’я, освіта, наука, міграція, соціальна політика, людський та 
соціальний капітал, Україна між Європою та Азією). Підкреслено важливість 

рекомендацій Парламентських слухань на тему «Збалансований розвиток 

людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки (квітень 2019 р.)». 
Схарактеризовано стан реалізації державної політики щодо підготовки 

виробничого персоналу, зокрема непослідовність і серйозні недоліки у виконанні 

положень Законів України, державних програм і концепцій щодо розвитку 

професійної освіти і навчання. Наголошено на актуальності результатів наукових 
досліджень з цих проблем, здійснених науковцями НАПН України. 

 Ключові слова: людський капітал, Римський клуб, «нове Просвітництво», 

державна політика, професійна освіта, виробничий персонал. 

 

 

Вступ. Упродовж двох останніх десятиліть значно посилилась увага 

до проблем розвитку людського капіталу як на міжнародних, так і на 

національних рівнях. Це підтверджують документальні і літературні 

джерела. В умовах динамічних глобалізаційних процесів, коли гостро 

постали питання виживання людства, необхідності упередження 

екологічних і технологічних катастроф, боротьби за мир, збереження і 

розвитку цивілізації, міжнародні організації об’єднують зусилля у 

розв’язанні багатьох питань щодо людського капіталу.  

У документах ООН, МОП, ЮНЕСКО викладено чимало  цінних 

рекомендацій урядам країн світу. Ратифікація цих документів, що мають 
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світове значення, врахування їх положень (або неврахування) у державній 

політиці, реалізація (або лише часткове, фрагментарне виконання чи повне 

ігнорування), безумовно, по-різному позначається на життєдіяльності 

кожної країни. Доповіді Римського клубу, а їх вже чотири десятки, й 

особливо Ювілейна доповідь, присвячена його 50-літтю, викристалізовують 

ці проблеми й сфокусовують увагу на найбільш пекучих і болючих 

проблемах людства. 

Якщо звернутися до сутності поняття «людський капітал», то, на 

перший погляд, все ніби просто – людина і капітал (у різному їх розумінні). 

Кожне із цих слів має своє глибоке семантичне значення, викладене в 

різних енциклопедіях і словниках: і філософське, і соціологічне, і 

економічне, і психологічне, і педагогічне, і соціально-культурне. З часом 

приходить розуміння й глибоке усвідомлення важливості 

міждисциплінарності як у вивченні цієї проблеми, та і в її конкретному 

розв’язанні з урахуванням сукупності чинників на міжнародних і 

національних рівнях.  

Мимоволі виникає думка щодо трьох відомих людинознавчих запитань 

І. Канта: Що я можу знати? Що я маю робити? На що сподіватися? В них 

«відтворена багатомірність сутнісної проблематизації людини як 

універсальної цінності»1. Наголосимо, що саме через освіту - навчання і 

розвиток впродовж життя людство покликане, зобов'язане й може цілісно 

розв'язувати гострі проблеми формування і розвитку людського капіталу. 

Саме «нове Просвітництво» тут має сказати своє слово, на чому 

наголошують автори Ювілейної доповіді Римського Клубу. 

  

Римський клуб і «нове Просвітництво» 

 

Передусім, звернемося до Ювілейної доповіді Римського клубу: 

«Старий Світ приречений, Новий Світ неминучий!». Керівники Римського 

клубу та його провідні експерти дійшли однозначного висновку щодо 

неминучості корінної зміни парадигми розвитку нашої цивілізації. Вони 

обґрунтовують необхідність переходу від спрощеного розуміння миру, 

заклику до альтернативної економіки, духовно-морального світогляду, 

єдиної планетарної гармонійної цивілізації. Таке бачення майбутнього 

розвитку запропоновано Римським клубом. Ювілейну доповідь підготовлено 

двома його президентами – Ернстом Вайцзеккером і Андерсом Вікманом - 

за участю тридцяти чотирьох членів цього клубу.  Ними висловлено 

несприйняття  фінансових спекуляцій, відмовлення від матеріалізму та 

редукціоналізму й обґрунтовано положення щодо розвитку альтернативної 
                                                             

1 Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені 
Г.С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – Київ: Абрис, 2002. – VI, 742 с. 
– С. 350. 
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економіки, «нового Просвітництва», холістичного світогляду, планетарної 

цивілізації2. 

В основу цієї прогностичної доповіді покладено концепцію «Повного 

світу», запропоновану американським екологом та економістом Германом 

Дейлі. Доповідь розпочинається з аналізу сучасної ситуації, яка полягає в 

тому, що «планета деградує, авторитаризм і фундаменталізм на піднесенні, 

спекулятивний капітал торжествує. Нинішня криза не обмежена природою 

навколо нас, але охоплює соціальну, політичну, культурну, моральну 

кризу, кризу демократії, ідеологій і капіталістичної системи» 3. У доповіді 

особливо наголошено на «шостому масовому вимиранні»: стрімкому 

скороченню фауни, непередбаченим наслідкам нових технологій і загрозу 

ядерного конфлікту. Автори вважають безумством «стратегію 

гарантованого взаємного знищення», що пропонується як виправдання для 

збереження ядерних арсеналів, і закликають до нової стратегії 

«гарантованої планетарної безпеки і виживання»4. Звертаючись до теорії 

Адама Сміта (1723-1796 рр.), автори наголошують, що він враховував 

збігання меж ринку, закону і моралі: право і цінності мають бути фоном, на 

якому розгортаються ринкові відносини; економіка обмежена більш 

фундаментальними правилами – юридичними і моральними5. 

Подолання помилок у цій сфері потребує «нового Просвітництва», що 

зумовлює необхідність фундаментальної трансформації мислення. 

Результатом цього має стати цілісний світогляд. Особливого значення 

набуває «синергія, пошук мудрості через примирення протилежностей і 

баланс». Привернемо увагу лише до декількох галузей, у яких необхідно 

досягнути балансу: у відносинах між людиною і природою – сталий 

розвиток, екологічна свідомість; між короткотерміновою і довгостроковою 

перспективою; між швидкістю і стабільністю; між індивідуальним і 

колективним, визнаючи значення особистої автономії – одного з 

найважливіших досягнень Європейського Просвітництва. Важливим є те, 

що Римський клуб закликає до балансу і врахування загального блага. А в 

                                                             
2 Римский клуб. Юбилейный доклад. Вердикт: «Старый Мир обречен. Новый Мир 

неизбежен!»/ Малахов, А. «Come on!» – юбилейный доклад Римского клуба, Weizsaecker, 
E., Wijkman, A. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://malakhov.link/come-on-
report (дата обращения: 26.06.2019). 

3 Ювілейна доповідь Римському клубу (про глобальний стан планети) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://livepublicator.com/pub.html?pid=1506 

4 Яницкий О. Н. Новый доклад Римскому клубу к 50-летию его основания: плюсы и 
минусы / Власть, 2018. – Том.26. – №2. – C.19-25.  

5 Римский клуб, юбилейный доклад. Вердикт: «Старый Мир обречен. Новый Мир 
неизбежен!»/ Малахов, А. «Come on!» – юбилейный доклад Римского клуба, Weizsaecker, 
E., Wijkman, A. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://malakhov.link/come-on-
report (дата обращения: 26.06.2019). 
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економіці це означає, що держава (суспільство) має встановлювати 

правила ринків, а не навпаки6.   

У контексті освіти для миру, на нашу думку, надзвичайно цінним є 

положення про формування у молоді «грамотності щодо майбутнього» 

(futures literасу). Наголошуючи на необхідності культивувати інтегральне 

мислення та плюралізм змісту, автори Ювілейної доповіді констатують, що 

багато університетів «просувають конкретні школи думки»  замість того, 

щоб «пропонувати молодим розумам увесь спектр суперечливих і 

комплементарних перспектив»7. Врахування цього положення в нашій 

державі потребує звернення до нової філософії освіти, забезпечення 

випереджувального підходу до визначення змісту навчання та його 

оновлення з урахуванням результатів наукових досліджень, нових потреб і 

прогностичного бачення. 

Цілісний світогляд має формуватися відповідно до «нового 

Просвітництва», головні ідеї якого – гуманізм, відкритий розвиток, сталість 

і турбота про майбутнє, а також баланс, зокрема: між людиною і природою, 

між стабільністю і швидкістю змін (адже прогрес не має сприйматися як 

самоціль); між індивідуальним та колективним, які мають бути 

збалансованими, а держава покликана встановлювати в економіці правила 

для ринків, а не навпаки8.  Повертаючись до тези «грамотності щодо 

майбутнього», наголосимо на важливості рекомендацій з використанняи 

інформаційних технологій для поліпшення зав’язків між людьми, 

базуватися на універсальних цінностях та повазі до відмінностей у 

культурі, фокусування на сталості економічного розвитку; культивування 

інтегрального мислення (не обмежуватися аналітичним мисленням). 

Доцільно враховувати плюралізм змісту, пропонуючи молодим людям увесь 

спектр суперечливих та комплементарних перспектив9. 

На наше переконання, теорії людського капіталу, педагогіка праці і 

«нове Просвітництво» тісно пов’язані із світом праці людини, адже, за Яном 

Павлом II, «світ праці» – то   водночас означає «світ людський»10.           

Саме з категорією праці пов’язані всі сфери життєдіяльності  людини 

й галузі наукового знання. Цю категорію досліджують філософи і соціологи, 

педагоги і демографи, медики і біологи, економісти і політологи, історики і 

географи, екологи і менеджери. Так, філософи розглядають працю як 

синтетичну категорію, що характеризує «специфічну, властиву людині 

форму діяльності, спрямовану на освоєння і перетворення (згідно з 

                                                             
6 Там само. 
7 Там само.  
8 Там само.  
9 Там само. – С.10. 
10 Jan Paweł ІІ. Nie lękajcie się... Myśli o życiu we współczesnym świecie. Wybór 

Alexandra Hatcher. Prószyński. S-ka SA. – S. 85. 
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власними цілями, інтересами і потребами) природного середовища, 

поліпшення соціальних відносин (соціальна праця) або створення нових 

цінностей (творча праця). Праця може тлумачитися генералізуючим чином 

(праця  як узагальнююче поняття щодо усіх інших різновидів людської 

активності, яка може порівнюватися із творчістю і вважатися відмінною від 

останньої). У цьому випадку «праця – відтворення усталеного, рутинного, а 

творчість – породження нового, такого, що може в принципі не мати 

аналогів»11. Звертаючись до філософського визначення праці, наголосимо 

на глибині й всеосяжності праці, від якої залежить соціально-економічний 

поступ і майбутнє кожної держави. Персоналістичне трактування праці 

(визнання особистості первинною творчою реальністю і вищою цінністю 

буття) дає можливість розглядати вартість (цінність) праці в багатьох 

вимірах, зокрема: антропологічному, моральному, соціальному, 

суспільному, родинному, національному, культурному, релігійному12. 

 

Стартові цілі для людства 

 

Філософські й історико-педагогічні аспекти праці аналізує видатний 

польський вчений, засновник педагогіки праці Т.В. Новацький (разом із 

С. Качором і З. Вятровським). У монографії «Людська праця. Аналіз 

поняття» він пише: «У часи античності не було назви, яка б охоплювала 

види діяльності, що їх ми називаємо працею. Замість праці були слова для 

означення сільськогосподарських, ремісничих та торговельних дій. Ці дії 

люди називали з огляду на їх обтяжливість та перешкоди на шляху 

вільного розвитку індивіда»13. 

Поняття праці як узагальненої назви для низки дій, важливих для 

існування індивіда і громади, почало формуватися досить пізно. Фома 

Аквінський працею вважав усі дії, які мають на меті заробіток. Лише 

характерне для доби Ренесансу зацікавлення особистістю сприяло 

формуванню сучасного поняття праці. Це знайшло відображення у 

поглядах багатьох письменників. Їхні концепції від початку ХVІ століття 

цікавили наукову спільноту і знаходили вираження у різноманітних 

публікаціях»14. 

Т. Новацький робить науково обґрунтований висновок про те, що 

головна заслуга у піднесенні престижу праці належить засновникові 

                                                             
11 Філософський енциклопедичний словник. – Національна академія наук України. 

Інститут філософії  ім. Г.С. Сковороди. – К.: Абрис, 2002. – С. 514. 
12 Fel Stanisław. Praca – Kapitał – Demokracja. Konsekwencje praktyczne zasady 

pierwszeństwa pracy przed kapitałem. – Lublin – Stalowa Wola, 2003. – С. 54–67. 
13 Тадеуш В.Новацький. Людська праця. Аналіз поняття. / Переклад з польської Юлії 

Родик. – Львів: Літопис, 2010. – С.23. 
14 Новацький Тадеуш В. Людська праця. Аналіз поняття / пер. з польськ. Юлії 

Родик. – Львів, Літопис, 2010. – С. 23. 
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політичної економії Адамові Сміту. Дослідивши причини зростання 

національного багатства, він обґрунтував положення, що основою 

цінностей і багатства є праця. Результати його досліджень стали, певною 

мірою, поворотним пунктом у трактуванні праці. Вчений Т. Новацький 

звертається до трьох теорій широкого розуміння людської праці, що 

з’явилися у ХІХ столітті. Творцем першої з них був француз Шарль Б. 

Дюнуаї (1786–1862). Сенс праці він вбачав у діях, спрямованих на 

перетворення неживої матерії, водночас звертав увагу на аналогію з діями, 

зверненими на виховання людей, що відбуваються в різних інституціях15. 

Засновник ергономіки польський вчений Войцех Ястшембовський (1799–

1882) досить широко розглядав поняття праці. Він наголошував: наука про 

працю не має бути однобічною (тут вченим закладено ідею 

міждисциплінарності). Іспанець Мартін Мелітон (1844-1908) був «третім 

важливим теоретиком праці». Він розумів працю людини «як комбінацію 

рухів організму й розуму, які скеровані на розвиток людини, досягнення 

успіху та вдосконалення самої людини»16. Цей вчений також досліджував 

питання розподілу праці.  

Від тих часів, коли ці теоретики праці ХІХ століття обґрунтували своє 

бачення цієї надзвичайно важливої проблеми, минуло майже півтора 

століття. Відбулося багато великих війн, сталися значні економічні й 

соціально-культурні зміни, набув стрімкого розвитку науково-технічний 

прогрес, з’явилися нові галузі наукового знання, народилися нові теорії і 

концепції.  

Італійський учений, підприємець і громадський діяч, засновник і 

президент Римського клубу Ауреліо Печчеї (1908–1984) обґрунтував шість 

стартових цілей для людства. Вони спрямовані на «стимулювання більш 

відповідальної людської поведінки в повсякденному житті, в політичних 

справах, у науково-дослідних пошуках». Назвемо ці стартові й водночас 

стратегічні цілі: «зовнішні межі»; «внутрішні межі» (ідея необхідності 

розкриття нових потенційних можливостей людини); культурна спадщина; 

світове співтовариство; середовище проживання; виробнича система. 

Червоною ниткою в його праці проходить думка: реалізація цих шести 

стартових цілей потребує людської особистості, її творчої діяльності, 

розумних цілеспрямованих дій.  

Свою прогностичну книгу «Людські якості // Попереду ХХІ століття: 

перспективи, прогнози, футурологія» (Human qualities // Before the XXI 

century: prospects, forecasts, futurology) вчений закінчує словом, яке він 

рідко вживав на сторінках книги. Слово це – любов. А. Печчеї пише: «Мені 

пощастило жити вільною людиною, я залишався нею навіть у в’язниці і 

                                                             
15 Там само. – С. 24. 
16 Там само. – С. 25. 
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помру теж вільним. Але це мало б небагато сенсу, якби я не був пов’язаний 

глибоким почуттям братерської любові з іншими представниками роду 

людського. Головне – людська особистість, вона важливіша за будь-які 

справи і будь-які ідеї, бо вони без людей нічого не означають. А головне в 

кожному з нас і в нашому житті – узи любові, адже тільки завдяки їм наше 

життя перестає бути стислим епізодом і набуває сенсу вічності»17.  

Саме в творчій, креативній праці людина активно діє, 

самовдосконалюється, не зупиняється у своєму розвитку. У неї 

народжуються нові й нові мрії, які зміцнюють її сили, енергію, прагнення до 

творчості, до активної діяльності. «Мрії є генератором психічної і духовної 

енергії. Мрії надають сенс життю, відкриваючи перспективи для реалізації 

ідей», - писав Т.В. Новацький. «Мрії дають нам можливість побачити, 

увиразнити наші бажання і ступінь можливості їхньої реалізації. Це має 

велике значення для наших подальших дій, оскільки у мріях прагнення 

можуть перетворитися на конкретну мету з поетапними кроками для її 

досягнення. Мета стає реальністю завдяки визначенню способу її 

досягнення. Цей спосіб народжується у мріях і способах знаходити шляхи й 

засоби для реалізації власних мрій»18.  Як бачимо, мрія і дія тісно пов’язані. 

Адже без дії, без цілеспрямованої праці людини у різних сферах 

життєдіяльності мрія може стати нездійсненною і померти. 

Ці положення, обґрунтовані видатним вченим другої половини ХХ – 

початку ХХІ століття, органічно пов’язані з гуманістичними ідеями теорії 

людського капіталу і педагогіки праці як субдисципліни педагогічної науки.  

 

Творці й послідовники теорії людського капіталу 

 

В умовах стрімкого розвитку глобалізаційних та євроінтеграційних 

процесів, на початку ХХІ століття, особливого значення набуває теорія 

людського капіталу. Вона була теоретично обґрунтована і введена в 

науковий обіг на межі 50–60-х років минулого століття. Творці цієї теорії 

Гері Стенлей Беккер (Gary Stantey Becker) і Теодор Вільям Шульц (Theodor 

William Schulłz) були удостоєні Нобелівської премії. Г. Беккер – професор 

Колумбійського і Чикагського університетів. Він застосував методи 

економічної теорії для опису аспектів людської поведінки, що раніше 

вважалося сферою соціології і демографії. У працях «Людський капітал» 

(Human Capital, 1964) і «Трактат про сім’ю» (G. Becker A Treatise on the 

Family, 1981) він обґрунтував теорію раціонального економічного вибору 

                                                             
17 Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. 

НАН України Л.В. Губернського. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2012. – С. 238. 
18 Новацький Тадеуш В. Світ мрій / Тадеуш В. Новацький: пер. з польськ. І.А. 

Аскерової; наук. ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 45–56. 
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на основі власного інтересу індивіда, що визначає більшу частину людської 

діяльності, навіть явно неекономічній (створення сім’ї)19. Ці вчені 

теоретично довели, що людина і її творча думка – це велика сила, яка 

надихає на поступ. За висновком Т. Шульца, освіта, професійна 

кваліфікація, розвинуті таланти, здоров’я, що розуміються як поняття 

людського капіталу, мають конкретну економічну вартість. Інші економісти 

започаткували деякі нові елементи цієї теорії, чим розвинули її. Витрати на 

освіту і навчання часто розглядаються як інвестиції в людський капітал 

(Г. Беккер)20. Доречно згадати, що положення щодо шкільного і 

професійного навчання як інвестиції першим обґрунтував І. Вільх 

(I. Welsh)21.  

Поняття «людський капітал» дослідники розглядають за такими 

трьома рівнями:  особистісному, мікроекономічному та макроекономічному.   

У процесі різнобічної господарської діяльності людина виконує багато 

різних функцій. Це відповідає теорії human capital. Три функції дослідники 

вважають ключовими, тобто: а) використання продуктивних засобів, що 

вже існують; б) створення нових ідей, теорій, засобів і технологій; в) 

обґрунтування і реалізація інноваційних шляхів їх застосування в різних 

сферах життєдіяльності людини, соціальних інститутів, різних 

господарських галузей. Ці функції динамічно розвиваються, вони тісно 

взаємопов’язані й оновлюються на різних історичних етапах. 

Наголосимо також на винятково важливому значенні теорії людського 

капіталу для вивчення в сучасних соціально-економічних умовах комплексу 

досить складних питань щодо забезпечення раціональної зайнятості різних 

категорій населення та оптимального функціонування ринку праці. Маємо 

визнати: в Україні це є болючою проблемою, про що свідчить офіційна 

статистика. 

Аналізуючи цей аспект, доцільно звернутися до філософсько-

педагогічних положень, обґрунтованих В. Кременем: «Перехід людства 

загалом і нашої держави зокрема від індустріального виробництва до 

науково-інформаційних технологій, а згодом формування суспільства знань 

є найважливішими пріоритетами життєдіяльності будь-якого суспільства, 

об’єктивно визначають науку як сферу, що продукує нові знання та освіту, 

що долучає до знань і соціум, і кожну людину»22. Вчений наголошує, що 

важливим креативним аспектом нового світового порядку є залежність 

темпів розвитку країни та її міжнародного статусу від рівня розвитку 

                                                             
19 Britannica: настольная энциклопедия: в 2 т. – Том I. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 

2327 с. - С.791. 
20 Там само. – С. 179. 
21 Fel Stanisław. Praca – Kapitał – Demokracja. Konsekwencje praktyczne zasady 

pierwszeństwa pracy przed kapitałem. Lublin – Stalowa Wola, 2003. – С. 81. 
22 Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. – К.: Грамота, 

2007. – С. 569. 
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людського капіталу. До кількісних показників людського капіталу країни 

входить не тільки число випускників середніх, спеціальних і вищих 

навчальних закладів, а й кількість спеціалістів в основних галузях 

промисловості, транспорту, зв’язку тощо, і, що особливо важливо, – число 

науковців в основних сферах виробництва наукового знання. Тобто 

людський капітал є інтеграційним показником, який визначає внутрішні 

можливості країни з продукування знання та його використання у 

промисловому й суспільному розвитку23.  

На нашу думку, важливе наукове і практичне значення дослідження 

Центру Розумкова «Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних 

реформ». Його результати видано за підтримки Представництва Фонду 

Фрідріха Науманна за Свободу Україні. Його цінність полягає в обєктивності 

і прогностичності. Це стало можливим завдяки міждисциплінарному 

підходу. Реформа сфери охорони здоровя, освіта, стан розвитку науки, 

міграція, соціальна політика, людський та соціальний капітал, Україна між 

Європою та Азією – науковий аналіз за цими сімома напрямами уможливив 

формулювання перспективних висновків. 

Привернемо також увагу до виваженого наукового погляду на 

«Концепцію людського капіталу у Стратегії сталого розвитку ЄС та 

України». О. Піщугіна у розділі «Нові виміри розвитку людського капіталу» 

зазначає: «Діалектика розвитку людського капіталу в умовах сучасної 

інноваційної економіки розглядає його як важливіший фактор реалізації 

концепції сталого розвитку. Людський капітал посідає центральне місце в 

системі сталого розвитку. Цілі сталого розвитку ООН визначають, у якому 

напрямі суспільству слід рухатися й чого слід досягати, а принципи ООН у 

частині соціальної відповідальності – якими  мають бути організації та як 

вони повинні діяти у відносинах із зацікавленими сторонами, щоб 

забезпечувати сталий розвиток. 

 При цьому кожна людина має бути в центрі уваги як на 

національному, так і на міжнародному рівні. Кінцевою метою має бути 

розвиток людини, а економічне зростання розглядається лише в якості 

засобу для досягнення мети. При цьому, мірою розвитку людини, 

пропонується вважати не кількість отриманих благ, а ступінь збагачення 

матеріального та духовного життя людини, підвищення її якості. Ці 

положення наразі покладено в основу «нових теорій зростання» 

(ендогенного зростання) і моделей, за допомогою яких визначається вплив 

величини людського капіталу та темпи зростання ВВП24. Вважаємо, що це 

                                                             
23 Там само. – С. 470. 
24 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. –  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream 
/handle/10986/30498/33252.pdf?sequence=5&isAllowed 
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положення має методологічне значення для професійної педагогіки і 

педагогіки праці як субдисциплін педагогічної практики. 

Стрімкий розвиток глобалізаційних та інтеграційних процесів 

породжує нові виклики в усіх сферах життєдіяльності суспільства і 

передусім – в освітній. В усіх цивілізованих країнах здійснюється 

інтенсивний пошук нових моделей розвитку освіти, нетрадиційних підходів 

до їх впровадження на основі інформаційних, телекомунікаційних, 

цифрових технологій. Гостро постають питання взаємозв’язку освітніх 

систем та підсистем, що розвиваються на різних континентах, а також щодо 

їх багатовимірності і порівнюваності, та також забезпечення взаємного 

визнання їх продукту. 

Добре відомо, що освітнім продуктом є конкретна людина, 

підготовлена до активної високопрофесійної діяльності в різних галузях 

промислового, сільськогосподарського виробництва і сфери послуг. Мова 

йде про головне – людський капітал, від духовних, морально-етичних і 

професійних якостей якого залежить майбутнє кожної держави. Саме цій 

проблемі була присвячена Генеральна Конференція Міжнародної організації 

праці, її 88 сесія 2000-го року. У прийнятому міжнародному документі – 

«Висновку про розвиток людських ресурсів і підготовку кадрів» – 

зазначено, що система професійної кваліфікації повинна мати тристоронній 

характер і забезпечувати доступ для працівників та будь-яких осіб, які 

бажають навчатися. Вона має охоплювати як державні, так і приватні 

навчальні заклади,  і при цьому постійно оновлюватися, забезпечуючи 

людині можливість у будь-який момент розпочати або завершити навчання 

в системі освіти і підготовки кадрів упродовж усієї професійної кар’єри.  

Неперервність освіти на початку ХХІ століття зумовлює необхідність 

посилення ролі професійної освіти як динамічної системи, що здійснює 

активний вплив на подальший розвиток економіки, забезпечує 

випереджувальну професійну підготовку і взаємозв’язок усіх видів і рівнів 

професійної освіти. Науково-технічний прогрес, широке впровадження  

наукоємних, інформаційних технологій спонукає до значного підвищення 

якості професійної підготовки кваліфікованих робітників, її 

фундаменталізації та забезпечення її гнучкості. На цьому наголошується в 

Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти, 

затвердженій Міністерством освіти і науки України та НАПН України 5 липня 

2004 р.25,  у Концептуальних засадах реформування професійної освіти 

України (2018 р.)26.  Перспективне значення має «Концепція реалізації 

                                                             
25 Сучасна професійна освіта. Концептуальні засади реформування професійної 

освіти України. / Професійно-технічна освіта: наук.-метод. журнал. – 2018. - №2. – С.2-11. 
26 Концепція розвитку професійно-технічної освіти  в Україні. / Профтехосіта 

України: XX століття: Енциклопедичне видання / за ред. Н.Г. Ничкало. - К.: Видавництво 
«АртЕк», 2004 – 876 с. – С.522. 
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державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

«Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 р.», 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. 

№419-р. 

 

Людський капітал у сучасній державній політиці 

 

 Формування людського капіталу – це глобальне загальнодержавне 

завдання. Його реалізація потребує цілісної й послідовної державної 

політики. Тут необхідна синергія, дії на загальнодержавному рівні не 

можуть бути фрагментарними або ж спрямовуватись лише на окремі 

системи й підсистеми освіти. Інакше стає неминучим дисонанс.  

Як відомо, в нашій державі проводиться значна робота, спрямована 

на законодавче забезпечення формування і розвитку людського капіталу. 

Прийнято відповідні Закони України, державні програми і концепції щодо 

розвитку професійної освіти і навчання. На жаль, у їх виконанні немає 

послідовності, соціальної відповідальності, усвідомленого прагнення до 

забезпечення інвестування у «шкільне і професійне» навчання. Ці та інші 

чинники поряд з недофінансуванням цієї галузі призводять до помітного 

розриву між тим, що задекларовано у багатьох документах, і станом цієї 

проблеми в реальному житті. Необхідно визнати, що це спричиняє 

«вимивання молодого покоління» з України. Адже з десятків тисяч юнаків і 

дівчат, які виїжджають на навчання в професійні заклади Польщі та інших 

країн, на рідну землю повертаються дуже мало. 

Доречно зазначити, що на цьому наголошується в науково-

аналітичних матеріалах і пропозиціях, підготовлених до Парламентських 

слухань «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання 

освіти і науки» (квітень 2019 р.). Викликають тривогу і спонукають до дії 

матеріали Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи 

НАН України, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Центру 

Разумкова, а також галузевих академій, зокрема НАПН України. Однак 

помітною є відмінність з матеріалами окремих міністерств і відомств, які 

запропонували «заспокійливі підходи: мовляв, у нас все добре, хоча мають 

місце окремі недоліки…». Така «напівправда», на наше переконання, 

гальмує реалізацію державної політики в цій сфері. 

На формування людського капіталу, підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів спрямовані дослідження 

наукових співробітників НАПН України. 

Так, Інститутом професійно-технічної освіти створено педагогічну 

систему консультування учнівської молоді з професійної кар’єри, що сприяє 

розвитку кар’єрної компетентності, забезпеченню конкурентоздатності на 

ринку праці, мобільності і кар’єрному зростанню впродовж життя майбутніх 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 514 ~ 

 

кваліфікованих робітників. Розроблено комплекс методик і технологій 

проектної професійної підготовки кваліфікованих робітників аграрної, 

будівельної та автотранспортної галузей, що забезпечує творчу 

продуктивну діяльність учнів, формування в них комунікативних, 

дослідницьких та професійних  компетентностей. Створено методичну 

систему дистанційної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, що 

дає змогу гнучко організовувати освітній процес, модернізувати зміст 

професійного навчання, підвищує ефективність формування професійної 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників, сприяє розвитку 

готовності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 

використання методик і технологій дистанційного професійного навчання. 

Підкреслимо також важливе значення співпраці НАПН України з 

Комітетом педагогічних наук Польської академії наук, його секцією 

Педагогіки праці, а також з Науковим товариством «Польща-Україна». Її 

подальшому розвитку сприятиме проведення VIII Українсько-

польського/Польсько-українського форуму «Освіта для миру» / «Edukacja 

dla pokoj» (жовтень 2019 р.). 

Отже, у формуванні людського капіталу, реалізації державної 

політики щодо забезпечення підготовки сучасного виробничого персоналу 

необхідні синергія і гармонія, хоча й «крізь тугу дисонансів» (за Ліною 

Костенко), яких у нашій державі не бракує. 
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Nellia Nychkalo 

 

A THEORY OF HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT  

OF EDUCATION FOR PEACE 

 

Summary. On the basis of cross disciplinary approach the problems related to 

development of human capital in the context of education for peace are considered. It 
is marked that in the conditions of rapid processes of globalization, the urgent 

questions of survival of humanity, maintenance and development of civilization, 

prevention of ecological and technogenic catastrophes, reformation of education 

appeared taking into account realities of the beginning of XXI century, contradictions 
and their reasons. The attention is drawn to the articles in the report of the Roman 

club to its 50th Anniversary, in particular «new Elucidative», new philosophy of 

education. The analysis of separate aspects of theory of human capital, introduced in 
science by the American scientists, laureates of Nobel prize of G. Bekker and 

T. Schullz). Six «starting aims for humanity» (by A. Pechchei), achievement of which 

is closely related to the world of human labour and forward thinking development of 
education and science are presented. The scientific and practical value of research of 

Razumkov Center «Development of human capital: on the way to high-quality 

reforms» (2018) is stressed. Its value is in the objective analysis of seven spheres, 

connected with the development of human capital (health protection, education, 
science, migration, social policy, human and social capital, Ukraine between Europe 

and Asia). The importance of recommendations of the Parliamentary listening on a 

theme «Balanced development of human capital in Ukraine: task of education and 
science (April, 2019)» is underlined. The state of realization of public policy in relation 

to preparation of labour force, in particular inconsistence and serious faults in 

implementation of Laws of Ukraine, government programs and conceptions about the 
development of vocational educationis revealed. Actuality of the results of scientific 

researches of these problems, carried out by the researchers of NAPN of Ukraine is 

marked.   

Key words: human capital, Roman club, «new Elucidative», public policy, trade 
education, labour force. 
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Nellа Nyczkało  

 

TEORIA KAPITAŁU LUDSKIEGO  

W KONTEKŚCIE EDUKACJI DLA POKOJU 

 

Streszczenie. W oparciu o podejście multidyscyplinarne rozważono kwestie 

związane z rozwojem kapitału ludzkiego w kontekście edukacji dla pokoju. 

Podkreślono, że w warunkach szybkich procesów globalizacyjnych, gdy ostro powstały 
kwestie przetrwania ludzkości, zachowania i rozwoju cywilizacji, zapobiegania 

katastrofom ekologicznym i technologicznym, reformowanie edukacji z 

uwzględnieniem realii początku XXI wieku, sprzeczności i ich przyczyn. Zwraca się 
uwagę na zagadnienia przedstawione w rocznicowym raporcie Klubu Rzymskiego ku 

jego 50. rocznicy, szczególnie dotyczące «nowego Oświecenia», nowej filozofii 

edukacji. Przeanalizowano niektóre aspekty teorii kapitału ludzkiego, która została 

wprowadzona do obiegu naukowego przez amerykańskich naukowców, laureatów 
Nagrody Nobla G. Beckerem i T. Schullzem. Przedstawiono sześć «początkowych 

celów dla ludzkości» (według A. Peccei), których osiągnięcia są ściśle związane ze 

światem ludzkiej pracy oraz proaktywnym rozwojem edukacji i nauki. Podkreślono 
naukowe i praktyczne znaczenie badania Centrum Razumkowa «Rozwój kapitału 

ludzkiego: w drodze do reform jakości» (2018). Jego wartość polega na obiektywnej 

analizie siedmiu dziedzin związanych z rozwojem kapitału ludzkiego (opieka 
zdrowotna, edukacja, nauka, migracja, polityka społeczna, kapitał ludzki i społeczny, 

Ukraina między Europą a Azją). Podkreślono znaczenie zaleceń Słuchań 

Parlamentarnych na temat «Zrównoważony rozwój kapitału ludzkiego na Ukrainie: 

zadania edukacji i nauki (kwiecień 2019 r.)». Scharakteryzowano stan realizacji 
polityki państwa w zakresie szkolenia personelu produkcyjnego, w szczególności 

niespójność i poważne niedociągnięcia we wdrażaniu przepisów Ustaw Ukrainy, 

programów państwowych oraz koncepcji rozwoju kształcenia zawodowego i nauczania. 
Podkreślono aktualność wyników badań naukowych nad tymi problemami, 

przeprowadzonych przez naukowców NANP Ukrainy. 

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, Klub Rzymski, «nowe Oświecenie», polityka 
publiczna, kształcenie zawodowe, personel produkcyjny. 
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Valentyna Radkevych, Oleksandr Radkevych 

 

FROM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TO QUALITY 

ASSURANCE IN VOCATIONAL EDUCATION 

 

Summary. The content of sustainable development goals on quality education 

provision, in particular the professional (vocational), defined in the Ukraine-2020 

strategy, is considered. The recommendations of UNESCO and ILO are proposed. They 
offer to concider the technical and vocational education as part of the system of 

continuous education, means of preparation for professional work in the world of 

work, LLL aspect for specialists’ social responsibility, means of promoting 

environmentally sound sustainable development and reducing the poverty level. The 
importance of providing the National Strategy for Education Development in Ukraine 

2012-2021, the Law of Ukraine "On Education" and the Medium-Term Plan for Priority 

Actions of the Government up to 2020 in modernizing professional (vocational) 
education in the new economic and socio-cultural conditions are elucidated and its 

development and integration into the European and world educational space. The 

components for quality assurance of professional (vocational) education are revealed. 

They are the formation of professional (vocational) education competence-based 
content and in accordance with the requirements of professional and educational 

standards, the National Qualifications Framework; implementation of internal and 

external quality assurance systems for professional (vocational) education; 
modernization of the educational environment, providing innovation, accessibility, 

transparency, flexibility and openness for educational process; improvement the 

training system for pedagogical workers in the field of professional (vocational) 
education; introduction of motivational mechanisms for stimulation the pedagogical 

workers’ professional activity and development. 

Key words: quality of professional (vocational) education, society sustainable 

development goals, vocational education content, educational environment, future 
qualified workers, internal and external quality assurance system. 

 

 

Introduction. The key document outlining the path to deep 

Europeanization of Ukraine is the Strategy for sustainable development 2020. 

It discusses the perspective development vision of the state taking into 

account national interests and international obligations. It is confirmed by the 

strategic indicators of the World Bank's "Doing Business" and the global index 

of competitiveness. Accordingly, Ukraine should rank among the first 30 

positions and enter the top 40 countries of the world in 2020. Thus, there 

should be the rise of gross domestic product (per purchasing power parity) per 

capita to USD 16,000. In terms of educational indicators, Ukraine's 

participation in international research should be highlighted among the top 50 

countries participating in such research, as well as the ownership of 75% of 
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primary education institutions graduates in at least two foreign languages 1. In 

this regard, the achievement of sustainable development envisages the 

implementation of appropriate reforms and programs. Their objectives are, 

first of all, the economic growth in an environmentally sound way, peace, pride 

for its own state, border protection, health care, access to high-quality 

education, raising standards of living and responsibility for the development of 

the entire country, etc. 

At the same time, the planned reforms required clarification of the 

national goals for sustainable development up to 2030, taking into account the 

17 global goals of the UN Summit on Sustainable Development2. Their 

implementation will contribute Ukraine’s transition to the integrated economic, 

social and environmental development of society. In this context, the concept 

of "sustainable development" should be understood as a dynamically stable 

and progressively guided improvement of social relations. Accordingly, the 

world’s confidence in Ukraine as a European state with favorable business 

climate, being the unique place in the world division of labour and integrated in 

the global processes of added value creation. Among national goals, important 

for a person’s and the society’s development, there is the increasing of the 

level for professional potential of enterprises and the competitiveness of the 

state as a whole. The significance of the "quality education" goal is updated. 

The content of the stated goal involves the implementation of inclusive and 

equitable quality education and creation of conditions for lifelong learning. This 

will enable Ukraine, by 2030, to ensure equal access to quality education, 

increase the number of young people and adults with socially-needed skills for 

employment, decent work and entrepreneurship3. In addition, by 2030, it is 

anticipated to eliminate gender inequality in the field of education, to ensure 

equal access of persons with special needs to the acquisition of educational 

and educational-professional programs, as well as to create conditions for 

obtaining future qualified specialists of knowledge and skills in sustainable 

development. 

In this regard, it is important to ensure the quality of professional 

(vocational) education. This educational subsystem in Ukraine operates at the 

national, regional and local levels in order to meet the needs of different target 

groups in gaining the appropriate qualifications and professional competence 

for productive employment or their own entrepreneurial activity. In addition, 

                                                             
1 Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020». - [Електронний ресурс]. - URL: 

https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SD%20Project_Ukraine_version%203-2-
1.pdf 

2 Цілі сталого розвитку на період до 2030 року. – [Електронний ресурс]. – URL: 
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku 

3 Стратегія сталого розвитку України до 2030 року: проект. – URL: 
https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SD%20Project_Ukraine_version%203-2-
1.pdf  
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its goal at the present stage of development is also to increase future 

specialists’ level of competitiveness and mobility at the labour market, 

providing prospects for lifelong career growth4. That is why the term 

"professional (vocational) education" in the Law of Ukraine "On Education" is 

the most consistent with the term "technical and vocational education" offered 

by the United Nations (UN) on education, science and culture and approved by 

International Labour Organization (ILO). 

This is particularly evident in the UNESCO and ILO recommendations 

"Technical and vocational education and training for the XXI century" 5. The 

following term is used as a comprehensive one, providing the practical skills 

acquisition, outlook and professionally directed knowledge on various branches 

of economy and spheres of public life to the general educational component of 

the study of production and scientific disciplines. That is, technical and 

vocational education is proposed to be understood as: an integral part of the 

continuous education system. It means preparation for professional activity in 

the world of work, the aspect of LLL and the training of specialists for civil 

liability; a tool for promoting environmentally sustainable development and 

reducing poverty. Recommendations should be understood as general 

guidelines applied by each country, taking into account its socio-economic 

needs and available resources, with a view to improving the quality of technical 

and vocational education. It is about creating a single European space in the 

field of vocational education and training; ensuring qualifications transparency; 

competencies and qualifications recognition; creation the unified system for 

credit units transfer and competencies and qualifications recognition between 

different countries and at different levels; development of general principles for 

non-formal and informal learning recognition; sectoral qualifications and 

competences provision; quality assurance and the formation of general 

principles and criteria for assessing the quality; training needs satisfaction of 

for teachers and masters of industrial training; providing citizens with career 

counseling services and advice on career choices. These tasks are also relevant 

for improving the quality and competitiveness of national professional 

(vocational) education in the new economic and socio-cultural conditions, its 

integration into the European and world educational space. 

In the view of this, the provisions of the National Strategy for Developinf 

the Education in Ukraine 2012-2021 are important. They are the development 

and implementation of state standards for professions of widespread 

qualifications, updating and approval of the optimal list of occupations for 

skilled workers training, optimization of P(V)E institutions network taking into 

                                                             
4 Закон України «Про освіту» / Урядовий кур’єр. – 4 жовт. 2017. – №186. – С.9-19. 
5 Техническое и профессиональное образование и подготовка для двадцать первого 

века: Рекомендации ЮНЕСКО и МОТ. – [Електронний ресурс]. – URL: 
http://www.unesko.org/educatoin  
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account the market’s regional specifics and needs, their autonomy expansion, 

educational and production complexes creation, assurance education quality 

centres formation at educational (scientific)-methodological centers for P(V)E 
6.. The implementation of the above-mentioned provisions is based on 

understanding the education (incl. professional) as a strategic resource of 

socio-economic, cultural and spiritual development of society, improvement of 

people's well-being, ensuring national interests, strengthening of the 

international image of our state, creation of conditions for self-realization of 

each individual. 

The relevance of the studied problem is due to the fact that global and 

national labour markets are increasingly becoming markets for intellectual 

workforce, not only in the field of material production, but also in the service 

sector. Modern employers pay particular attention to the availability of key 

competencies as well as their personal and professional qualities, such as the 

ability to think critically and see the difficulties that are encountered in the real 

world and find ways to solve them rationally, using modern technology; to 

clearly understand where and how acquired competencies can be applied; the 

ability to generate new ideas, to think creatively; to work correctly with 

information; be communicative, contact in different social groups, be able to 

work together in different spheres, preventing or skillfully negotiating conflict 

situations; to constantly work on the development of one's own morality, 

intelligence, and cultural level7. 

Thus, the professional (vocational) education quality ensuring should 

take place in accordance with the requirements of modern industry, including 

high-tech. In the presence of a large number of definitions for "quality of 

education", the most meaningful is the one that reveals the ability of 

management institutions and direct providers of educational services to meet 

the established or foreseeable needs of society, individual social groups and 

citizens in obtaining professional (vocational) education or obtaining vocational 

competences. According to E. Korotkov, the quality of education, in the 

generalized definition, is a complex of competence characteristics and 

professional consciousness that reflects a specialist’s ability to carry out his/her 

professional activities in accordance with modern economic development 

requirements due to efficiency and professional success, as well as with the 

awareness of social responsibility for the results of their own professional 

                                                             
6 Національна стратегія розвитку освіти в Україна на 2012-2021 рp. – [Електронний 

ресурс]. – URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf  
7 Радкевич В.О. Компетентнісний підхід до забезпечення якості професійної освіти і 

навчання / Валентина Радкевич // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і 
навчання : матеріали Всеукр. (звіт.) наук.-практ. конф., [23 берез. 2012 р., м. Київ] / Ін-т 
проф.-техн. освіти НАПН України; [за заг. ред. В.О. Радкевич]. – К., 2012. – Вип.І. – С. 9–
15. 
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activities8. Accordingly, the quality assurance becomes the key idea, the new 

philosophy of education, and the potential of educational institutions to 

disclose opportunities in the field of educational activity9. 

According to V. Kremen, the qualitative education should be considered 

as a human-centered education taking into account the essential individual 

characteristics, revealing and developing the goals of every child, and on this 

basis ensures maximum realization of his/her potential, forms a professionally 

competent and competitive personality. In addition, the academician observes 

that high-quality education should: as soon as possible form the person's 

autonomy and promote the creative use of acquired competencies; develop a 

person able to predict and design his/her future, etc. 10. These ideas have been 

reflected in the goals of sustainable development, in particular in the basic 

indicators of quality education provision. They are the obtaining free high-

quality general secondary education; inexpensive and high-quality professional 

(vocational) education, further and higher education; the increase number of 

young and adult people with appropriate skills, including professional ones, for 

employment, decent work and entrepreneurial activity; elimination of gender 

inequality in education; acquisition of knowledge and skills to promote 

sustainable development, as well as sustainable lifestyles, human rights, 

culture of peace, citizenship of the world and awareness of cultural diversity 

values and contribution of culture to sustainable development; creation and 

improvement of educational institutions taking into account the special needs 

of people with disabilities, ensuring safe, free of violence and social barriers 

and effective educational environment; increased number of qualified teachers, 

etc.11. 

In order to achieve the above-mentioned goals at the national level, a 

medium-term plan of the Government's priority actions 2020 has been 

developed in Ukraine 12. This document defines the directions of professional 

(vocational) education modernization in the section "Human Capital 

Development", namely: creation of favorable conditions for training the 

competitive workforce according to modern labour market requirements and 

ensuring equal access to vocational education. The target indicators for 

professional (vocational) education modernization in the medium term include: 

                                                             
8 Коротков Э.М. Управление качеством образования: Учеб. пособие для вузов / Э.М. 

Коротков. – 2-е изд. – М.: Академ. проект, 2007. – 320 с. 
9 Болотов В.А., Ефремова Н.Ф.Системы оценки качества образования: Учеб. 

пособие / В.А. Болотов, Н.Ф. Ефремова. – М.: Университет. Книга; Логос, 2007. – 192 с. 
10 Кремень В.Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних 

змін // Педагогіка і психологія: вісник НАПН України, 2014. – 4(85). – с. 4–10.  
11 Цілі сталого розвитку 2016-2030 pp. – [Електронний ресурс]. – URL: 

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku  
12 Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020. - [Електронний ресурс]. 

– URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/plany%20uryadu/cerednostrokoviy-plan-
2020.doc  
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increasing the prestige of working professions and the effective professional 

guidance for population by introducing elements of dual professional 

(vocational) education; optimization of professional (vocational) education 

institutions; increasing the average contingent by 2020 – at least 410 people 

per one institution; creating modern profiled educational and practical centers; 

creating assessment centers for professional qualifications in at least five 

professions of national importance; ensuring the transfer of professional 

(vocational) education institutions from state to communal ownership; 

development and implementation of 15 state standards on specific professions 

based on professional standards yearly, etc.13. 

The key object of high-quality professional (vocational) education is, first 

of all, a successful person with active social position, moral and ethical 

qualities, responsibility for the results of his/her own activities. It is also a 

specialist’s personality with educational and professional competence according 

to his/her interests, abilities, capabilities and needs of the national economy 

and society assuring his/her competitiveness and professional mobility at the 

labour market 14. Ultimately, professional (vocational) education of future 

qualified professionals becomes an important ground for obtaining decent 

work, professional self-realization and career growth throughout their lives. 

Accordingly, the necessity of introducing a new model of training, 

retraining and advanced training for future specialists related to the strategy of 

sustainable development for society, economy and environment is determined. 

The model should cover two interconnected components – economic and 

social. In particular, the economic component of the model takes into account 

the needs and requirements of the national and regional labour markets, 

developed by professionally qualified specialists, in accordance with the 

National Qualifications Framework. The important economic component 

element of the model is the creation of conditions for future specialists’ 

productive activity using modern industry technologies, including the energy-

efficient ones. For this purpose, the training households, enterprises, studios, 

travel agencies, hotels, restaurants, etc. are created in professional 

(vocational) education institutions. At the same time, the social component of 

the model is aimed at: meeting the needs of various target groups for full and 

partial qualifications, taking into account his/her personal abilities and 

capabilities; attracting high school students to vocational education; provision 

the conditions for students’ professional training without basic general 

                                                             
13 Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020. –[Електронний ресурс]. 

– URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/plany%20uryadu/cerednostrokoviy-plan-
2020.doc  

14 Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-
технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 
року. [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-
%D1%80  
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secondary education, continuous professional development of the adult 

population, training of migrants and persons from temporarily occupied 

territories; expanding access to qualifications for people with disabilities. 

In ensuring the quality of professional (vocational) education the 

important role is given to the competent-based content of education in 

accordance with the requirements of professional standards and NQF 

descriptors. In addition, in order to prepare future specialists with a new 

ecological thinking, it is necessary to design the content of vocational 

education with the optimum ratio of invariant and variational parts for the 

social and humanitarian, natural-mathematical, technological and health-

saving training. At the same time, the content of vocational education should 

be designed taking into account the prognostic approach to technical and 

technological changes in the branches of the economy, as well as competent-

based approach to define the key and professional competences of future 

specialists and their training results. Wide intellectualization of labour in the 

future will require the ability of skilled workers to generate new ideas, solve 

complex production and management tasks. In this regard, the content of 

vocational education will be increasingly fundamental and polyprofessional in 

nature. It will enable them to quickly change, adapt to the new requirements 

of professional activity for smart and professional mobility. 

In the context of sustainable development, the content of professional 

(vocational) education should be based on the consideration of priority the 

sectoral level innovation activity areas. It is advisable that the accreditation of 

educational (educational and professional) programs and, accordingly, state 

and regional orders formation for future qualified specialists’ training, should 

be carried out, first of all, for enterprises mastering new production 

technologies, in particular: energy-efficient, resource-saving, 

nanotechnologies, technologies environmental protection, etc. The scientific 

and technical aspects of modern civilization are crucial for teaching young 

students. It will make them to understand the environment, social, political 

and economic implications of scientific and technological change. 

On cooperation in the field of preserving, protecting and improving the 

quality of the environment, public health, ensuring the economical use of 

natural resources and encouraging measures aimed at solving environmental 

problems in various spheres of public life, education and training, taking into 

account the principles of sustainable development, is stated in Agreement on 

Association for Ukraine and the European Union (EU). In particular, Chapter 

23, "Education, Training and Youth", stipulates that the parties shall implement 

measures aimed at enhancing the exchange of information, practice and 

experience in order to encourage cooperation in the field of vocational 

education, further professional development corresponding to the context of 

the context, changes at the labour market; the establishment of national 
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quality assurance mechanisms to improve qualifications and competences 

transparency and recognition, using, where possible, the EU experience 15. In 

this regard, the content of vocational education should contribute to 

environmentally safe and sustainable development of professional activities, 

including various spheres of life, as well as the formation of the citizenship 

personality of a future specialist. To this end, it is expedient to include 

educational material on the development of civil society in educational 

programs16. 

The quality of professional (vocational) education is confirmed by the use 

of internal and external systems for its provision. The internal quality 

assurance system is implemented through its strategy, procedure, mechanisms 

for ensuring academic integrity, criteria and procedures for evaluating the 

student youth’s learning outcomes, the activities of teaching staff and 

management activities of managers, as well as necessary resources for 

organizing the educational process, providing information management 

systems for the institution, creation of an inclusive educational environment, 

etc. Accordingly, the system of external quality assurance of professional 

(vocational) education covers: tools, procedures and measures for ensuring 

quality, in particular: standardization, licensing of educational activities, 

accreditation of educational programs, institutional and public accreditation of 

professional (vocational) education institutions, external independent 

assessment of learning outcomes, institutional audit, monitoring the quality of 

professional (vocational) education, certification, including teaching staff 

certification, public supervision, etc.17. 

The criteria and indicators for assessing the quality of professional 

(vocational) education include the level of: providing educational process with 

material and financial resources; provision of educational process by teaching 

staff; access to high-quality vocational education; formation of pupil's 

contingent; the state of the programmedical and informational support; social 

security and protection; educational, methodical and creative work for leading 

and pedagogical workers; educational and creative achievements of students; 

the state-of-arts for state order and employment of graduates, etc. The 

indicated criteria are used in the development of programs for developing 

professional (vocational) education institutions ensuring education quality. For 

example, in order to provide access to high-quality professional (vocational) 

education in the Sumy Interregional Higher Vocational School for the period up 

                                                             
15 Цілі сталого розвитку на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku  
16 Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні: Указ Президента 

України №68. – 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.president.gov.ua/documents/682016-19805  

17 Закон України «Про освіту» / Урядовий кур’єр. – 4 жовт. 2017. – №186. – С. 9-19. 
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to 2020 18, the following tasks are planned: provision of educational services 

for representatives of different nationalities, foreigners, who are in Ukraine on 

legal grounds bases; provision of educational services on a commercial basis; 

developing the system of qualifying works according to an individual schedule 

(development of educational-methodical complexes, conducting of test control 

of knowledge acquisition); creating conditions for living, studying and 

professional development of orphans in accordance with the requirements of 

the current legislation, ensuring conditions for equal access of students to the 

resources necessary for training, extracurricular activities, communication, 

medical care, observance of gender equality, etc. At the same time, the key 

task of improving the quality of professional (vocational) education is the 

realization of a unified methodological problem by the teaching staff. For 

example, the Sumy Interregional Higher Vocational School for implementing 

the methodological problem "Competitive Oriented Learning – an instrument 

for competitive and professional-mobile professionals formation" provides the 

updaed content, forms and methods of organizing the educational process 

based on human-centeredness, the introduction of training of workers in 

technologically complex occupations ("installer-assembler of metal-plastic 

structures","installer of drywall structures", "installer of insulation systems") 

for regional labour market needs and more. 

The important condition for ensuring the quality of professional 

(vocational) education is educational environment modernization. It enables 

innovation, accessibility, transparency, flexibility and openness of the 

educational process. In the view of this, the modern educational environment 

of vocational education institutions should be aimed at forming a professional’s 

personality – an innovator and a citizen capable for professional activity at the 

level of national and European standards. The social and physical environment, 

programs, technologies, methods and means of education are subject to 

change. The transition to the systematic introduction of ICTs will take place in 

all activities of vocational education institutions. The growth of social 

requirements to ensure the future skilled workers’ training quality leads to the 

need to design an information and education environment.  

This is an integrated, dynamic, open web space that is functionally aimed 

at forming digital interaction between the subjects of vocational education and 

establishing organizational, pedagogical, communication and social 

relationships and conditions that provide a centralized electronic, educational, 

methodological, organizational and pedagogical support of the educational 

process in the institutions of professional (vocational) education. The 

components of the information and education environment are the content 

                                                             
18 Сумське міжрегіональне вище професійне училище [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://mvpu.edukit.sumy.ua/  
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library, the database of educational materials, the reference and search 

system, the educational tools, the repository, the system of distance learning, 

the electronic library, the designer of the information and educational 

environment, etc. For students with special needs, more favorable educational 

environments for the profession will be created, special training programs, 

correctional and rehabilitation measures will be developed, and appropriate 

psychological and pedagogical support will be provided19. 

In ensuring the quality of professional (vocational) education, the key 

role belongs to pedagogical workers with a developed vocational and 

pedagogical culture, which provides high-level professional training of future 

skilled workers. These are, first of all, teachers of vocational training, masters 

of production training and other workers, whose activities are related to the 

organization and provision of educational process in professional (vocational) 

education institutions. In their professional-pedagogical activity the teachers of 

vocational schools have the right to choose educational and educational-

professional programs, create author's methods and means of study. In this 

context, certain requirements are put forward by the teachers of the vocational 

school. They must have personal moral, professional and pedagogical qualities 

enabling them to function effectively, taking into account the peculiarities of 

scientific, technological and social environments, and adapt to the dynamic 

changes. In addition, they must have extensive qualifications, be able to apply 

them integrally, taking into account social, economic, environmental, 

technological and cultural contexts. 

It is also advisable for teachers to have practical experience in a 

particular production area, use innovative technologies and methods of 

professional training, including information and communication, distance, 

design, etc. The results of scientific research indicate that the use of distance 

learning by the teaching staff of vocational education establishments doubled 

the high level of students’ motivation to distance learning, almost 72% – their 

ability to work in the distance education system and more than 68% – the 

ability to maintain communication in the distance course. At the same time, 

the use of project-based technology in the professional training of future 

qualified specialists contributed to increasing the student's readiness for 

project-based training by 24%20. 

Democratic changes in society lead to the need to increase the level of 

legal competence of pedagogical workers in professional (vocational) education 

                                                             
19 Радкевич Валентина. Модернізація професійної освіти в умовах сталого розвитку 

суспільства / Радкевич Валентина Олександрівна // Актуальні проблеми технологічної і 
професійної освіти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 
2018р. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженко, 2018. – С. 12 – 14. 

20 Радкевич Валентина. Від наукових досліджень – до кращих освітніх практик  / 
Валентина Радкевич // Професійно-технічна освіта. – 2019. - № 2. – С. 9-11. 
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institutions. It is about their awareness of legal values and justice. They reflect 

the state of individual freedom, legal knowledge and skills in combination with 

the personality and value component of vocational and pedagogical activities. 

Equally important for teachers of a vocational school is the knowledge of their 

rights and responsibilities, mechanisms of jurisdictional and non-jurisdictional 

protection of copyright and related rights to teaching and methodological 

products created in the process of vocational and pedagogical activities, etc. 21. 

The teachers’ and masters’ legal knowledge and skills in terms of restricting 

access to personal information/data on the Internet will enable them to provide 

proper protection and protection of author's pedagogical developments from 

unauthorized access and subsequent use. In this context, the US experience in 

creating specialized legislation in the area of providing limited access to digital 

resources addressing the issues of the security of private and other 

professional unclassified information, is valuable22. 

Under the transition to a market economy, the modern concept of 

professional (vocational) education development is based on the interaction of 

professional (vocational) education institutions pedagogical staff with social 

partners, in particular with representatives of the authorities, local self-

government bodies, NGOs, professional organizations, employers, etc. The 

result of the partnership is the promotion of the quality of professional 

(vocational) education through the development and coordination of promising 

approaches to managing its development, taking into account international 

norms and in particular the norms of educational legislation of the EU 

countries. At the same time, it is important to take into account the experience 

of the EU countries in the professional training and professional development 

of professional (vocational) education institutions teaching staff in Ukraine. It 

is about investing in flexible teaching staff training systems, creating 

professional profiles for teachers, including all information in the context of 

their educational activities, obtaining licenses for professional activity by 

teachers, obtaining specialist qualification subjects in the field of professional 

activity, introducing mentoring, etc.23. 

On the basis of the above, we can conclude that the quality of 

professional (vocational) education covers: the quality of graduates – future 

                                                             
21 Радкевич О. П. Розвиток правової компетентності педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів [методичні рекомендації] / Олександр 
Петрович Радкевич. – Павлоград: ООО «ІМА-прес», 2015. – 120 с. 

22 Радкевич О. П. Забезпечення охорони і захисту персональної інформації у 
Сполучених Штатах Америки та Великій Британії. Вісник Вищої ради юстиції 1 (2012): 9 . – 
[Електронний ресурс]. – URL:  http://shron1.chtyvo.org.ua/Visnyk_Vyschoi_rady_iustytsii/2012_N1_9.pdf 

23 Радкевич О.П. «Професійний розвиток викладачів і тренерів закладів професійної 
освіти в країнах європейського союзу». Науковий вісник Інституту професійно-технічної 
освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: вип. 14 / Інст-т проф.-тех. 
освіти НАПН України : [Ред. кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Міленіум, 2017. – С. 
133-139, doi:10.32835/2223-5752.2017.14.133-139. 
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skilled workers; the quality of the educational system (process); the quality of 

subsystems and elements of the educational system. These are subsystems: 

quality management of standards for professional (vocational) education; 

quality management of pedagogical workers; quality management of the 

educational process, etc. At the same time, the need to ensure the quality of 

professional (vocational) education is determined by generally accepted factors 

for most countries. Firstly, it is an acceleration of scientific and technological 

progress, which leads to a rapid aging of knowledge. Secondly, the gradual 

transition of society from the industrial phase of economic development to an 

economy based on the knowledge and achievements of information civilization, 

which is an important condition for ensuring economic growth, the transfer of 

knowledge among all economic actors. Thirdly, economic, cultural and political 

globalization and the related internationalization of education making the 

domestic system of vocational education open to international cooperation and 

leading to a convergence of the qualitative level of educational systems of 

different countries. 

In this regard, ensuring the quality of professional (vocational) education 

at the state level is its conformity to the modern life needs of the country. For 

the authorities, these are quantitative indicators, for example, the percentage 

of the employed graduates, the ones who received higher grades, entered 

higher education institutions, and so on. For those who study, the quality of 

professional (vocational) education is associated with the conditions of study, 

the opportunities of general cultural and professional development. It enables 

them to continue to achieve life and professional success, to develop a 

professional career. In this context, the important role is played by the 

establishment of interaction between enterprises and professional (vocational) 

education institutions that offer the labour market results for their educational 

activities. They are manifested in the key and professional competences of 

future employees. The insufficient level of their interrelation leads to an 

increase in the dissatisfaction of enterprises managers with the quality of 

future skilled workers’ training, since they are forced to spend considerable 

money on their training. 

That is why the new model of professional (vocational) education should 

be connected with the strategy of sustainable development for society, 

economy and environment. According to UN recommendations the humanity is 

only already beginning to move forward in the XXI century. That is, along with 

the traditional approach to teaching the certain disciplines, it is necessary to 

provide conditions for professional and life situations interdisciplinary analysis 

based on the joint activity of vocational school teachers with those who learn 

to obtain more substantive, personally, socially and professionally meaningful 

integrated outcomes. In view of this, ensuring the quality of professional 

(vocational) education in the interests of society sustainable development 
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involves shifting the emphasis in the educational process: for the future skilled 

workers to acquire knowledge and skills – to search for possible solutions of 

social, economic, environmental and industrial problems etc. 
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Валентина Радкевич, Олександр Радкевич 

 

ВІД ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Анотація. Розглянуто зміст цілей сталого розвитку стосовно забезпечення 

якісної освіти, зокрема професійної (професійно-технічної), визначеної у стратегії 

«Україна-2020». Проаналізовано рекомендації ЮНЕСКО і МОП, у яких технічну і 
професійну освіту пропонується розглядати як складову системи безперервної 

освіти, засіб підготовки до професійної діяльності у світі праці, аспект освіти 

впродовж усього життя та підготовки фахівців до громадянської відповідальності, 

засіб сприяння екологічно безпечному сталому розвитку та зниження рівня 
бідності. Наголошено на важливому значенні положень Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Закону України «Про освіту» та 

Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р. у модернізації 
професійної (професійно-технічної) освіти в нових економічних і соціокультурних 
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умовах її розвитку та інтеграції в європейський і світовий освітній простір. 

Розкрито умови забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти: 

формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на засадах 
компетентнісного підходу й відповідно до вимог професійних і освітніх стандартів, 

Національної рамки кваліфікацій; упровадження внутрішньої та зовнішньої систем 

забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти; модернізація 
освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, 

гнучкість і відкритість освітнього процесу; вдосконалення системи підготовки 

педагогічних працівників у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; 
запровадження мотиваційних механізмів стимулювання професійної діяльності та 

розвитку педагогічних працівників. 

Ключові слова: якість професійної (професійно-технічної) освіти, цілі 

сталого розвитку суспільства, зміст професійної освіти, освітнє середовище, 
майбутні кваліфіковані робітники, внутрішня і зовнішня системи забезпечення 

якості. 

 

Walentyna Radkewycz, Oleksandr Radkewycz 

 

OD CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 

Streszczenie. W artykule rozpatrywana jest treść celów zrównoważonego 

rozwoju w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, mianowicie zawodowego 

(zawodowo-technicznego), określonej w strategii „Ukraina-2020‖. Uzasadniane są 
zalecenia UNESCO i MOP, w których kształcenie techniczne i zawodowe 

zaproponowano rozpatrywać jako część systemu kształcenia ustawicznego, środek 

przygotowania do działalności zawodowej w świecie pracy, aspekt kształcenia 
ustawicznego i szkolenia specjalistów w zakresie odpowiedzialności obywatelskiej, 

środek wspierający ekologicznie zrównoważony stały rozwój oraz zmniejszenia 

poziomu ubóstwa. Ustalono ważne znaczenie postulatów Narodowej Strategii Rozwoju 
Edukacji na Ukrainie na lata 2012-2021, Ustawy Ukrainy „O edukacji‖ oraz 

Średnioterminowego Planu Działań Priorytetowych Rządu do 2020 r. w zakresie 

modernizacji kształcenia zawodowego (zawodowo-technicznego) w nowych warunkach 

gospodarczych i społeczno-kulturowych jej rozwoju oraz integracji z europejską i 
światową przestrzenią edukacyjną. Ustalono składniki zapewniające jakość kształcenia 

zawodowego (zawodowo-technicznego), są to: kształtowanie treści kształcenia 

zawodowego (zawodowo-technicznego) na zasadach podejścia kompetencyjnego i 
zgodnie z wymogami standardów zawodowych oraz edukacyjnych, Krajowych Ram 

Kwalifikacji; wdrażanie systemów wewnętrznych i zewnętrznych zapewniania jakości 

kształcenia zawodowego (zawodowo-technicznego); modernizacja środowiska 

edukacyjnego, zapewniająca innowacyjność, dostępność, przejrzystość, elastyczność i 
otwartość procesu edukacyjnego; doskonalenie systemu edukacji pracowników 

pedagogicznych w dziedzinie kształcenia zawodowego (zawodowo-technicznego); 

wprowadzenie mechanizmów motywacyjnych stymulowania działalności zawodowej 
oraz rozwoju pracowników pedagogicznych. 

Słowa kluczowe: jakość kształcenia zawodowego (zawodowo-technicznego), 

cele stałego rozwoju społeczeństwa, treść kształcenia zawodowego, środowisko 
edukacyjne, przyszli pracownicy wykwalifikowani, systemy wewnętrzne i zewnętrzne 

zapewniające jakość kształcenia. 
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Наталія Авшенюк  

 

ОСВІТА ДЛЯ МИРУ У КОНТЕКСТІ ЗНАННЄВОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

ООН: КОНЦЕПЦІЇ, ТЕОРЕТИЧНІ ІДЕЇ, ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ 

 

Анотація. Стаття присвячена вивченню досвіду становлення освіти для 

миру в діяльності ООН на засадах культурної й знаннєвої дипломатії (cultural and 
knowledge diplomacy). Визначено важливі стратегічні аспекти знаннєвої 

дипломатії: різноманітність учасників і партнерів;  визнання різних мотивів і 

потреб, а також колективне використання ресурсів усіх суб'єктів; опертя на 

переговори, співпрацю й партнерство; наявність і підтримка різних рівнів 
співпраці; побудова і зміцнення відносин між країнами; пошук спільних підходів 

до вирішення глобальних проблем людства, зокрема врегулювання міжнародних 

конфліктів шляхом розвитку освіти для миру. Запропоновано аналіз основних 
концепцій і теоретичних положень освіти для забезпечення миру і запобігання 

конфліктів (Peace and Conflict Studies – PACS), що є поєднанням двох академічних 

галузей: «дослідження миру» та «освіта для миру». На підставі інтегрованого 
аналізу літературних джерел з теми дослідження виокремлено ключові аспекти її 

теоретичних основ, що мають спільне методологічне підґрунтя. З’ясовано, що 

галузь «дослідження миру» вивчає причини воєн, феномени безпеки і 

ненасильства; методи викладання ненасильницького спілкування та вирішення 
конфліктів; а також спадщину всесвітньовідомих лідерів у боротьбі за мир. 

Водночас, «освіта для миру» зосереджується на трансформації методології, змісту 

освіти та педагогічних підходів для боротьби з насильством у всіх його виявах. 
Освіта для миру передбачає вивчення альтернативних художніх і наративних 

методів навчання; демократичних методів педагогіки партнерства; підходів 

інклюзивної освіти; а також спадщини провідних педагогів світу. Окреслено 
організаційно-педагогічні засади її реалізації в галузі вищої освіти, зокрема в 

університетах ООН. Розкрито потенціал освіти для миру в розвитку 

трансформаційного навчання, встановлення соціальної справедливості та 

миробудування (peacebuilding).  
Ключові слова: освіта для миру, дослідження миру, моделі й концепції 

освіти для миру, врегулювання конфліктів, миробудування, знаннєва дипломатія, 

університети ООН. 

 

 

Вступ. Знаннєва дипломатія – один з нових типів дипломатії, 

визначення якого вперше обґрунтовувалося у 1995 р. в угодах про права 

інтелектуальної власності Світової організації торгівлі (СОТ). Однак це 

визначення мало вузький підхід і короткочасний термін застосування. 

Сучасні підходи до концептуалізації поняття знаннєвої дипломатії 

розширили його значення завдяки приверненню уваги до «ролі 

міжнародної вищої освіти, наукових досліджень й інновацій у розбудові / 

зміцненні відносин між країнами»1. Це підтверджує зростаючу важливість 

освіти у взаємозалежному світі, зокрема її функцій щодо посилення 
                                                             

1 Knight J. Knowledge Diplomacy. The way forward? Discussion paper. / J. Knight. – 
London: British Council, 2018. 
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міжнародних відносин у вирішенні поточних глобальних проблем (зміна 

клімату, продовольча криза, епідемії, міграція, боротьба з бідністю, 

забезпечення прав людини і соціальної справедливості), до яких належить і 

миробудування.  

Необхідність глибокого осмислення й поширення феномену 

«знаннєвої дипломатії» пов’язана з низкою чинників, насамперед з: 

 динамічним розвитком кризових явищ, які неможливо вирішити 

зусиллями однієї нації чи країни;  

 еволюцією власне дипломатичної галузі, в якій з’являються нові 

дійові особи, вибудовуються нові стратегії, обґрунтовуються нові підходи;  

 глобалізацією й регіоналізацією освітньої політики, а також 

трансформаціями університетських мереж у регіональні кластери/хаби 

продукування знань;  

 становленням розумної влади впливу (smart power) на основі 

поєднання м'якої влади (soft power) (зацікавлення, залучення, 

переконання) з сильною владою (hard power) (військові й економічні 

санкції). 

Зауважимо, що термін «знаннєва дипломатія» часто вживають як 

взаємозамінний з терміном «культурна дипломатія», що призводить до 

плутанини у процесі інтерпретації та використання цього нового терміна. 

Такий стан справ пояснюється тривалим уживанням терміну «культурна 

дипломатія» впродовж останніх десятиліть, стосовно міжнародних обмінів, 

виставок і подій у мистецтві, музиці, театрі, літературі, кіно, медіа та 

архітектурі, а також спортивних та інших видах культури. Мета культурної 

дипломатії, насамперед, полягає у посиленні міжкультурної обізнаності, 

довіри і відносин між країнами2.  

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. міжнародні заходи у вищій освіті 

також вважалися частиною культурної дипломатії, зараховуючи до неї, 

зокрема академічні обміни студентами і викладачами; вивчення іноземних 

мов; спортивні змагання та культурні заходи між закладами вищої освіти 

декількох країн. Попри те, що культурна дипломатія передбачає широкий 

спектр освітніх і культурних обмінів, вона не може охопити ключові 

елементи сучасної вищої освіти, до яких належать наукові дослідження та 

інновації. Більше того, інституційна транснаціональна мобільність, що 

уособлює переміщення через кордони освітніх програм та провайдерів 

вищої освіти, і пропонує студентам можливості вивчати в рідній країні курси 

іноземних закладів вищої освіти, не входить у поняття культурної 

дипломатії. 

                                                             
2 Gienow-Hecht J. Searching for a Cultural Diplomacy / J. Gienow-Hecht, M. Donfried. – 

New York: Berghahn Books, 2010. 
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Важливим аспектом опису, визначення та розуміння знаннєвої 

дипломатії є виявлення фундаментальних або загальних характеристик 

цього феномену. Дж. Найт у процесі ідентифікації характеристик визначено 

кілька структурних критеріїв їх відбору. До них відносяться керівні цінності 

або принципи; різні способи взаємодії або типи відносин між учасниками; 

конкретні види діяльності; переваги і результати3.  

Дослідниця сформувала попередній перелік з восьми характеристик, 

які визначають важливі стратегічні аспекти знаннєвої дипломатії й 

узгоджується із зазначеною структурою, а саме: 

 різноманітність учасників і партнерів;  

 акцент на вищій освіті, дослідженнях та інноваціях;  

 визнання різних мотивів і потреб, а також колективне використання 

ресурсів усіх суб'єктів; 

 взаємність – обопільні, проте різні переваги;  

 опертя на переговори, співпрацю й партнерство;  

 наявність і підтримка різних рівнів співпраці;  

 побудова і зміцнення відносин між країнами; 

 пошук спільних підходів до вирішення глобальних проблем людства, 

зокрема врегулювання міжнародних конфліктів шляхом розвитку освіти для 

миру4. 

Мета статті полягає в осмисленні концепцій, принципів та 

теоретичних положень, на яких ґрунтується розвиток освіти для 

забезпечення миру і запобігання конфліктів на засадах знаннєвої 

дипломатії, а також інтелектуальних дискусій в академічній спільноті щодо 

її сприяння утвердженню соціальної справедливості та миробудування; 

розширенні обізнаності про знаннєву дипломатію у галузі вищої освіти та її 

роль у вирішенні актуальних глобальних проблем.  

Результати дослідження, що викладені у статті, отримані на підставі 

застосування методу інтегрованого аналізу наукової, науково-

публіцистичної, навчально-методичної літератури з визначеної тематики, 

який є «методом дослідження, що уможливлює перегляд, вивчення, 

критичний аналіз та синтез репрезентативних літературних джерел на 

інтегрованій основі з метою генерування нових концептуальних ідей та 

перспективних напрямів дослідження встановленої проблеми»5. 

Виклад основного матеріалу. У цьому дослідженні ми спираємося 

на визначення поняття «мир», що обґрунтоване у Хартії Землі (2000 р.), а 

                                                             
3 Knight J. Knowledge Diplomacy. The way forward? Discussion paper. / J. Knight. – 

London: British Council, 2018. 
4 Knight J. Knowledge Diplomacy in Action. Discussion paper. / J. Knight. – London: 

British Council, 2019. 
5 Torraco R. Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples / R. Torraco 

// Human Resources Development Review. – 2005. – №4. – С. 356. 
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саме: «Мир – це цілісність, створена правильною взаємодією з собою, 

іншими людьми, іншими культурами, іншим життям, Землею, і з цілим 

Всесвітом, частиною якого ми всі є» (Стаття 16f)6. Закцентуємо, що 

загальновизнаний у міжнародному освітньому просторі напрям «освіта для 

миру і запобігання конфліктів (Peace and Conflict Studies – PACS)» є 

поєднанням двох академічних галузей: «дослідження миру» та «освіта для 

миру». Галузь «дослідження миру» вивчає причини воєн, феномени 

безпеки і ненасильства; методи викладання ненасильницького спілкування 

та вирішення конфліктів; а також спадщину всесвітньовідомих лідерів у 

боротьбі за мир Нельсона Мандели (Nelson Mandela), Леха Валенси (Lach 

Walesa), Вангарі Маатаї (Wangari Maathai) і Далай-Лами (Dalai Lama). Такі 

дослідження, як правило, здійснюються на міждисциплінарних засадах у 

межах соціальних й антропологічних наук, передусім соціології, політології, 

антропології, історія тощо7.  

Водночас, «освіта для миру» зосереджується на трансформації 

методології, змісту освіти та педагогічних підходів для боротьби з 

насильством у всіх його формах. Освіта для миру передбачає вивчення 

альтернативних художніх і наративних методів навчання; демократичних 

методів педагогіки партнерства; підходів інклюзивної освіти; а також 

спадщини провідних педагогів світу: Джона Дьюї (John Dewey), Марії 

Монтессорі (Maria Montessori), Пауло Фрейре (Paulo Freire), Бетті Реардон 

(Betty Reardon) та ін8. У документі ЮНЕСКО «Декларація й інтегрована 

рамка дій розвитку освіти для миру, прав людини і демократії», зокрема 

зазначається, що «кінцевою метою освіти для миру, прав людини і 

демократії є усвідомлення кожною особою універсальних цінностей і 

засвоєння типів поведінки, якими зумовлена культура миру»9.  

Викладачі програм «освіти для миру» можуть «переформулювати» цю 

місію, відповідно до цілей діяльності освітніх установ, у яких вони 

працюють, проте спільним елементом завжди залишатиметься формування 

навичок ненасильницького вирішення конфліктів10. Наприклад, в 

Університеті для миру, що функціонує під егідою ООН (UN-mandated 

University for Peace – UPEACE) на Коста-Ріці, мету «культури миру» 

витлумачено як заклик до формування альтернативного світогляду, 

                                                             
6 The Earth Charter [Електронний ресурс] // Earth Charter Initiative. – 2000. – Режим 

доступу до ресурсу: www.earthcharter.org.  
7 Alger C. Peace studies as transdisciplinary project / C. Alger. – In J. Galtung & C. 

Webel (Eds.) Handbook of peace and conflict studies. – New York, NY: Routledge, 2007. – Р. 
299–318. 

8 Bajaj M., Hantzopoulos M. Peace education: International perspectives / M. Bajaj, M. 
Hantzopoulos. – New York, NY: Bloomsbury, 2016  

9 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Declaration and 
integrated framework of action on education for peace, human rights and democracy. – Paris, 
France: UNESCO, 1995. 

10 ibidem 

http://www.earthcharter.org/
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оскільки, на думку педагогів, нині домінує «культура війни». Вони 

переконані, що хоча соціальні конфлікти неминучі, проте мирні, 

ненасильницькі підходи до соціальних змін та піднесення людської гідності 

є цілком можливими11.  

Наше дослідження показало, що педагоги, які працюють за 

програмами освіти для миру (Гальтунг, Герріс, Моррісон, Реардон та ін.), 

стверджують, що ключовою проблематикою їхніх досліджень є аналіз і 

трансформація прямих, структурованих і культурних форм насильства (за 

Гальтунгом). Зокрема, мова йде про глибокий і систематичний аналіз 

деструктивних соціальних практик – сексизму, расизму, націоналізму, 

бідності, елітарної освіти, мілітаризму – на різних соціальних рівнях 

суспільства з особливим акцентом на ролі держави, що знаходиться в 

умовах конфліктів і воєн. Ці практики, зазвичай порівнюються з 

альтернативними, такими як справедливість та інклюзія; рівність і 

діалогічність спільноти; кооперативні поселення, демократичне навчання і 

ненасильницьке врегулювання конфліктів, крізь призму теоретичних ідей 

про конфлікт, мир і соціальну справедливість.  

Аналіз автентичних джерел засвідчив, що найпоширенішою теорією 

миру в освітній літературі є концепції Йогана Гальтунга (Johan Galtung) про 

негативний і позитивний мир (negative and positive peace), а також 

концепції прямого, культурного і структурованого насильства (direct, 

cultural, and structural violence). Під негативним миром Й. Галтунг розуміє 

відсутність насильства, тобто перебування суб’єкта поза безпосереднім 

конфліктом із самим собою або з іншими суб’єктами. Натомість позитивний 

мир науковець визначає як суспільство, в якому існують політичні, 

соціальні та економічні відносини, а також інституційні механізми, що 

підтримують справедливість, рівність, інклюзію, діалог, співпрацю і 

соціальну справедливість. Тому позитивний мир розвивається за рахунок 

культивування й поширення соціальних цінностей та нормативних 

положень миробудування, що сприяють подоланню конфліктів 

ненасильницьким способом12. 

Розширюючи концепції негативного і позитивного миру, Й. Галтунг 

витлумачує пряме насильство як фізичну шкоду самому собі, оточуючим і 

природі. Цей тип насильства більшість педагогів вважають основним у 

програмах освіти для миру. Проте зміни, що сталися у міжнародних / 

глобальних відносинах у другій половині ХХ ст., спонукають більшість 

                                                             
11 Borel R., Cawagas V., Jimenez A., Salvetti N. Education for sustainable development 

at the University for Peace / R. Borel, V. Cawagas, A. Jimenez, A. Salvetti // Journal of 
Education for Sustainable Developmen. – 2011. – №5. – С. 245–249. 

12 Galtung J. Peace: Research, education, action. Essays in peace research / J. Galtung. 
– Copenhagen, Denmark: Christian Ejlers, 1975. 
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науковців розглядати пряме насильство як важливий, але недостатній 

феномен для пояснення сучасних форм насильницького конфлікту. Нині 

суттєвого значення набуває концепція культурного насильства, яка 

обґрунтовує ставлення і звичаї, що підтримують дискримінацію та 

соціальну нерівність (наприклад, мачизм, патріархат, гетеронормативність 

тощо). Ця концепція підкреслює проблему забобонів і психологічного тиску 

одних соціальних груп над іншими. Третя концепція Й. Галтунга має назву 

«структуроване насильство». Вона розширює попередні дві, акцентуючи 

увагу на інституціоналізації гноблення або систематичному порушенні прав 

та можливостей людей шляхом запровадження політичних, економічних і 

соціальних режимів, спеціальної політики й посилення бюрократії. Ця 

концепція наголошує на функціонуванні дискримінаційних законів,  

встановлені сексистських і расистських відносин на ринку праці, які на 

більш глибокому рівні впливають на посилення бідності та соціального 

пригноблення. Саме бідність, за Й. Галтунгом є виявом непрямого 

структурованого насильства, адже вона інституційно спроектована (через 

систему освіти, розподіл праці тощо) і унеможливлює повноцінну 

реалізацію особистості в її розвитку13.  

На додаток до зазначених продуктивних концепцій освіти для миру, 

Й. Галтунг вперше розвиває концепції забезпечення миру (peacekeeping), 

миротворчості (peacemaking) та миробудування (peacebuilding) на 

інституційному рівні як відповідь на посилення в міжнародному просторі 

насильницьких конфліктів. Відповідно до концепції забезпечення миру, 

запобігання насильству здійснюється шляхом використання загрози 

силового урегулювання конфлікту. Дієвим прикладом імплементації такої 

концепції є розташування миротворців ООН між сторонами бойових дій. 

Натомість миротворчість – це використання інструментів посередництва і 

переговорів між лідерами для обговорення можливих ненасильницьких 

методів вирішення конфлікту, що триває. Водночас, концепція 

миробудування передбачає використання потужностей організацій і 

коаліцій для відновлення постконфліктного суспільства, реконструкції 

інфраструктури і сприяння примиренню між противниками14.  

Зазначені концепції широко застосовуються в теоретичному й 

прикладному аспектах розвитку освіти для миру на різних рівнях. Так, у 

1992 р. Генеральний секретар ООН Бутрос Бутрос-Галі (Boutros Boutros-

Ghali) у Програмі для миру ООН вперше представив концепцію миру в 

діяльності світової організації. У навчальних програмах і підручниках з 

освіти для миру та запобігання конфліктів концептуальні ідеї Й. Гальтунга 

                                                             
13 ibidem  
14 Galtung J. Three approaches to peace: Peacekeeping, peacemaking and 

peacebuilding / J. Galtung. – Essays in peace research. – Vol. 2. – Copenhagen, Denmark: 
Ejlers, 1976. – P. 282–304. 
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використовуються для обґрунтування принципів організації й ефективних 

педагогічних засобів миробудування,  творчого вирішення проблем і 

розбіжностей за допомогою посередництва15 (Kester, 2013). 

У логіці нашого дослідження звернемося до досвіду ООН як провідної 

у глобальному масштабі організації, що провадить ґрунтовну дипломатичну 

діяльність у галузі освіти, одним із напрямів якої є миробудування. Місію 

забезпечення миру та врегулювання конфліктів у межах міжнародної 

організації здійснюють, зокрема спеціально створені  університети, в яких 

діють освітні програми для забезпечення миру і запобігання конфліктів 

(Peace and Conflict Studies – PACS). Ці програми розроблені експертами 

ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Комісаріату ООН у справах біженців у співпраці 

з провідними фахівцями Світового банку, Організації економічного 

співробітництва і розвитку, Європейського Союзу.  

До структури університетів ОНН відносяться заклади вищої освіти, що 

відповідають за навчання працівників ООН і проведення політико-

орієнтованих досліджень, а саме: Коледж персоналу ООН (UNSSC), 

Інститут навчання і досліджень (UNITAR), Інститут досліджень роззброєння 

(UNIDIR), Науково-дослідний інститут сталого розвитку (UNRISD), 

Університет ООН (UNU) у Токіо (Японія), Університет ООН (UPEACE) у Сан-

Хосе (Коста-Ріка). Інститут навчання і досліджень, Інститут досліджень 

роззброєння, Науково-дослідний інститут сталого розвитку є науково-

дослідними установами, що здійснюють дослідження актуальних питань 

порядку денного ООН. Метою цих інститутів є продукування 

експериментально-підтверджених знань для прийняття виважених 

політичних рішень. Університети ООН у Токіо та Сан-Хосе – це установи 

післядипломної освіти, освітні програми яких передбачають навчання 

студентів на магістерському рівні щодо місії, структури, філософії та 

дипломатичних практик установ ООН, а також методів трансформації 

конфліктів для вирішення проблем, пов’язаних з (не)безпекою, 

миробудуванням, захистом прав людини, сталим розвитком, міжнародним 

правом16. 

Аналіз освітньої діяльності університетів ООН дав змогу дійти 

висновку про наявність двох найпоширеніших моделей освіти для миру, а 

саме: модель «Пелюстки квітки»  (Flower-petal model)17 та модель 

                                                             
15 Kester K. Peace education: An impact assessment of a case study of UNESCOAPCEIU 

and UPEACE /  K. Kester // Journal of Peace Education. – 2013. – № 10. – P. 157–171.  
16 ibidem 
17 Toh S.-H. Education for international understanding toward a culture of peace: A 

conceptual framework / S.-H. Toh. – In V.F. Cawagas (Ed.) Education for international 
understanding toward a culture of peace: Teachers resource book. – Seoul, South Korea: 
UNESCO-APCEIU, 2004. – P. 7–22.  
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«Навчання скасування воєн» (Learning to abolish war)18. Модель 

шестипелюсткової квітки створена в кінці 80-х років ХХ ст. на Філіппінах. 

Вона ґрунтується на положеннях експериментальної й критичної педагогіки 

Джона Дьюї та Пауло Фрейре; передбачає чітку критику глобалізації й 

неолібералізму як соціальних і політичних структур, що сприяють бідності, 

конфліктам та війнам. Модель також спирається на чотири принципи 

емансипаційної педагогіки, які покладено в основу викладання освіти для 

миру та врегулювання конфліктів за концепцією PACS:  

 цілісне розуміння проблеми;  

 діалог; 

 цінність справжнього навчання;  

 критичні повноваження19.  

Кожна з шести пелюсток представляє один із напрямів освіти для 

миру за концепцією PACS, насамперед: 

 освіта з роззброєння;  

 права людини; 

 міжкультурне взаєморозуміння;  

 соціальна справедливість; 

 управління екологією; 

 внутрішнє миробудування.  

Основна відмінність цієї моделі від інших полягає у наявності в ній 

напряму «внутрішнє миробудування» як елемента всебічної освіти для миру 

за концепцією PACS. Концепція внутрішнього миробудування спирається на 

принципи міжконфесійного порозуміння, етики і моралі, котрі закорінені у 

роботах християнських теологів, зокрема Еразма Ротердамського, Томаса 

Беррі і Метью Фокса, ученнях буддистів Джоанна Мейсі і Тіх Нхат Хан та 

ін20.  

Другою моделлю є навчання скасуванню воєн, що розроблена 

Глобальною кампанією за освіту для миру (Global Campaign for Peace 

Education). Ця модель наголошує на чотирьох складових навчання миру:  

 глибинні/основоположні причини війни і культури миру;  

 міжнародне право та відповідні інституції;  

 управління конфліктами;  

                                                             
18 Reardon B., Cabezudo A. Learning to abolish war / B. Reardon, A. Cabezudo. – New 

York, NY: Hague Appeal for Peace, 2002. 
19 Toh S.-H. Education for international understanding toward a culture of peace: A 

conceptual framework / S.-H. Toh. – In V.F. Cawagas (Ed.) Education for international 
understanding toward a culture of peace: Teachers resource book. – Seoul, South Korea: 
UNESCO-APCEIU, 2004. – P. 7–22. 

20 Toh S.-H., Cawagas V.F. Peace education, ESD and the earth charter: 
Interconnections and synergies / S.-H. Toh, V.F. Cawagas // Journal of Education for 
Sustainable Development. – 2010. – № 4. – P. 167–180. 
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 глобальне роззброєння21.  

На відміну від першої моделі, вона підкреслює важливість діяльності 

міжнародних організацій та верховенства міжнародного права. Модель 

розроблена у 1999 р. під час Гаазької конференції забезпечення миру в 

Нідерландах і нині отримала поширення в усьому світі. Вона здебільшого 

ґрунтується на принципах міжнародного права, представницької 

демократії, підходу «культури миру». Модель базується на концепціях 

насильства Й. Гальтунга і на альтернативному підході майбутнього Елізи 

Боулдінг (Elise Boulding). Зауважимо, що ця модель краще 

інституціоналізована в університетах ООН, ніж модель «пелюстки квітки», 

яка зорієнтована на забезпечення локальних потреб. 

Варто зазначити, що проаналізовані моделі, як правило, 

використовуються у поєднанні, оскільки це дозволяє запропонувати 

широкий концептуальний підхід для інтерпретації змісту та методик освіти 

для миру в університетах ООН. Попри те, що обидві моделі були розроблені 

в різних соціальних контекстах, кожна з них закцентована на забезпечення 

цілісного й систематичного миробудування та діалогу як педагогічних 

цілей22, для досягнення яких застосовуються міждисциплінарний і 

мультикультурний підходи, а також принципи ненасильницької взаємодії, 

що спрямовані на боротьбу з прямим насильством, культурою війни та 

небезпекою людства. Одним із викликів для викладачів й дослідників 

освіти для миру, які працюють за цими моделями, на думку К. Кестера, є 

загроза надання великої уваги психологічним аспектам трансформації 

конфліктів та миротворчості, що спираються на патологізацію індивіда як 

локусу соціальних змін23 (Kester, 2017).  

Вивчення автентичних джерел за темою дослідження дало змогу 

окреслити організаційно-педагогічні засади освіти для миру в університетах 

ООН. Ми з’ясували, що  їх підходи до викладання дисциплін із 

забезпечення миру, безпеки, прав людини тощо суттєво відрізняються. 

Наприклад, Університет ООН (UNU) у Токіо більшою мірою використовує 

державницький організаційний підхід на міжнародному рівні, який 

спрямований на формування у фахівців навичок ведення переговорів та 

медіації для роботи в міжнародних організаціях та налагодження співпраці 

між ними. Його навчальний план передбачає дисципліни, присвячені 

вивченню системи ООН, засад міжнародної безпеки та механізмів 

державного розвитку. Погляди на освіту для миробудування цього 

                                                             
21 Reardon B., Cabezudo A. Learning to abolish war / B. Reardon, A. Cabezudo. – New 

York, NY: Hague Appeal for Peace, 2002. 
22 ibidem 
23 Kester K. The Case of Educational Peacebuilding Inside the United Nations 

Universities: a Review and Critique /  K. Kester // Journal of Transformative Education. – 2017. 
– Vol. 15 (1). – P. 59 – 78. 
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університету  полягають у наданні посередницьких послуг з поширення 

цінностей ООН, формування політики щодо безпеки людини і сталого 

розвитку. Важливо зазначити, що програма освіти для миру не входить до 

обов’язкової інваріантної частини навчального плану і здійснюється на 

післядипломному рівні для випускників університету у вигляді додаткової 

дослідницької роботи.  

Натомість Університет ООН (UPEACE) у Сан-Хосе лише нещодавно 

запровадив навчальний курс про систему ООН, знаннєву й культурну 

дипломатію цієї міжнародної організації. Основні компоненти освітньої 

програми зосереджені на освоєнні міжнародного права, на аналізі ініціатив 

з розбудови миру та демократичного розвитку країн. Крім того, вища освіта 

в університеті ґрунтується на принципах мультикультурного навчання, 

дослідження трансформації цивілізаційних цінностей й просування 

культури миру. Ефективними формами викладання освіти для миру є 

семінари конструктивних суперечок, діалоги у розмовному колі, практичні 

заняття з вирішення конфліктів24.  

Висновки. Узагальнюючи викладений матеріал дослідження з 

проблеми теорії і практики становлення освіти для миру за концепцією 

PACS в контексті знаннєвої дипломатії, маємо зауважити декілька 

особливостей її запровадження в університетах ООН.  

По-перше, у сучасних концепціях освіти для миру концепт «держава» 

розглядається як центральна одиниця аналізу в політичному й освітньому 

дискурсі, що пов’язана з універсальними категоріями: верховенство 

міжнародного права, ліберальна економіка, демократія. Це визначає 

гносеологічні чинники формування змісту освіти для миру.  

По-друге, ООН є прикладом складної державоподібної системи, в якій 

функціонують університети ООН. Важливими компонентами їхніх освітніх 

програм з миробудування є дисципліни із забезпечення міждержавного 

посередництва, підготовки до міжнародних переговорів, вправи з аналізу 

міждержавних конфліктів, вивчення міжнародного права й політичної 

економіки з позиції теорії раціонального вибору, відповідно до якої всі 

країни-держави розглядаються як головні однорідні актори міжнародної 

політики. Натомість, на думку експертів, ці інституції мають 

удосконалювати зміст освіти для миру за рахунок розроблення відповідних 

курсів про роль неурядових організацій й громадянського суспільства з 

розбудови миру. 

По-третє, аналізуючи дидактичні засади підготовки фахівців з освіти 

для миру, педагоги наголошують на приділенні особливої уваги розвитку 

комунікативних компетентностей в усіх учасників навчання, зокрема 
                                                             

24 Sellman E., Cremin H., McCluskey G. Restorative approaches to conflict in schools: 
Interdisciplinary perspectives on whole school approaches to managing relationships / E. 
Sellman, H. Cremin, G. McCluskey. – Abingdon, Oxford: Routledge, 2013. 
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діалогічного мовлення, аргументованого диспуту, різних форм комунікації 

(аналітична, лінійна, пряма, а також кругова, рефлексивна, непряма форми 

комунікації) з урахуванням їх культурних особливостей і соціальної ієрархії 

в мультикультурному освітньому середовищі.  
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Natalia Avsheniuk 

 

EDUCATION FOR PEACE IN THE CONTEXT OF UNITED NATIONS 

DIPLOMACY: CONCEPTS, THEORETICAL IDEAS,  

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION 

 

Summary. The article is devoted to the study of the experience of peace 

education formation in the United Nations Universities on the basis of cultural and 

knowledge diplomacy. The important strategic aspects of knowledge diplomacy are 
defined: the diversity of participants and partners; recognition of different motives 

and needs, as well as collective use of resources of all participants; cooperation and 

partnership; availability and support of cooperation on different levels; building and 
strengthening relations between countries; search for common approaches to solving 

global problems of mankind, in particular the resolution of international conflicts 

through the development of peacebuilding. The article proposes an analysis of the 

basic concepts and theoretical provisions for Peace and Conflict Studies (PACS) as a 
combination of two academic disciplines: Peace Studies and Peace Education. On the 

basis of an integrated analysis of literary sources, the key aspects of its theoretical 

foundations, which have a common methodological basis, are outlined in the research. 
It was revealed that the "Peace Studies" examines the causes of wars, security 

phenomena and non-violence; methods of teaching non-violent communication and 

resolving conflicts; as well as the heritage of world-famous leaders in the struggle for 
peace. At the same time, "Peace Education" focuses on transforming the 

methodology, the content of education and pedagogical approaches to combat 

violence in all its forms. Peace Education involves the study of alternative artistic and 

narrative teaching methods; democratic methods of partnership pedagogy; inclusive 
education approaches; as well as the heritage of the leading teachers of the world. 

The organizational and pedagogical principles of its implementation in the field of 

higher education, in particular, at UN universities are outlined. The potential of 
education for peace in the development of transformative education, establishment of 

social justice and peacebuilding is revealed. 

Key words: peace education, peace studies, models and concepts of peace 

education, conflict resolution, peacebuilding, knowledge diplomacy, UN Universities. 

 

Natalia Awszeniuk 

 

EDUKACJA DLA POKOJU W KONTEKŚCIE DYPLOMACJI  

WIEDZY ONZ: KONCEPCJE, POMYSŁY TEORETYCZNE,  

DOŚWIADCZENIE WPROWADZENIA 

 

Streszczenie. Artykuł został poświęcony zbadaniu doświadczenia kształtowania 

edukacji dla pokoju w działalności ONZ na podstawie dyplomacji kulturalnej i 
dyplomacji wiedzy (cultural and knowledge diplomacy). Określono ważne aspekty 

strategiczne dyplomacji wiedzy: różnorodność uczestników i partnerów; uznanie 
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różnych motywów i potrzeb, a także zbiorowe wykorzystanie zasobów wszystkich 

podmiotów; opierając się na pertraktacje, współpracę i partnerstwo; obecność i 

wsparcie różnych poziomów współpracy; budowanie oraz wzmocnienie stosunków 
między krajami; poszukiwanie wspólnych podejść do rozwiązywania globalnych 

problemów ludzkości, mianowicie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych 

poprzez rozwój edukacji dla pokoju. W artykule zaproponowano analizę podstawowych 
koncepcji i postulatów teoretycznych edukacji dla zapewnienia pokoju oraz 

zapobiegania konfliktom (Peace and Conflict Studies – PACS), która jest połączeniem 

dwóch dyscyplin akademickich: „badania pokoju‖ i „edukacji dla pokoju‖. Na 
podstawie analizy zintegrowanej źródeł literackich dotyczących tematu badań 

przedstawiono kluczowe aspekty jego podstaw teoretycznych, które mają wspólną 

podstawę metodologiczną. Ustalono, że dziedzina „badania pokoju‖ analizuje 

przyczyny wojen, zjawiska bezpieczeństwa i niestosowania przemocy; metody 
nauczania komunikacji bez przemocy i rozwiązywania konfliktów; a także dziedzictwo 

światowej sławy przywódców w walce o pokój. Jednocześnie „edukacja dla pokoju‖ 

koncentruje się na przekształceniu metodologii, treści kształcenia oraz podejść 
pedagogicznych do zwalczania przemocy we wszystkich jej postaciach. Edukacja dla 

pokoju przewiduje badanie alternatywnych metod nauczania artystycznego i 

narracyjnego; demokratycznych metod pedagogiki partnerstwa; podejścia edukacji 

inkluzyjnej; a także dziedzictwa wiodących pedagogów świata. Określono zasady 
organizacyjno-pedagogiczne jej wdrażania w dziedzinie szkolnictwa wyższego, 

mianowicie na uniwersytetach ONZ. Omówiono potencjał edukacji dla pokoju w 

rozwoju edukacji transformacyjnej, ustanowienia sprawiedliwości społecznej i 
budowania pokoju (peacebuilding). 

Słowa kluczowe: edukacja dla pokoju, badanie pokoju, modele oraz koncepcje 

edukacji dla pokoju, rozwiązywanie konfliktów, budowanie pokoju, dyplomacja wiedzy, 
uniwersytety ONZ. 
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Михайло Козяр  

  

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ  

У ПРОФЕСІЙНО-ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ  ПІДГОТОВЦІ  

ФАХІВЦІВ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Анотація. Висвітлено загальні положення та концептуальні засади 

змішаного навчання у професійно-екстремальній підготовці фахівців з 
надзвичайних ситуацій. Визначено, що у процесі його впровадження необхідно 

враховувати особливості розуміння професійно-екстремальної  підготовки цих 

фахівців. Обґрунтовано концептуальні засади змішаного навчання: оптимальне 

поєднання традиційних та інноваційних засобів і технологій навчання; 
розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення; оптимізація 

співвідношення і поєднання різних видів освіти, зокрема заочної та дистанційної; 

створення сприятливого середовища для реалізації та розвитку потенціалу 
студентів тощо. 

Ключові слова: змішане навчання, професійно-екстремальна  підготовка, 

фахівці з надзвичайних ситуацій, види навчання, очне навчання,  дистанційне 

навчання, ІКТ технології. 

 

 

Вступ. Сучасний підхід до організації системи освіти пов'язаний з 

особливостями розвитку інформаційного суспільства, в якому інформація та 

знання набувають пріоритетного значення. В такому суспільстві важливе 

значення має «новий тип економічного розвитку, що передбачає навчання 

протягом всього життя, отримування та оновлення знань, що мають 

значення для професії, особистості та суспільства та постійне 

вдосконалення професійних компетенцій, вмінь та навичок згідно з 

актуальним запитом суспільства»1. Ця вимога реалізується за допомогою 

засобів інформатизації освіти, зокрема використання засобів комп'ютерного 

апаратного та програмного забезпечення, а також їх змістовного 

наповнення. Реформування вищої освіти України зумовило необхідність 

використання нових технологій навчання у закладах вищої освіти, у тому 

числі технології змішаного навчання (Blended Learning), яку активно 

використовують більшість західноєвропейських університетів. Основна мета 

реалізації «blended learning» полягає в об'єднанні переваг традиційного та 

дистанційного навчання. Актуальним є використання змішаних технологій 

навчання і у сучасному українському освітньому просторі2. Змішане 

                                                             
1 Баркасі В.В. Використання змішаної форми навчання при викладанні іноземних 

мов у ВНЗ [Текст] / В. В. Баркасі, С. Б. Баркасі // «Young Scientist». – 2015. – № 2. – 
С.203. 

2 Габенко І. М. Змішане навчання як необхідна умова удосконалення парадигми 
системи вищої освіти // Актуальные научные исследования в свете развития научного 
потенциала Восточной Европы: матер. Межд. конф. студентов и молодых учених. – Харків, 
2015. – С. 21. – URL: http://repo.sau.sumy.ua//handle/123456789/255 

http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/255
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навчання орієнтоване на особистісні запити студентів; надає їм нові 

можливості для засвоєння навчального матеріалу у зручний для них час, 

будь-якому місці, потрібному темпі; активізує навчально-пізнавальну 

діяльність студентів; сприяє процесу взаємодії між викладачем та 

студентами. Організація освітнього процесу на основі змішаного навчання 

«blended learning» забезпечує його ефективність. 

В Україні, як і в усьому світі, в останні роки спостерігається зростання 

кількості катастроф природного та екологічного характеру, масштабів збитків 

від них. Це зумовлено передусім глобалізацією, що має місце на сучасному 

етапі розвитку цивілізації, прогресуючою урбанізацією територій, збільшенням 

щільності населення і як, наслідок, антропогенним впливом, глобальними 

змінами клімату на планеті. Аварія на Чорнобильській АЕС змусила 

переосмислити технології експлуатації атомних електростанцій і можливості 

створення надійної системи не лише ліквідації можливих аварій і катастроф, а 

й діяльності в умовах їхнього перебігу. Часто причинами загибелі та 

опромінювання «ліквідаторів» ставала їхня непідготовленість до екстремальної 

діяльності.  

На нашу думку, доцільним є активне використання ідей змішаного 

навчання у професійній підготовці окремих фахівців і груп з надзвичайних 

ситуацій до діяльності в екстремальних умовах. Такий підхід має враховувати 

сучасні світові тенденції, принципи розвитку всієї системи освіти і професійної 

підготовки у світі та нашій державі, її теоретико-методологічні й методичні 

аспекти, зміст і складність завдань, фізичне й психічне навантаження, а також 

специфічне призначення підрозділів з надзвичайних  ситуацій.  

Проблемі змішаного навчання присвячена низка наукових праць, 

зокрема І. Воротникової, Л. Данькевич, В. Кухаренка, Є. Пьяних, 

Н. Рашевської, В. Фандей, Т. Шроль та ін. Значний внесок у дослідження 

цієї проблеми внесли Є. Бутенкова, О. Львова, М. Мохова, А. Назаренко, 

М. Татаринова, C. Титова, В. Barrett, J. Bersin, C. Bonk, C. Dziuban, 

R. Garrett, R. Garrison, H. Kanuka, S. Kmnar, M. Tammelin, P. Valiathan та 

ін.). 

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад змішаного 

навчання у професійно-екстремальній підготовці фахівців з надзвичайних 

ситуацій. 

Виклад основного матеріалу. Науковці розглядають професійно-

екстремальну  підготовку фахівців з надзвичайних ситуацій як 

цілеспрямований процес оволодіння загальними і спеціальними знаннями, 

навичками та вміннями дій у надзвичайних ситуаціях, а також розумовий, 

фізичний і професійний розвиток, формування необхідних особистісних і 

групових морально-психічних, психологічних та ділових якостей, стійкості, 

надійності й придатності, що забезпечує виконання визначених накреслених 

завдань, особисту безпеку та можливості виживання в екстремальних умовах.  
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Здійснення класифікації організаційних форм професійної підготовки 

до діяльності в екстремальних умовах – їхня дидактична мета. На основі 

цього специфічного дидактичного процесу виокремлюють чотири групи 

організаційних форм: навчальні заняття; практична підготовка; самостійна 

робота; контрольні заходи. До першої групи належать лекції, семінари, 

лабораторні заняття, практичні заняття, індивідуальні заняття, навчальні 

конференції, консультації, навчальні ігри; до організаційних форм 

практичної підготовки фахівців з надзвичайних ситуацій  індивідуальні та 

групові вправи, стажування, різні види практик, тактичні і тактико-

спеціальні навчання; до групи організаційних форм самостійної роботи  

праця з друкованими джерелами (підручниками, навчальними посібниками, 

інструкціями, настановами), самостійне вправляння, самостійне вивчення 

техніки, участь у роботі різних гуртків, експериментально-дослідницька 

робота; до організаційних форм контрольних заходів  іспити (заліки), 

контрольні індивідуальні та групові вправи, перевірки професійно-

екстремальної готовності, виконання завдань на спецтехніці, контрольна 

перевірка оволодіння екстремально-професійними знаннями, навичками і 

вміннями з різних предметів, проведення контрольних тактичних і тактико-

спеціальних навчань з відпрацюванням різних питань взаємодії, виконання 

завдань на полігонах екстремальних ситуацій. Формами організації 

контрольних заходів є індивідуальна, групова і фронтальна перевірки. 

Кожна з організаційних форм навчання має певні особливості й тісно 

пов’язана з методами, технологіями, метою, змістом і засобами підготовки. 

У цих умовах модель змішаного навчання має переваги і деякі 

недоліки. До основних переваг відносимо можливість збирання даних і 

формування знань та оцінок, одночасне навчання групи студентів, 

перерозподіл викладачем освітніх інформаційних ресурсів між студентами, 

розвиток у них навичок самостійного навчання та самоконтролю, підвищує 

інтерес до оволодіння знаннями та якості комунікації між студентами та 

викладачем. Окрім того, blended learning навчає організовувати і планувати 

роботу самостійно, незалежно отримувати і аналізувати знання, шукати і 

відбирати інформацію, приймати рішення, формувати навички презентації 

проектів, займатися самоосвітою. 

Основна мета реалізації blended learning полягає в «об'єднанні 

переваг традиційного очного та дистанційного навчання. Сучасний рівень 

розвитку суспільства та освіти вимагає від вищих навчальних закладів 

високоосвічених фахівців, людей творчих, здатних до вільного мислення. 
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Тому перед сучасною педагогікою стоїть завдання розробити методи для 

розвитку саме такої, здатної до конкуренції особистості»3.  

Державна підтримка дистанційного навчання та активне 

впровадження ІКТ в освітній процес є підґрунтям для запровадження 

моделі змішаного навчання. Виникає прагнення поєднати переваги 

дистанційного та традиційного навчання, що впливають на вибір хмаро 

орієнтованих методів та форм організації навчання4: традиційні засоби 

(підручники, посібники, плакати, схеми, зображення, роздаткові матеріали, 

лабораторне обладнання, технічні засоби навчання тощо); хмаро 

орієнтовані засоби (електронний підручник у вигляді хмарного додатку); 

література (підручники, посібники, наукові статті тощо); електронних 

бібліотек освітніх та наукових закладів; інформаційно-пошукові та 

довідкові системи в мережі Інтернет; програмне забезпечення для онлайн 

роботи з документами (текстові, електронні таблиці, презентації, форми 

тощо); сховища даних; системи управління навчанням; програмне 

забезпечення для оцінки та контролю знань, що знаходиться в «хмарі» 

тощо. 

На відміну від початку століття, коли дослідники чітко розділяли 

навчання за допомогою ІКТ (дистанційне, електронне) і традиційне 

(навчання за класно-урочною моделлю), нині такої диференціації немає. 

Все більше фахівців стверджують про доцільність «змішування» теорій, 

підходів та методів навчання. Застосування ІКТ у навчанні стало настільки 

органічним елементом, що навіть існує думка про виключення з обігу 

термінів «електронне навчання», «мобільне навчання» чи «дистанційне 

навчання», а сучасний освітній процес пропонується розуміти як «змішану 

модель» кращих навчальних практик і методів разом із застосуванням 

сучасних технічних засобів навчання5.  

Змішане навчання має значні переваги, серед яких можна виокремити 

такі6: 

 гнучкість моделі навчання, яка є поєднанням самостійного навчання 

за допомогою дистанційних технологій з навчанням в аудиторії (самостійне 

                                                             
3 Рафальська О.О. Технологія змішаного навчання як інновація  дистанційної освіті 

[Текст] / О.О.Рафальська // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, 
виробництво. – Луцьк, 2013. – Вип.11. – С.  130 

4 Коротун О. В. Дидактична система змішаного навчання у ВНЗ [Текст] / Коротун О. 
В // Інформаційно-комп’ютерні технології: Матеріали Міжнар. наук.-техн. Конф., 22-23 
квітня 2016. – Житомир: ЖДТУ, 2016. – С. 240. 

5 Бугайчук К. Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в 
освітній процес вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Костянтин Леонідович 
Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Т. 54. –  №4. – С. 1–18. – 
Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=645338 

6 Баркасі В.В. Використання змішаної форми навчання при викладанні іноземних 
мов у ВНЗ [Текст] / В. В. Баркасі, С. Б. Баркасі // «Young Scientist». – 2015. – № 2. – 
С.205. 
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вивчення теоретичного матеріалу в індивідуальному темпі, що надає час 

для активного практичного формування та вдосконалення вмінь та навичок 

на очних заняттях); 

 розвиток критичного мислення та здібностей до самостійної роботи 

(вміння працювати з інформацією, відбирати матеріал, необхідний для на-

вчання та роботи); 

 інтерактивність (вміння активно впливати на зміст, вид та тематичну 

спрямованість комп'ютерної програми або електронних ресурсів та 

можливість спілкуватися, висловлювати власну думку, дізнаватися думку 

партнера по спілкуванню, обговорювати різноманітні питання); 

 інформаційна доступність та різноманіття застосування навчальних 

матеріалів (розміщення та отримання інформації на інтернет-серверах 

дозволяє здійснювати багаторазове використання інформаційних ресурсів 

як викладачем, так і студентом); 

 збільшення обсягу матеріалу для засвоєння (гнучкість моделі 

навчання дозволяє вирішити одну з проблем традиційного навчання - 

неможливість засвоєння великого обсягу матеріалу за короткий термін; при 

змішаному навчання студент отримує можливість засвоювати його в 

індивідуальному темпі); 

 урахування темпераменту і репрезентативної системи студента 

(змішане навчання дозволяє студентам успішно засвоювати навчальний 

матеріал, надає більші можливості для вияву себе у різних формах роботи 

при варіюванні темпів навчання). 

У процесі впровадження змішаного навчання необхідно ураховувати 

особливості розуміння професійно-екстремальної  підготовки фахівців з 

надзвичайних ситуацій як цілеспрямованого процесу оволодіння загальними і 

спеціальними знаннями, навичками та вміннями дій у надзвичайних ситуаціях, 

а також розумовий, фізичний і професійний розвиток, формування необхідних 

особистісних і групових морально-психічних, психологічних та ділових якостей, 

стійкості, надійності й придатності, що забезпечує виконання визначених 

завдань, особисту безпеку та можливість виживання в екстремальних умовах. 

В основі проблеми нашого дослідження покладено концептуальні положення: 

системно-функціональної, діяльнісної та особистісної теорій підготовки 

фахівців; теорії психологічної регуляції поведінки та діяльності в складних 

ситуаціях; теоретичне обґрунтування ланки «фахівець – екстремальна 

ситуація» в їх цілісності, єдності, взаємозалежності; теоретичні й методичні 

аспекти професійної підготовки, а також прогресивні ідеї досвіду  підготовки 

фахівців до діяльності в екстремальних ситуаціях,  що загалом дозволяє 

розглядати професійну підготовку особового складу підрозділів з 

надзвичайних ситуацій до дій в екстремальних умовах природних,  

екологічних, техногенних і технічних аварій та катастроф як неперервне 

системно-функціональне психолого-педагогічне явище. 
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Концепція змішаного навчання базується на ідеї, що у сучасних 

умовах трансформації системи освіти можна оптимально поєднувати 

«сильні» сторони традиційного навчання з перевагами дистанційних тех-

нологій. Коли значна частина матеріалу оволодівається студентами 

самостійно під час дистанційного вивчення програми або курсу, очні 

заняття можуть бути більш насиченими та ефективно організованими. 

Отже, можемо обґрунтувати концептуальні засади змішаного 

навчання у професійно-екстремальній підготовці фахівців з надзвичайних 

ситуацій: оптимальне поєднання традиційних та інноваційних засобів і 

технологій навчання є важливим чинником формування стійкої мотивації до 

навчально-пізнавальної діяльності; змішане навчання дозволяє 

враховувати його індивідуальний стиль: рівень, тип пізнавальних 

здібностей, швидкість засвоєння матеріалу, забезпечує залучення студентів 

до навчальної діяльності, підвищення успішності; упровадження змішаної 

форми навчання потребує розроблення відповідного навчально-

методичного забезпечення; змішане навчання потребує спеціальної 

підготовки та перепідготовки викладача; ефективність змішаного навчання 

залежить від оптимального співвідношення і поєднання різних видів освіти, 

зокрема очного та дистанційного; різновиди змішаної форми навчання у 

системі вищої освіти мають значні резерви для впровадження та розвитку; 

в умовах змішаного навчання створюється сприятливе середовище для 

реалізації та розвитку потенціалу студентів. 

Висновки. У процесі впровадження змішаного навчання необхідно 

враховувати особливості професійно-екстремальної  підготовки фахівців з 

надзвичайних ситуацій. Концептуальні засади змішаного навчання у 

професійно-екстремальній підготовці фахівців з надзвичайних ситуацій 

охоплюють низку положень, зокрема: оптимальне поєднання традиційних 

та інноваційних засобів і технологій навчання; розроблення відповідного 

навчально-методичного забезпечення, оптимізація співвідношення і 

поєднання різних видів освіти, зокрема очного та дистанційного навчання; 

створення сприятливого середовища для реалізації та розвитку 

особистісного потенціалу майбутніх фахівців тощо. 
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Mykhailo Koziar 

 

POSSIBILITIES OF USING THE BLENDED LEARNING OF 

SPECIALISTS IN THE FIELD OF HUMAN SECURITY 

 

Summary. The general provisions and conceptual principles of blended learning 
of specialists in the field of human security are presented. It is determined that in the 

process of implementation the blended learning it is necessary to take into account 

the peculiarities of understanding the professional and extreme training of specialists 
in the field of human security. The conceptual principles of blended learning  

professional and extreme training of specialists  in the field of human security are 

shown (the best combination of traditional and innovative means and technologies of 

training; the preparation of methodological support; optimization and combination of 
different types of education, such as full-time and part-time; making of a favorable 

environment for implementation and the development of students’ learning potential, 

etc.). 
Key words: blended learning, professional and extreme training, specialists in 

the field of human security, types of training, full-time studies, distance learning, ICT 

technologies  

 

Mychajło Koziar  

 

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAUCZANIA MIESZANEGO W 

KSZTAŁCENIU ZAWODOWO-EKSTREMALNYM FACHOWCÓW DS 

SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH 

 

Streszczenie. W artykule przedstawiono ogólne założenia oraz konceptualne 

zasady nauczania mieszanego w kształceniu zawodowo-ekstremalnym fachowców ds 
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sytuacji nadzwyczajnych. Ustalono, że w procesie wprowadzenia nauczania 

mieszanego konieczne jest uwzględnienie osobliwości rozumienia kształcenia 

zawodowo-ekstremalnym fachowców ds sytuacji nadzwyczajnych. Omówiono 
konceptualne zasady nauczania mieszanego w kształceniu zawodowo-ekstremalnym 

fachowców ds sytuacji nadzwyczajnych (optymalne połączenie środków tradycyjnych I 

innowacyjnych oraz technologii nauczania; wypracowanie właściwego edukacyjno-
metodycznego zabezpieczenia, optymizacja korelacji і połączenia różnych form 

kształcenia, szczególnie dziennych i na dystans; tworzenie przyjaznego środowiskadla 

realizacji i rozwoju edukacyjnego potencjału studentów itd,). 
Słowa kluczowe: nauczanie zmieszane, kształcenie zawodowo-ekstremalne, 

fachowcy ds sytuacji nadzwyczajnych, formy kształcenia, studia dzienne, kształcenie 

na dystans, technologie informacyjno-komunikacyjne. 
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Олександр Діденко, Тетяна Плачинда 

 

ПІДГОТОВКА ПІЛОТІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ  

ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Анотація. Проаналізовано актуальні питання підготовки українських 

миротворчих контингентів до виконання завдань під егідою ООН. Висвітлено 
організаційно-педагогічні проблеми підготовки, визначено основні недоліки у 

підготовці майбутніх пілотів у закладах вищої освіти. Визначено сутність 

готовності майбутніх пілотів до участі в  міжнародних миротворчих операціях. 

З’ясовано, що українська держава та її Збройні Сили брали участь в усіх основних 
операціях та місіях НАТО. Авіація для України є одним із чинників 

обороноздатності країни. Це зумовлює потребу в аналізі проблем і сучасних 

концепцій у контексті вдосконалення професійної підготовки майбутніх пілотів до 
участі в міжнародних миротворчих операціях. З’ясовано, що в Україні наявний 

спектр досліджень з проблем миротворчих місій, однак виникла необхідність 

вивчення специфіки підготовки майбутніх пілотів до міжнародних миротворчих 

операцій. Встановлено, що миротворчим контингентом є військові підрозділи, 
оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і 

зв’язку, що направляються для участі в міжнародних миротворчих операціях, 

зокрема військові підрозділи Збройних Сил та інших військових формувань 
України, які входять до складу об’єднаних військових підрозділів, які створюються 

спільно з іншими державами. Результати аналізу наукової літератури дозволили 

визначити основні недоліки у підготовці пілотів, що мають педагогічний та 
організаційний характер. Йдеться про недостатній рівень знань положень 

документів, що регламентують безпеку польотів, слабку іншомовну комунікативну 

компетентність курсантів, недостатній рівень розвитку теоретичних і практичних 

умінь і навичок до дій у нестандартних ситуаціях, недооцінка курсантами 
важливості самостійної роботи та застосування засобів інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Ключові слова: професійна підготовка, пілоти, міжнародні миротворчі 
операції, готовність майбутніх пілотів, підготовка до міжнародних миротворчих 

операцій. 

 

 

Вступ. У сучасних складних воєнно-політичних умовах одним із 

важливих інструментів врегулювання конфліктів є застосування військової 

сили у формі міжнародних миротворчих операцій. Актуальність участі 

українських контингентів у миротворчих операціях ООН має особливе 

міжнародне значення, тому внесок нашої держави у діяльність цієї 

провідної міжнародної організації складно переоцінити. 

Першу миротворчу місію ООН здійснила 1948 р. під час ізраїльсько-

арабського конфлікту. Ця операція отримала назву «Орган Організації 

Об’єднаних Націй зі спостереження за виконанням умов перемир’я». 

Активізація миротворчої діяльності ООН розпочалася 1988 р. після 

завершення холодної війни (з того часу було сформовано близько 60 місій). 
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У місіях брав участь персонал зі 120 держав світу (з них майже 600 

громадян України). З 1948 р. під час виконання загинули 3326 учасників (з 

них 27 громадян України)1. 

Українська держава та її Збройні Сили (ЗСУ) брали участь в усіх 

основних операціях та місіях НАТО, де особливе значення надавалося 

авіації, яка для України сьогодні є одним із важливих чинників 

обороноздатності країни, стримування агресії Росії, а також вагомим 

засобом забезпечення її миротворчої місії у світі2. Відповідно, існує потреба 

у вдосконаленні професійної підготовки майбутніх пілотів до міжнародних 

миротворчих операцій (ММО). 

Зазначимо, шо в Україні наявний спектр досліджень, що присвячені з 

проблем здійснення миротворчих місій. Серед найбільш відомих можна 

зазначити праці І. Козинця (участь ЗС України в миротворчій діяльності 

(1992–2006 рр.) та П. Кушніра (історія миротворчої діяльності на Близькому 

Сході в 1945–2000 рр.), в яких міжнародні миротворчі операції 

проаналізовано в історичному контексті. Психологічні чинники адаптації 

військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності в особливих 

умовах були предметом уваги Н. Агаєва. Психологічні аспекти ММО 

розглянуто у працях Т. Паронянц (виникнення та проявлення 

посттравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх 

справ в умовах виконання миротворчої місії ООН) та Д. Сохадзе 

(професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування 

підрозділів миротворчих сил). Проблема підготовки миротворчих сил 

висвітлена у праці В. Хацановського (методична система підготовки 

миротворчих сил)3. Водночас, у цих досліджень недостатню увагу 

приділено проблемі підготовки майбутніх військових пілотів до участі в 

міжнародних миротворчих операціях, яку ми вважаємо на сьогодні вельми 

актуальною. 

Метою статті є узагальнення актуальних питань підготовки 

українських миротворчих контингентів до виконання завдань під егідою 

ООН, з’ясування організаційно-педагогічних аспектів проблеми підготовки 

пілотів до виконання завдань міжнародних миротворчих операцій. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному глобалізованому світі 

більшість політиків, військових експертів і політологів вважає, що одним з 

ефективних шляхів нейтралізації нових ризиків і загроз воєнно-політичного 

                                                             
1 Арсеньєва Н. Б. Методика навчання курсантів-вертольотників основам безпеки 

польотів у міжнародному повітряному просторі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика професійної освіти». – Харків, 2012. –  
20 с. 

2 Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. К.: Либідь, 1995. – 112 с. 
3 Хацановський В.С. Методична система підготовки особового складу Збройних Сил 

України до миротворчої діяльності. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2010. – 20 с. 
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характеру є зміцнення міжнародного співробітництва у сфері безпеки. 

Особливе значення має погодження дій міжнародних миротворчих 

контингентів під час ММО та єдине розуміння їх завдань. З моменту 

проведення першої ММО кількість завершених операцій ООН досягла вже 

39. Аналіз їх проведення засвідчує, як суттєво змінилася географія, функції 

та кількість місій ООН. Хронологія операцій ООН з підтримання миру 

показує розширення географії конфліктів та їх співвідношення за 

регіонами: 15 (38%) проходили в Африці, 8 (21%) – на американському 

континенті, 6 (15%) – в Азії, в Європі і на Середньому Сході – по 5 місій 

(13%). 

Український національний контингент у ході операції міжнародних сил 

під керівництвом НАТО з метою забезпечення стабільності в Косово (CFOR), 

формувався на базі одного з інженерних полків ЗС України на ротаційній 

основі і виконував завдання з організації та проведення заходів мінної 

безпеки, розвідки шляхів висування підрозділів багатонаціональних сил, 

розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, 

супроводження конвоїв місії ЄС. З 2000 р. у Косово почав діяти 14-й 

окремий вертолітний загін та українсько-польський батальйон, підготовку 

якого було організовано в Яворівському навчальному центрі, що 

передбачало індивідуальну роботу з  особовим складом та підрозділами 

щодо виконання завдань за бойовим призначенням. 

Миротворчим контингентом сьогодні називають військові підрозділи, 

оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами 

підтримки і зв’язку, що направляються Україною для участі в ММО. Зокрема 

це військові підрозділи ЗС та інших військових формувань України, які 

входять до складу об’єднаних військових підрозділів, що створюються 

спільно з іншими державами (спільні батальйони, наприклад, спільний 

український і польський батальйон4 тощо). 

Основними формами застосування миротворчих підрозділів ЗС 

України сьогодні є такі5:  

 операції сприяння миру (peacesupport operations), які здійснюються 

на основі глави VI Статуту ООН при обов’язковій згоді сторін, які 

конфліктують (вирішення конфліктів, головним чином, шляхом мирного 

врегулювання чи превентивного розгортання військ для недопущення 

конфлікту; 

                                                             
4 СІПРІ 2002. Щорічник: озброєння, роззброєння та міжнародна безпека: Пер. з 

англ. / Стокгольм. міжнар. інст. дослідж. миру. Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. 
О. Разумкова: Редкол.: А. Гриценко (голов. ред.) та ін. Київ: «Заповіт», 2003. - С.77. 

5 Хацановський В. С. Підготовки персоналу миротворчих контингентів Збройних Сил 
України як педагогічна проблема. Військова освіта: зб. наук. праць / голова ред. колегії 
Ягупов В. В. Київ, 2005. – №2(16). – С. 58–66. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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 операції з підтримання миру (peacekeeping operations) – це найбільш 

поширений тип ММО, які мають ту ж правову основу, що й операції зі 

сприяння миру, але передбачають роз’єднання ворогуючих сторін, 

контроль за дотриманням перемир’я чи припинення вогню; 

 операції із встановлення миру (peaceenforcement operations), які 

проводяться на підставі глави VII Статуту ООН і не передбачають 

обов’язкової згоди всіх конфліктуючих сторін; 

 операції відбудови миру (peacebuilding operations), які спрямовані на 

відновлення життєдіяльності найважливіших елементів інфраструктури та 

цивільних інститутів країни у постконфліктний період і передбачають 

заходи із використанням як військових, так і невійськових засобів; 

 пошуково-рятувальні операції (search and rescue operations), що 

проводяться з метою пошуку і порятунку людей, які потерпають на 

суходолі та воді. Їх здійснення не потребує спеціального мандату, а 

керівництво ними може здійснювати як військова, так і цивільна особа; 

 гуманітарні операції (humanitarian operations) – з метою захисту та 

порятунку життя жертв конфлікту чи стихійного лиха, надання їм допомоги, 

полегшення страждань населення, особливо за умов, коли місцева влада 

неспроможна або не намагається налагодити нормальне забезпечення 

життєдіяльності населення. 

В. Хацановський зауважив, що участь військового контингенту 

України в миротворчих операціях ООН є дієвою школою для українських 

військовослужбовців щодо набуття бойового досвіду у врегулюванні 

збройних конфліктів, ознайомлення зі спеціфікою організації та діяльністі 

армій інших держав; форм і способів застосування контингентів ЗС України 

у складі міжнародних миротворчих сил відповідають основним положенням 

їх оперативного мистецтва і тактики. На його думку, багатонаціональний 

характер ММО, особливості їх проведення, а також складність 

комплектування і фахової підготовки відповідних військових контингентів, 

управління ними під час виконання завдань сприяють утворенню фактично 

нового розділу військового мистецтва в сучасних умовах. 

Військові експерти і науковці наводять певні аспекти педагогічного та 

організаційного характеру, що не були враховані під час професійної 

підготовки військовослужбовців і виявилися під час виконання 

миротворчих функцій6. Йдеться про такі проблеми: неефективна 

організація взаємодії контингенту з підрозділами військ НАТО; 

неузгодженість змісту військово-професійної підготовки учасників ММО з 

конкретними завданнями, які виконувались миротворчим контингентом ЗС 

України; широкий спектр різноманітних завдань, покладених на 

                                                             
6 Голик М. М., Романишин А. М. Морально-психологічне забезпечення миротворчих 

операцій. Львів: ЛІСВ, 2007. – 125 с. 
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миротворчий контингент, серед яких контроль за населеними пунктами, 

охорона культових споруд, конвой біженців, вилучення зброї, супровід 

транспортування гуманітарних вантажів тощо; виконання українським 

контингентом нетипових миротворчих функцій (військової поліції, 

перевезення співробітників ОБСЄ, представників тимчасової адміністрації 

ООН, командування CFOR); низька спроможність до професійного 

іншомовного спілкування з колегами з військ НАТО; недостатня 

організаційна взаємодія з підрозділами військ НАТО. 

Результати аналізу наукової літератури дозволили визначити також 

певні недоліки у підготовці пілотів до участі у ММО, зокрема недостатній 

рівень знань документів ICAO; недостатня іншомовна комунікативна 

підготовка; недостатній рівень теоретичних знань і практичних умінь 

майбутніх льотчиків щодо дій в нестандартних ситуаціях польотів; 

недостатні навички розв’язання несподіваних ситуацій під час польотів; 

недооцінка курсантами важливості самостійної роботи та застосування 

засобів інформаційно-комунікаційних технологій. 

Експерти, які досліджували якість підготовки пілотів до участі у ММО 

у відгуках вказали на такі недоліки: недостатнє знання вимог нормативних 

документів щодо безпеки польотів; недостатній рівень сформованості 

когнітивного та практичного (професійні уміння і навички) компонентів 

готовності майбутніх пілотів щодо експлуатації авіаційної техніки; 

недостатні навички застосування типових моделей і алгоритмів дій у різних 

ситуаціях та відсутність практичного досвіду розв’язувати проблемні 

завдання; наявність моделей дій лише для типових ситуацій взаємодії під 

час виконання завдань; недостатня підготовленість до дій в екстремальних 

ситуаціях, в умовах іншомовного спілкування та взаємодії. 

З урахуванням  цих проблемних аспектів одним з важливих шляхів 

поліпшення якості навчання курсантів має бути інтеграція льотної, 

тренажерної, теоретичної, психологічної й інших видів підготовки. У 

зав’язку з цим пропонується оцінювати курсантів за такими видами 

готовності:  

 теоретична готовність (результат загальновійськової, військово-

спеціальної, іншомовної та соціокультурної підготовки, де знання мають 

системний, глибокий і гнучкий характер та стосуються майбутньої 

миротворчої діяльності);  

 практична готовність (здатність успішно використовувати теоретичні 

та практичні загальновійськові, військово-спеціальні, іншомовні та 

соціокультурні знання для вирішення миротворчих завдань; практичні 

вміння, що стосуються майбутньої миротворчої діяльності);  

 морально-психологічна готовність (сформованість стійких 

професійно-важливих морально-етичних, особистісних якостей курсантів, 

психологічної стійкості);  
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 іншомовна готовність (іншомовна комунікативна компетентність, 

навички взаємодії з іноземними партнерами);  

 військово-спеціальна готовність (військово-спеціальна 

компетентність); 

 фізична готовність (фізичні можливості та стан здоров’я військових 

пілотів, що відповідають вимогам ММО, фізична підготовленість до 

виконання конкретних миротворчих завдань).  

Для ефективної підготовки пілотів у міжнародних миротворчих 

операціях постає питання щодо сутності поняття «готовність майбутніх 

пілотів до виконання завдань ММО». Пропонується тлумачити його як 

«інтегральну, системну властивість і складне утворення особистості пілота, 

що охоплює професійні ціннісні орієнтації і мотиви участі у миротворчій 

діяльності (ціннісно-мотиваційний компонент), а також теоретичний 

(знання), практичний (професійні уміння і навички) та емоційно-вольовий 

компоненти і професійно важливі якості». Сформована готовність до 

виконання завдань ММО має бути певним критерієм для подальшої участі в 

ММО. Нині це є актуальним у контексті виконання нових завдань, 

злагодженості військовослужбовців під час участі в миротворчих операціях 

та узгодженості дій при проведенні спільних навчань з представниками 

різних країн світу, а також з метою підвищення кваліфікації, обміну 

професійним досвідом, конкурентноздатності тощо7. 

Висновки. Підготовка миротворчих контингентів ЗС України у 

попереднє десятиліття здійснювалася недостатньо повно, без врахування 

особливостей служби у конкретних регіонах. Потребує ґрунтовного 

психолого-педагогічного аналізу система підготовки українських пілотів до 

ММО та розробка пропозицій щодо її покращення. Важливого значення 

набуває вдосконалення технологій формування в українських льотчиків 

комунікативної компетентності, зокрема й іншомовної. Є необхідність 

систематизації досвіду морально-психологічного забезпечення дій 

українських пілотів під час ММО. Зростає потреба вдосконалення 

інструментарію щодо визначення рівнів сформованості психологічної 

стійкості майбутніх українських пілотів до участі у ММО. Доцільно 

удосконалювати методики, методи та засоби оцінювання рівнів 

сформованості готовності українських пілотів до участі у міжнародних 

миротворчих оперціях. 

 

 

 

 

                                                             
7 Серветник Р. М. Моделювання підготовки військових фахівців як важлива 

проблема оптимального входження системи військової освіти у Болонський процес. 
Переяслав-Хмельницький, 2008. – С. 274-283. 
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Oleksander Didenko, Tatiana Plachynda 

  

THE TRAINING OF PILOTS FOR CARRYING OUT THE TASKS OF 

INTERNATIONAL PEACEKEEPING OPERATIONS AS AN 

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

Summary. The article analyzes current issues of training Ukrainian 
peacekeeping contingents to perform tasks under the UN auspices, analyzes 

organizational and pedagogical problems of training, identifies the main shortcomings 

in training future pilots in the establishments of higher education, defines the essence 
of readiness of future pilots for international peacekeeping operations. It was clarified 

that Ukraine and its Armed Forces participated in all major NATO operations and 

missions. Аviation for Ukraine is one of the factors of the country’s defense. This 

necessitates the analysis of problems and modern concepts in the context of 
improving the training of future pilots for international peacekeeping operations. 

Despite the fact that a sufficiently substantial base of research on the issue of 

peacekeeping has been accumulated in Ukraine, these studies bypass the problem of 
preparing future pilots for international peacekeeping operations. It has been 

established that the notion ―peacekeeping contingent‖ refers to military units 

equipped with appropriate weapons and military equipment, support and 
communications equipment. Such military units are sent to participate in international 

peacekeeping operations, including military units of the armed forces and other 

military formations of Ukraine that are part of the united military units co-created with 

other states. The results of the analysis of scientific literature made it possible to 
identify the main shortcomings of pedagogical and organizational nature in the 
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training of pilots. It’s about the lack of knowledge of ICAO documents, weak 

communicative competence of cadets, insufficient level of development of theoretical 

and practical abilities and skills for actions in non-standard situations, underestimation 
of the importance of independent work by cadets and the use of information and 

communication technologies. 

Key words: professional training, pilots, international peacekeeping operations, 
readiness of future pilots, preparation for international peacekeeping operations. 

 

Ołeksandr Didenko, Tеtiana Płaczynda  

 

PRZYGOTOWANIE PILOTÓW DO REALIZACJI ZADAŃ 

MIĘDZYNARODOWYCH OPERACJI POKOJOWYCH JAKO PROBLEM 

ORGANIZACYJNO-PEDAGOGICZNY 

 

Streszczenie. W artykule analizowane są aktualne problemy przygotowania 

ukraińskich kontyngentów pokojowych do realizacji zadań pod auspicjami ONZ, 

zbadane organizacyjne i pedagogiczne problemy przygotowania, przedstawione 
podstawowe wady szkolenia przyszłych pilotów w szkołach wyższych i określono 

charakter gotowości przyszłych pilotów do udziału w międzynarodowych operacjach 

pokojowych. Faktem jest, że państwo ukraińskie i jego siły zbrojne uczestniczyły we 
wszystkich głównych operacjach i misjach NATO. Lotnictwo na Ukrainie jest jednym z 

czynników zdolności obronnych kraju. Wymaga to analizy problemów i współczesnych 

koncepcji w kontekście poprawy szkolenia przyszłych pilotów do udziału w 
międzynarodowych operacjach pokojowych. Pomimo tego, że na Ukrainie 

zgromadzono wystarczająco dużą bazę badań na temat misji pokojowych, omijają one 

problem przygotowania przyszłych pilotów do międzynarodowych operacji 

pokojowych. Ustalono, że kontyngenty pokojowe są jednostkami wojskowymi 
wyposażonymi w odpowiednie uzbrojenie i sprzęt wojskowy, zaplecze i środki 

łączności dla międzynarodowych operacji pokojowych, w tym jednostki wojskowe sił 

zbrojnych i innych formacji wojskowych Ukrainy, które są częścią zjednoczonych 
jednostek wojskowych, utworzonych wspólnie z innymi państwami. Wyniki analizy 

literatury naukowej pozwoliły wyznaczyć główne wydy przygotowania pilotów,o 

charakterze pedagogicznym i organizacyjnym. Chodzi o niewystarczający poziom 
wiedzy dokumentów, reglamentujących bezpieczeństwo polotów, słabą innojęzyczną 

komunikatywną kompetencję kadetów, niedostateczny poziom rozwoju umiejętności 

teoretycznych i praktycznych i umiejętnośći do działań w sytuacjach 

niestandardowych, niedocenianie przez kadetów znaczenia samodzielnej pracy i 
stosowania środków technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Słowa kluczowe: szkolenie, piloci, międzynarodowe operacje pokojowe, 

gotowość przyszłych pilotów, przygotowanie do międzynarodowych operacji 
pokojowych. 
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Олександра Бородієнко,  

Валентина Смаль,  

Михайло Биковський 

 

ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ  

У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  

ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 

Анотація. Проаналізовано досвід реалізації проекту з розвитку 

управлінської компетентності керівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Донецької і Луганської областей у межах Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру. Схарактеризовано  ефективні підходи щодо 

впровадження управління, орієнтованого на результат (Results-based 

management) у діяльність цих закладів. Доведена необхідність зміни стратегічних 
пріоритетів державної політики щодо розвитку професійної (професійно-технічної) 

освіти з урахуванням регіональної специфіки. З’ясовано, що сучасні політичні, 

економічні, соціально-демографічні чинники суттєво обмежують розвиток сфери  

професійної (професійно-технічної) освіти в досліджуваному регіоні, зумовлюючи 
необхідність нових імпульсів розвитку. Визначено, що пріоритетами інтервенцій 

мають бути покращення матеріально-технічного забезпечення закладів, розвиток 

компетентності педагогічних працівників щодо створення навчальних планів і 
програм підготовки кваліфікованих робітників на компетентністній основі, 

розвиток управлінської компетентності керівників закладів. З’ясовано, що в основі 

управління закладами логічною є концепція управління, орієнтованого на 
результат (Results-based management). Здійснено теоретичний аналіз сутності 

поняття «управління, орієнтоване на результат», з’ясовано його суттєві сутнісні 

ознаки. Представлено специфіку програми розвитку управлінської компетентності 

керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Донецькій та 
Луганській областях у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та 

результати її реалізації. Доведено, що у процесі розроблення відповідної програми 

варто брати до уваги принципи системності, ціннісної зорієнтованості, 
контекстності, саморозвитку, поліфункціональності, безперервності, 

диверсифікації, інтеграції, результативності. Визначено, що програмою мають 

передбачатись етапи очного навчання (тренінгів на модульній основі), 
міжсесійного посттренінгового супроводу учасників, самостійної роботи (створення 

стратегій розвитку закладів), оцінювання (моделює оцінювання результативності 

діяльності керівника закладу різними стейкхолдерами). Виявлено проблеми, 

пов’язані з впровадженням управління, орієнтованого на результат, у діяльність 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Запропоновано рекомендації 

щодо подолання зазначених проблем.  

Ключові слова: модернізація, професійна (професійно-технічна) освіта, 
програма ООН, відновлення та розбудова миру, управлінські якості. 

 

 

Вступ. Основними векторами державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти, визначеними у низці програмних документів, 

є продовження децентралізації управління та удосконалення механізму 

фінансування системи професійної (професійно-технічної) освіти на 
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державному та регіональному рівнях; підвищення ефективності діяльності 

(функціонування) регіональних рад професійної (професійно-технічної) 

освіти; оптимізація мережі та створення закладів професійної (професійно-

технічної) освіти нової формації з урахуванням потреб інклюзивного 

навчання, забезпечення автономії таких закладів; формування змісту 

професійної (професійно-технічної) освіти на компетентністній основі та 

впровадження системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості 

освіти;  модернізація освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, 

доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу; 

формування системи професійних кваліфікацій, впровадження механізмів 

стимулювання роботодавців щодо участі в освітньому процесі; 

впровадження дуальної форми здобуття освіти; популяризація професійної 

(професійно-технічної) освіти серед дітей, молоді, дорослого населення, 

планування професійного розвитку та кар’єри1,2,3. 

Проте загальний внутрішньополітичний вектор децентралізації 

управління, зокрема у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, 

зумовлює необхідність декомпозиції стратегічних пріоритетів та їх адаптації 

до регіональної специфіки. Унікальні особливості розвитку досліджуваної 

сфери у Донецькій та Луганській областях породжують необхідність 

наукового осмислення та практично зорієнтованої діяльності у напрямку її 

модернізації, підвищення ефективності та зорієнтованості на потреби 

локального ринку праці. Одним із напрямів модернізації може бути 

підвищення управлінської спроможності керівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти шляхом запровадження у їх діяльність нових 

управлінських підходів (зокрема, управління, орієнтованого на результат 

(results-based management). 

Метою статті є представлення досвіду реалізації проекту з розвитку 

управлінської компетентності керівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Донецької і Луганської областей, реалізованого в межах 

Програми ООН із відновлення та розбудови миру, та пошук ефективних 

підходів щодо впровадження управління, орієнтованого на результат 

(results-based management) у діяльність цих закладів. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність щодо посилення 

соціальної згуртованості, стійкості, надання засобів до існування, 
                                                             

1 Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ 
Президента України від 25.06.2013 № 344/2013. База даних «Законодавство України». ВР 
України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 

2 Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 
12.01.2015 № 5/2015. База даних «Законодавство України». ВР України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 

3 Сучасна професійна освіта: проект концептуальних засад реформування 
професійної освіти  України / Міністерство освіти і науки України. URL: 
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobilo-proekt-konceptualnih-zasad-reformuvannya-
profesijnoyi-osviti-ukrayini-suchasna-profesijna-osvita 
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забезпечення безпеки громад та верховенство права у Донецькій та 

Луганській областях реалізується Програмою ООН із відновлення та 

розбудови миру. Програму ООН із відновлення та розбудови миру 

реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), 

Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і 

можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення 

(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: 

Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди 

Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, 

Швейцарії та Японії. Завдання Програми базуються на висновках проекту з 

оцінювання Recovery and Peacebuilding Assessment (RPA), узгоджені із 

Державною цільовою програмою для відновлення та розбудови миру в 

східних регіонах України, відповідними обласними стратегіями розвитку до 

2020 р. та Рамковою програмою партнерства між Урядом України та ООН на 

2018-2022 р. (United Nations Partnership Framework). Водночас, вона тісно 

пов'язана з програмою демократичного врядування та реформ, яка діє як 

на національному рівні, так і в регіонах України, і узгоджується з цілями 

сталого розвитку ООН, зокрема, Ціллю №16 «Мир, справедливість та сильні 

інститути». 

Загальною метою Програми є відновлення ефективного управління та 

сприяння примиренню в кризових громадах Донецької та Луганської 

областей, підвищення довіри та легітимності органів місцевого 

самоврядування у контрольованих владою районах. Програма сприятиме 

зміцненню миру та запобіганню подальшій ескалації конфлікту в Україні 

через ефективну та підзвітну децентралізацію влади, ґендерне планування, 

відновлення та рівний доступ до послуг, а також підвищену безпеку громад 

та соціальну згуртованість.  

Вирішення цих завдань реалізується передусім й шляхом 

стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання 

допомоги розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП) через 

послуги з розвитку бізнесу, орієнтовані на потреби, професійне навчання, 

відновлення та зміцнення інституційної та освітньої інфраструктури, 

необхідної для ефективного функціонування сільськогосподарського та 

несільськогосподарського секторів економіки регіону. Таким чином, 

розвиток професійної освіти у досліджуваному регіоні є важливою сферою 

діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови миру. 

Охарактеризовані чинники суттєво обмежують розвиток сфери 

професійної (професійно-технічної) освіти в регіоні, породжуючи гостру 

необхідність пошуку нових імпульсів такого розвитку. В ході проведених 

спеціалістами Програми ООН із відновлення та розбудови миру низки 

структурованих інтерв’ю (респондентами стали керівники та заступники 
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керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти загальною 

кількістю 22 особи), визначено, що основними викликами, з якими 

стикається досліджувана сфера у регіоні, є низька якість освіти (внаслідок 

застарілих навчальних планів та методів навчання, що не відповідають 

вимогам ринку праці, відсутності сучасного обладнання в професійно-

технічних навчальних закладах), слабкі зв'язки з роботодавцями та 

поганий менеджмент. Відтак, пріоритетами щодо інтервенцій мають бути: 

покращення матеріально-технічного забезпечення закладів, розвиток 

компетентності педагогічних працівників щодо створення навчальних 

планів і програм підготовки кваліфікованих робітників на компетентністній 

основі, а також розвиток управлінської компетентності керівників закладів.  

Розвиток сфери професійної (професійно-технічної) освіти у 

Донецькій та Луганській областях має свої особливості, зумовлені, 

насамперед, специфікою дії низки чинників, які умовно можна 

класифікувати як політичні, економічні, соціальні відновлення та розбудови 

миру, ними є4,5 суттєві втрати ресурсного (у тому числі економічного, 

демографічного, кадрового, інтелектуального) потенціалу, спричинені 

агресією з боку Російської Федерації; вкрай низькі показники 

народжуваності населення та його відтворення (що позначається на 

суттєвому скороченні контингенту учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та посилення конкуренції із закладами вищої освіти); 

домінування таких видів економічної діяльності, як сільське господарство, 

виробництво сільськогосподарської продукції, будівництво та реконструкція 

будівель та інфраструктури, вугільна промисловість, розвиток 

відновлювальної енергетики, машинобудування та металургія, сфера 

послуг; негативні тенденції на ринку праці (постійне збільшення відтоку та 

трудової міграції трудоресурсного потенціалу, зростання неформального 

сегменту економіки, моногалузева спеціалізація більшості населених 

пунктів, посилення серед населення мотивації до утриманства, зростання 

питомої ваги осіб із частковою зайнятістю (в режимі маятникової трудової 

міграції, вахтового методу тощо), високий рівень мотивації молоді до виїзду 

на навчання до інших регіонів країни та за кордон).  

Програми ООН із відновлення та розбудови миру сприяють 

економічному відродженню Східної України (а саме, стимулювання 

зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги розвитку 

мікро-, малому та середньому бізнесу шляхом надання орієнтованих на 

                                                             
4 Барановський М. Резюме дослідження «Комплексний аналіз системи професійно-

технічної освіти Донецької області». Програма ООН із відновлення та розбудови миру, 
2019. – 12 с. 

5 Мельник С. Резюме дослідження «Комплексний аналіз системи професійно-
технічної освіти Луганської області». Програма ООН із відновлення та розбудови миру, 
2019. – 7 с. 
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потреби послуг з розвитку бізнесу, розвиток професійного навчання, 

відновлення та зміцнення інституційної та освітньої інфраструктури). 

Відповідно до підвищення рівня знань та управлінської спроможності 

керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти сприятиме 

покращенню конкурентоздатності  закладів на освітньому ринку регіону, 

забезпеченню якості надання освітніх послуг, зростанню затребуваності 

кваліфікованих робітників на регіональному ринку праці. 

Окреслені передумови визначили необхідність підготовки програми 

розвитку управлінської компетентності керівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у Донецькій та Луганській областях. 

Особливостями такої програми стало те, що розвиток управлінської 

компетентності зазначеної категорії учасників здійснювався у декілька 

етапів:  

 очне навчання у форматі тренінгу (Модуль 1). Для реалізації завдань 

тренінгу застосовувались такі форми й методи: міні-лекції, дискусії, бізнес-

моделювання, модерація, метод «critical friend» (критичний друг), 

індивідуальна робота, супервізія, робота в трійках, менторинг, створення 

індивідуальних проєктів, виконання домашніх завдань, провокаційні 

діалоги. Роботу було організовано в інтерактивному режимі, що дало змогу 

учасникам набути навички застосування конкретних інструментів 

операційного та стратегічного управління закладами;  

 посттренінговий супровід учасників тренінгу (який реалізувався у 

формі дистанційного інтерактивного консультування та обміну досвідом з 

метою закріплення набутих знань і навичок та підвищення вмотивованості 

учасників тренінгів до їх застосування у професійному контексті. Метою 

міжсесійного етапу було опрацювання учасниками тренінгів технології 

ефективного операційного управління та генерування стратегічних 

ініціатив щодо розвитку закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. При цьому передбачалось, що у процесі виконання даного завдання 

учасниками будуть використані інструменти, які обговорювались під час 

тренінгу); 

 очне навчання у форматі тренінгу (Модуль 2); 

 розроблення та презентація стратегій розвитку закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, які інтегрували стратегію впровадження 

управління закладом, орієнтованого на результат, стратегію 

маркетингового управління та стратегічні ініціативи розвитку закладу; 

 процедура комплексного оцінювання розроблених керівниками 

стратегій.  

Метою тренінгів є набуття практичних навичок застосування 

інструментів операційного та стратегічного управління закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти. Завданнями  тренінгів стало 

ознайомлення учасників із ефективними інструментами операційного, 
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маркетингового та стратегічного управління закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти; набуття учасниками стійких навичок 

використання ефективних інструментів операційного, маркетингового  та 

стратегічного управління закладом; ознайомлення учасників із сучасними 

методами комунікації та мотивації персоналу закладу; підвищення 

особистої ефективності учасників у професійній діяльності; спонукання до 

впровадження у закладах філософії та культури ефективного управління, 

орієнтованого на результат; спонукання учасників до активного 

застосування набутих навичок у професійному контексті шляхом створення 

ними пропозицій, спрямованих на покращення процесу операційного та 

стратегічного управління закладами та заснованих на використанні 

інструментів, що вивчались під час тренінгу. 

Концептуальною основою виокремлення змісту розвитку 

управлінської компетентності стало управління, орієнтоване на результат 

(results-based management). Результати аналізу змісту поняття 

«управління, орієнтоване на результат»6,7,8,9,10 дають можливість 

виокремити його суттєві сутнісні ознаки: гарантованість (є управлінською 

стратегією, яка сприяє гарантованому досягненню запланованих 

результатів); комплексність впливу (визнання суттєвого впливу (прямого 

або непрямого) всіх процесів та працівників на досягнення результату); 

об’єктивність (необхідність прийняття рішень на основі об’єктивної 

інформації (в основі якої лежить ситуативний аналіз) та добре 

опрацьованого бачення щодо необхідних змін та покращень; передбачає 

виявлення бажаного стану, розроблення шляхів його досягнення, постійне 

відстеження прогресу у досягненні цілей, аналіз проміжної інформації та 

корекція, прийняття наступних рішень виключно на основі аналізу 

попередньо отриманої інформації); циклічність (є циклічною технологією, 

яка включає процес цілепокладання, планування, встановлення 

вимірюваних результатів та показників діяльності, систематичний 

моніторинг успіхів у досягненні цілей, аналіз та оцінювання отриманих 

результатів як основи прийняття майбутніх рішень); вимірюваність (є 

                                                             
6 Maliha Arif, Muhammad Jubair, and Ali Ahsan. Use of Result Based Management 

(RBM) Framework for Monitoring Projects of Public Sector in Pakistan — A Case Study. 
International Journal of Innovation, Management and Technology, Vol.6, No.2, April 2015. 
https://www.researchgate.net/publication/318470915_Use_of_Result_Based_Management_RB
M_Framework_for_Monitoring_Projects_of_Public_Sector_in_Pakistan_-_A_Case_Study 

7 Results Based Management Concepts and Methodology. UNDP Results Framework. 
Technical Note, 2000. 19 p. 

8 Results-based management handbook. Applying RBM concepts and tools for a better 
urban future. UN-Habitat Results-Based Management Handbook, 2017.  230 p. 

9 Results-based Management Handbook. Harmonizing RBM concepts and approaches for 
improved development results at country level. UN Development Group, 2011. 68 p. 

10 Results-Based Management Handbook: Working together for Children. United Nations 
Children’s Fund (UNICEF), 2017. 192 p. 
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процесом стратегічного планування та управління, який базується на 

результатах дослідження середовища та встановлення вимірників для 

досягнення цілей); управління цілями (включає каскадування 

організаційних цілей на індивідуальний рівень, оцінювання 

результативності досягнення цілей різного порядку, постійний зворотний 

зв’язок з метою покращення результатів). Крім того, за концепцією 

розробників, зміст мав відповідати критеріям практичної зорієнтованості 

(чітко відповідати специфіці сфери професійної (професійно-технічної) 

освіти та мати високий потенціал щодо ефективного застосування у процесі 

управління закладами) та технологічності (представлення процесів 

операційного та стратегічного управління у вигляді технологій, які 

передбачали використання ефективних інструментів та чіткий алгоритм 

здійснення функцій управління).  

Модуль 1 тренінгу було присвячено вивченню таких тем11: принципи 

та методологія управління закладом професійної (професійно-технічної) 

освіти, орієнтованого на результат; поняття та структура циклу управління 

закладом (включаючи алгоритм операційного управління закладом); 

цілепокладання в управлінні закладом (зокрема, набуття навичок 

цілепокладання за моделлю SMART); ключові показники результативності 

(KPIs) в управлінні закладом; сучасні інструменти планування діяльності 

закладу (зокрема, набуття навичок застосування інструменту Mind Map); 

ефективні інструменти пріоритизації завдань (зокрема, принцип Парето, 

ABC-аналіз, матриця Ейзенхауера); інструменти аналізу результативності 

персоналу (зокрема, вивчення принципів управління результативністю та 

потенціалу застосування методу «Фотографія робочого дня» для аналізу 

результативності персоналу); поняття й принципи делегування 

відповідальності в управлінні закладом (зокрема, ознайомлення з 

принципами та алгоритмом делегування); методи підвищення ефективності 

комунікації та мотивації працівників закладу професійної (професійно-

технічної) освіти (зокрема, ознайомлення з ефективними інструментами 

комунікації та мотивації персоналу – метапрограмний профіль, управління 

за рівнями зрілості, коучингове спілкування). 

Відповідно Модуль 2 тренінгу було присвячено вивченню таких тем 12: 

поняття та переваги стратегічного управління закладом професійної 

(професійно-технічної) освіти; алгоритм стратегічного управління; методи 

аналізу зовнішнього середовища функціонування закладу (зокрема, 

ознайомлення та набуття практичних навичок використання PEST – 

аналізу); методи аналізу діяльності конкурентів в стратегічному плануванні 

                                                             
11 Бородієнко О. Ефективне управління закладами професійної (професійно-

технічної) освіти. Методичні матеріали для учасників тренінгу. Програма ООН із 
відновлення та розбудови миру, 2019. – 120 с. 

12 Там же. 
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діяльності закладу (зокрема, набуття навичок використання бенчмаркінгу); 

методи цілепокладання в стратегічному управлінні закладом (зокрема, 

вивчення моделі «As is and to be»); створення дорожньої карти діяльності 

закладу в стратегічному управлінні (вивчення принципів та складових Road 

Map); методи стратегічного аналізу (зокрема, ознайомлення та набуття 

практичних навичок використання SWOT – аналізу); методи генерування 

стратегічних ініціатив для формування стратегії розвитку закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти (зокрема, ознайомлення із 

методиками проведення стратегічних та форсайтних сесій). 

Кількість учасників програми розвитку управлінської компетентності 

керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти склала 52 

особи (загальна чисельність керівників закладів у досліджуваному регіоні – 

67), які представляли заклади різних профілів. За спостереженнями 

тренерів, на початку тренінгу фіксувався певний острах учасників щодо 

виконання групових та індивідуальних вправ (зумовлений, очевидно, 

відсутністю досвіду участі у аналогічних заходах, острах перед зовнішнім 

оцінюванням та побоювання за власний авторитет). Проте, завдяки 

вправам та актуальності інструментів, які використовувалися під час 

тренінгу, групова динаміка була покращена вже в другій половині першого 

навчального дня. Про це засвідчили більш продуктивні та контекстуальні 

презентації та обговорення в групах, характер поставлених до тренерів 

запитань. Серед сильних сторін груп можна відзначити швидке включення 

у виконання вправ, зацікавленість в інструментах, взаємна підтримка. 

Також спостерігалось різне ставлення до тренінгу та його матеріалів. 

Зокрема, деякі учасники демонстрували ригідність при вивченні нових 

методик, що виявлялося у відсутності бажання брати участь в 

обговореннях та презентаціях результатів групових вправ. Натомість, 

більша частина групи виявляла зацікавленість та мотивацію до вивчення 

нових інструментів. Це виявлялося в активності в процесі підготовки та 

аналізу результатів групових робіт, контекстуальних коментарях у ході 

обговорень, демонстрації готовності до застосування нових управлінських 

інструментів у повсякденній діяльності закладу.  

Найбільші труднощі в учасників тренінгів викликало опанування 

інструментом оцінювання результативності персоналу – ключові показники 

результативності (Key performance indicators). Не дивлячись на те, що під 

час теоретичного обговорення демонструвалося повне розуміння теми, у 

ході виконання вправ (що передбачала генерування ключових показників 

результативності діяльності для закладів професійної (професійно-

технічної) освіти) учасники демонстрували не зовсім правильне розуміння 

такого інструменту. Таким чином, актуальним є подальше опрацювання 

даної теми (можливо в дистанційному форматі), адже застосування 

ключових показників результативності є важливою детермінантою 
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результативності діяльності закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти.  

Створені й презентовані учасниками стратегії розвитку 

продемонстрували диференційований підхід учасників і, відтак, їхню 

вмотивованість до впровадження управління, орієнтованого на результат. 

Частина учасників продемонструвала достатньо високий рівень володіння 

матеріалом, що втілилось у виважених презентаціях, створених за 

запропонованою методикою. Частина учасників формально взяла участь у 

процесі презентування стратегій, використавши наявні матеріали. Під час 

індивідуальних презентацій стратегій розвитку закладів (фінальна частина 

тренінгу) було відзначено, що більшість учасників не достатньою мірою 

володіють навичками короткої презентації проекту, роблячи акценти на 

дрібних деталях, залишаючи поза увагою важливі ключові позиції. 

Відзначаючи важливість компетентності презентації пропозицій (у зв'язку із 

широкими можливостями диверсифікації фінансування закладів шляхом 

отримання грантів), необхідним є поглиблення опанування відповідними 

навичками. 

У цілому, більшість учасників позитивно оцінила результати тренінгу 

та власну ефективність у ньому. Висока оцінка також стосувалась 

інструментів, які вивчались на тренінгу. На думку учасників, 

запропонований підхід та технологія управління, орієнтованого на 

результат, дасть змогу у перспективі здійснити визначення конкретних 

результатів діяльності, добитись чіткої відповідності мети і результату, 

дасть можливість чіткого контролю та вимірювання результату й аналізу 

динаміки змін, відкриє можливість визначення дорожньої карти діяльності 

закладу та засобів управління результативністю, можливість визначення 

конкретних цілей, результату, визначення часу та ресурсів для їх 

досягнення, забезпечить швидкість досягнення результату, залучення 

більшості працівників, прийняття оптимального рішення, можливість 

зробити заклад більш керованим, оскільки за наявності стратегічних планів 

є змога порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями, 

конкретизованими у вигляді планових завдань і показників діяльності. 

Результати здійсненого аналізу дають змогу запропонувати такі 

рекомендації щодо впровадження управління, орієнтованого на результат 

(results-based management) у діяльність закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

1. З метою посилення управлінської спроможності керівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти доцільним є розроблення та 

реалізація комплексної програми розвитку їхньої управлінської 

компетентності, яка інтегрує інноваційні підходи до управління закладами 

(зокрема, управління, орієнтоване на результат). 
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2. У процесі розроблення такої програми необхідно брати до уваги 

принципи системності (забезпечення системного характеру педагогічного 

впливу на керівників); ціннісної зорієнтованості (розвиток у керівників 

цінностей та настанов, релевантних специфіці їхньої професійної 

діяльності); контекстності (врахування особливостей контексту діяльності у 

процесі розвитку управлінської компетентності керівників); саморозвитку 

(розгляд суб’єктів навчання як систем, що саморозвиваються); 

поліфункціональності (інтеграція функцій розвитку управлінської 

компетентності керівників та забезпечення цілеспрямованого застосування 

набутих знань і вмінь у професійній діяльності); безперервності 

(культивування культури та цінностей безперервного професійного 

розвитку); диверсифікації (використання різноманітних форм і методів 

розвитку управлінської компетентності); інтеграції (використання 

технологій неформального й інформального навчання); результативності 

(забезпечення гарантованості результатів педагогічного впливу). 

3. У процесі реалізації програми розвитку управлінської компетентності 

доцільно виокремити етапи очного навчання, міжсесійного 

посттренінгового супроводу учасників, самостійної роботи, комплексного 

оцінювання якості виконання завдань (що дасть змогу набути когнітивну 

основу умінь, забезпечити розвиток відповідних навичок, поглибити рівень 

вмотивованості до використання набутих умінь у робочому контексті, 

розробити відповідні стратегії розвитку закладів з урахуванням їх 

специфічного контексту). 

4. Навчальні групи  доцільно формувати відповідно до із критерію 

гомогенності (за віком, досвідом управління, профілем закладів тощо), що 

впливатиме на групову динаміку й інтерес до опанування програми. 

5. Для збільшення управлінської спроможності закладів та 

впровадження орієнтованого на результат управління доцільно є 

підтримання подальшої тісної взаємодії з керівниками закладів, які 

продемонстрували високу особисту вмотивованість протягом періоду 

навчання; ініціювання конкурсу на кращого керівника закладу (критеріями 

оцінювання можуть стати критерії, які використовувались під час 

оцінювання стратегій); подальша методична підтримка керівників (зокрема, 

створення посібників, які розкривають сучасні інструменти результативного 

здійснення окремих бізнес-процесів – взаємодії зі стейкхолдерами, 

управління персоналом, маркетингової діяльності тощо); стимулювання 

учасників до використання сучасних технологій (зокрема, ІКТ) в 

управлінському та навчальному процесі (використовуючи досвід 

європейських країн, де для аналогічних цілей застосовуються відповідні 

мобільні додатки, які уможливлюють здійснення ефективного операційного 

та стратегічного управління). Доцільним є також розширення програми за 

рахунок модулів, які дають можливість керівникам опанувати технологію 
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проектної діяльності (написання проектної заявки, пошук партнерів для 

консорціуму, організаційно-фінансові аспекти управління проектами тощо). 

Висновки. Загальний внутрішньополітичний вектор децентралізації 

управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти зумовлює 

необхідність декомпозиції стратегічних пріоритетів та їх адаптації до 

регіональної специфіки; існуючі політичні, економічні, соціально-

демографічні чинники, які впливають на розвиток досліджуваної сфери у 

Донецькій та Луганській областях, спричиняють гостру необхідність пошуку 

нових можливостей, які б сприяли покращенню конкурентоздатності  

закладів на освітньому ринку регіону, забезпеченню якості надання 

освітніх послуг, зростанню затребуваності кваліфікованих робітників на 

регіональному ринку праці; таким імпульсом може бути розвиток у 

керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

управлінської спроможності, що виявляється у безперервному використанні 

технологій управління, орієнтованого на результат. У процесі розроблення 

відповідної програми варто брати до уваги принципи системності, ціннісної 

зорієнтованості, контекстності, саморозвитку, поліфункціональності, 

безперервності, диверсифікації, інтеграції, результативності; програмою 

мають передбачатись етапи очного навчання (тренінгів на модульній 

основі), міжсесійного посттренінгового супроводу учасників, самостійної 

роботи (створення стратегій розвитку закладів), оцінювання (моделює 

оцінювання результативності діяльності керівника закладу різними 

стейкхолдерами). Доцільними також є подальша методична підтримка 

керівників, стимулювання використання ними новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій, подальший розвиток їхньої управлінської 

компетентності у проектній діяльності. 
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UN PROGRAM ON RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT  

OF PEACE IN PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS  

OF DONETSK AND LUHANSK REGION 

 

Summary. The article is devoted to the analysis of the experience of 
implementation of the project on the development of managerial competence of the 

principals of vocational schools in the Donetsk and Luhansk oblasts (implemented 

within the United Nations Recovery and Peacebuilding Programme (UN RPP) and the 
search for effective approaches to the implementation of results-based management 

concept in the process of management of these institutions. The necessity of 

decomposition of the strategic priorities of the state policy concerning the 
development of vocational education, taking into account the regional specificity, is 

proved. It is revealed that modern political, economic, socio-demographic factors 

considerably limit the development of vocational education in the studied region, 

causing the urgent need to find new impulses for such development. It was 
determined that the priorities for interventions should be the improvement of the 

material and technical provision of institutions, the development of the competence of 

pedagogical staff regarding the development of curricula and programmes for the 
training of skilled workers on a competent basis, development of managerial 

competence of the principals of vocational schools. It is revealed that the basis of the 

management of VET schools should be the concept of Results-based management. A 
theoretical analysis of the essence of the concept of "results-based management" was 

made; its essential features were clarified. The specifics of the programme of 
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development of managerial competence of the principals of vocational schools in 

Donetsk and Luhansk oblasts (supported by the United Nations Recovery and 

Peacebuilding Programme (UN RPP) and the results of its implementation are 
presented. It is proved that in developing the corresponding program it is necessary 

to take into account the principles of systemicity, value orientation, context, self-

development, multifunctionality, continuity, diversification, integration, and 
effectiveness. It is determined that the programme should envisage stages of full-time 

training (modular training), inter-sessional post-training support of participants, 

independent work (including development of strategies for VET schools), assessment 
(which simulates the evaluation of the performance of the principals of vocational 

schools by various stakeholders). The problems connected with the implementation of 

results-based management concept in the process of management of vocational 

schools were revealed. Recommendations for overcoming of  these problems are 
suggested. 

Key words: modernization, professional (vocational) education, UN program, 

restoration and peace building, managerial qualities. 
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PROGRAMА ONZ Z REKONSTRUKCJĄ I ROZWOJEM POKOJU  

W INSTYTUCJACH EDUKACJI ZAWODOWEJ  

REGIONU DONSKIEGO I ŁUGANSKA 

 

Streszczenie. Artykuł poświęcony jest analizie doświadczeń związanych z 

realizacją projektu rozwoju kompetencji kierowniczych dyrektorów instytucji 

kształcenia zawodowego w obwodach Donieckim i Ługańskim (realizowanych przy 
wsparciu Programy Narodów Zjednoczonych na rzecz odbudowy i budowania pokoju) 

oraz poszukiwaniu skutecznych podejść do wdrażania zarządzania opartego na 

wynikach w działalności tych instytucji. Artykuł poświęcony jest analizie problemów 

związanych z realizacją zarządzania zorientowanego na wyniki, w działalności 
instytucji kształcenia zawodowego (na przykład regionu Donetska i Ługanska). 

Udowodniono konieczność dekompozycji strategicznych priorytetów polityki państwa w 

zakresie rozwoju kształcenia zawodowego z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. 
Ujawniono, że współczesne czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-

demograficzne znacznie ograniczają rozwój kształcenia zawodowego w badanym 

regionie, powodując pilną potrzebę znalezienia nowych impulsów dla takiego rozwoju. 
Ustalono, że priorytetem interwencji powinna być poprawa materialnego i 

technicznego zaopatrzenia instytucji, rozwój kompetencji kadry pedagogicznej w 

zakresie tworzenia programów nauczania i programów kompetentnych pracowników 

wykwalifikowanych, rozwój kompetencji kierowniczych szefów instytucji. Ujawnia się, 
że podstawą zarządzania instytucjami powinna być koncepcja zarządzania 

zorientowanego na wyniki. Dokonano teoretycznej analizy istoty pojęcia „zarządzania 

zorientowanego na wyniki‖, wyjaśniono jego zasadnicze istotne cechy. Przedstawiono 
specyfikę programu rozwoju kompetencji menedżerskich szefów instytucji kształcenia 

zawodowego w obwodach Donetska i Ługanska (który był wspierany przez Program 

Narodów Zjednoczonych na rzecz odbudowy i budowania pokoju) oraz wyniki jego 
realizacji. Udowodniono, że przy opracowywaniu odpowiedniego programu konieczne 

jest uwzględnienie zasad systemowości, orientacji na wartość, kontekstu, 
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samorozwoju, wielofunkcyjności, ciągłości, dywersyfikacji, integracji i skuteczności. 

Ustalono, że program powinien przewidywać etapy szkolenia w pełnym wymiarze 

godzin (szkolenie modułowe), międzysektorowe wsparcie uczestników po szkoleniu, 
niezależną pracę (ustalanie strategii rozwoju instytucji), ocenę (która symuluje ocenę 

wyników pracy szefa instytucji przez różnych interesariuszy). Ujawniono problemy 

związane z wdrożeniem zarządzania zorientowanego na wyniki w działalności instytucji 
kształcenia zawodowego. Zalecane są zalecenia dotyczące przezwyciężenia tych 

problemów. 

Słowa kluczowe: modernizacja, kształcenie zawodowe, program ONZ, 
odbudowa i budowanie pokoju, jakość zarządzania. 
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Наталя Бідюк  

 

КОРЕЛЯЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ США  

В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Анотація. Розглянуто особливості функціонування та розвитку внутрішньої 

мовної політики в США, досліджено її детермінанти в контексті глобалізаційних 

процесів, приділено увагу глобальній комунікації та її впливу на формування 
мовної політики держави. Наголошено, що роль мови в державотворенні й роль 

держави в розвитку мови набуває вагомого значення. Виявлення чинників 

взаємодії мови та держави сприятиме окресленню напрямів формування й 

реалізації мовної політики, що має задовольняти потреби суспільства. 
Обґрунтовано, що на основі врахування принципа «єдності в диверситивності й 

полікультурності» сучасна мовна політика США спрямована на збагачення та 

збереження власної культурної ідентичності, самобутності різних груп населення, 
регулювання мовних відносин у державі, збереження мовної екології в країні, 

забезпечення гармонійного й сталого розвитку мови в суспільстві на тлі розвитку 

дво- й багатомовності, збереження культури мови і мовлення, забезпечення 

повноцінного життя й розвитку нації. З’ясовано напрями реалізації державної 
мовної політики: захист мов меншин, підтримка викладання та вивчення своїх мов 

від дошкільного до похилого віку; забезпечення якості навчання мов; заохочення 

до вивчення мов і сприяння мовній різноманітності в суспільстві; посилення 
полікультурності й соціальної інтеграції на основі вдосконалення знань і визнання 

мов; підтримка високого рівня академічної та професійної мобільності у сфері 

мовної освіти (пілотні проекти, проекти стажування й обміну досвідом, академічна 
мобільність і міжуніверситетська співпраця) тощо. Обґрунтовано заходи уряду 

США щодо  підтримки мовної освіти та розвитку мовної мобільності: чітке 

обґрунтування мов на суспільному та індивідуальному рівнях; популярні зміни у 

ставленні та інноваційних інвестицій у мовну освіту; розроблення та 
впровадження мовних програм, що охоплюють академічні, урядові, промислові 

сектори; зростання попиту на мовні навички в суспільстві загалом. У сукупності ці 

чинники формують новий вектор розвитку мовної політики для реалізації 
спільного плану дій і кардинальних змін у мовній освіті. Визначено основні 

індикатори мовної мобільності за різними рівнями: індивідуальним, економічним, 

реалізаційним, ресурсним, національним, споживацьким та іншими.  
Ключові слова: мовна політика, глобальна комунікація, 

мультикультуралізм, імміграційні процеси, мовна освіта. 

 

 

Вступ. Сучасні суспільства являють собою полікультурні структури, 

певний «симбіоз універсумів відмінностей» із своїми традиціями, релігіями, 

ментальностями, формами життєвого досвіду, які перетинаються та 

співіснують водночас. Епоха глобальної комунікації формує різні 

транскультурні феномени, що пов’язані із геополітичними змінами, 

наслідком яких є зростання міжнаціональної міграції, розвиток цифрових 

технологій, культурна та політична взаємодія тощо. За переконанням 

німецького соціолога У. Бека, глобалізація – це різні процеси, завдяки яким 
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народи світу інкорпоруються у єдине світове «глобальне» суспільство1. Цим 

процесам сприяють багато чинників, зокрема кристалізація нових умов 

існування людства, спільна діяльність різноманітних соціальних спільнот із 

національними кордонами, множинність універсалізмів (зокрема мовна 

універсалізація), багатоманіття ідентичностей (зокрема мовна, культурна, 

професійна ідентичність), диверсифікація засобів масової комунікації, 

диверситивність мобільності (зокрема мовна та професійна мобільність), 

мультикультуралізм, суспільна ландшафтизація (зокрема етноландшафти, 

техноландшафти, ідеоландшатфи, медіаландшафти) тощо. Водночас 

сучасна глобальна комунікація є нелінійним, багатокомпонентним 

процесом, який супроводжується контртенденціями й суперечливими 

явищами, що певною мірою впливають і визначають вектори розвитку 

зовнішньої та внутрішньої політики держав. Важливість такого поняття як 

«право на комунікацію»  – право бути почутим, вислуханим і зрозумілим на 

всіх рівнях комунікації – це шанс вижити та вступити в епоху глобальної 

комунікації як епоху взаємного розуміння. Одним із інструментів 

забезпечення взаєморозуміння є мова. Досвід людства переконливо 

доводить, що мова об’єднує народи в нації та зміцнює державу. Проте, нині 

нагальною є потреба виваженої мовної політики у межах усієї планетарної 

спільноти, спрямованої на збереження мовного розмаїття. 

Виклад основного матеріалу. Держави світу (США, Канада, 

Австралія), регламентуючи засади мовної політики, розглядають її як 

інструмент системної інтеграції сегментів суспільства при формуванні 

єдиного гуманітарного простору. Мовна політика виступає потужним 

інструментом забезпечення національної консолідації інтегративного 

характеру: функціонування та розвитку державної мови (мови титульного 

етносу), мов національних меншин, мовної адаптації іммігрантів. Глобальна 

комунікація змушує уряди держав (особливо де переважає корінний етнос) 

вживати заходів зі збереження мовної ідентичності та національного 

мовного простору від зовнішньої експансії. Міра реалізованості мовної 

політики в освітній та інформаційній сферах визначає загальний стан 

національної мовної ідентичності. Відтак мовна політика – це частина 

національної політики, органічний складник певного політичного курсу 

держави, що являє собою систему заходів (політичних, юридичних, 

освітніх, адміністративних), спрямованих на регулювання мовних відносин 

у державі, зміну чи збереження мовної ситуації в країні. Концептуальні 

засади внутрішньої мовної політики держави ґрунтовані на компетентному 

оцінюванні мовної ситуації, яку характеризує взаємодія різних мов або 

                                                             
1 Бек У. Что такое глобализация? Ошибка глобализма – ответы на глобализацию / 

У. Бек [пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника]. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 
284. 
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форм існування однієї мови з огляду на їхню функційну специфіку та ареал 

поширення.  

У сучасному суспільстві мову, яка виконує всі або більшість зі своїх 

функцій, вважають сильною; і відповідно навпаки, чим менше функцій 

вона виконує, тим більше шансів має зникнути у вирі змін. Поняття сили / 

міцності vs слабкості мови поступово входить в обіг у сучасній спільноті. 

Сила мови (power of language), чи як цей термін модифікує польський 

науковець В. Мьодунка «вроджена сила мови / moc wrodzona języka», 

залежить від «кількості мовців, для яких мова є рідною; величини та 

кількості груп людей, що розмовляють цією мовою у світі; мобільності її 

носіїв; культурних цінностей; рівня економіки; політичної ситуації» 2. 

Збереження мов та захист мовних прав є пріоритетним напрямом державної 

політики будь-якої мультиетнічної країни, що стала на шлях 

демократичного розвитку та міжнаціональної злагоди.  

Історично США є полікультурною державою, де, крім 

євроамериканців, проживає понад 50 млн населення: представники 

національних меншин (мексиканці, індіанці, ескімоси та ін.), перехідні 

етнічні групи (скандинави, італійці, слов’яни й ін.) зі специфічною 

культурою, мовою, віруваннями, традиціями тощо. Погоджуємося з             

Я. Пилинським, що досвід становлення США як держави – це тривалий і 

складний, часом драматичний, а інколи навіть і трагічний процес. Проте він 

показує, якщо мета шляхетна, а ця мета  свобода, добробут і безпека, то, 

незважаючи на всі суперечності, люди здатні врешті-решт не лише дійти 

згоди, а й обрати найкращий шлях для розвитку власної держави і при 

цьому залишитись вірними обраній меті. Досвід США свідчить, що без 

постійної турботи громадян, суспільства і держави про освіту та виховання, 

ця країна навряд чи відбулася3. 

Державна політика в США безпосередньо пов’язана з 

демографічними, культурними, політичними та економічними 

детермінантами, які сформували американське суспільство з самого 

початку. «Вивчай англійську. Відвідуй вечірню школу. Стань 

громадянином. Це кращі можливості для роботи і добробуту  в Америці. Це 

шанси для твоїх дітей. Запитай у найближчій громадській школі про 

можливість навчатися»,  такими були гасла та заклики уряду США ще у 

1916 р. до «нових американців» долучатися до розбудови американського 

                                                             
2 Miodunka W. T. Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, 

Język jako wartość podstawowa kultury / W. T. Miodunka // Język polski w świecie / red. W. 
Miodunka. – Warszawa-Kraków: PWN, 1990. – С. 179-205. 

3 Пилинський Я. Від нації мігрантів до нації громадян. Як американська освіта 
створила американську націю: наукове видання / наук. ред. Н. Г. Ничкало.  – К.: Стилос, 
2016. – С.7. 
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суспільства4. Дотримання цих принципів  мовної політики сприяло 

утворенню держави світу. Незважаючи на анти-німецький нативізм, що 

поширювався Першою світовою війною, заклики до побудови єдиної 

етнолінгвістичної національної держави, винищення понад 500 корінних 

американських мов і культур, нація наполегливо дотримувалася 

благородного прагнення до багатокультурного і багатомовного 

американського суспільства, зміни мовного статусу в суспільстві. Етнічний і 

культурний плюралізм мав вплив на всі аспекти американської історії, 

життя та культури. Жодна суттєва подія в історичному і сучасному розвитку 

країни не відбувалася без етнічного впливу. 

Стрімке зростання кількості іммігрантів у США було зумовлене 

політичними (політичні біженці), економічними (висококваліфікована 

робоча сила) та родинними (родинні зв’язки) чинниками. Динаміка 

імміграційних хвиль у період 70 – 90-х років суттєво змінилася в бік 

зростання іммігрантів з Азії (Китаю, Тайваню, Гонконгу, В’єтнаму, 

Камбоджі, Лаосу, Філіппін, Японії, Південної Кореї) та Мексики (на 70 % – 

із 3,8 млн у 1980 р. до 6,5 млн у 1988 р.; 21 % – із Мексики). Більшість із 

них, порівняно з попередниками, мала вищу освіту5. У  ХХ столітті США 

стали «цвинтарем мов і культур»  У цих умовах саме мультикультурна 

освіта стала відповіддю на головний виклик формування єдиної 

американської нації6.  

Латиноамериканці становлять найбільш численну етнічну меншину в 

США. Аналіз статистичних даних Національного центру освітньої статистики 

(«The National Center for Education Statistics, NCES») при Міністерстві освіти 

США (2016 р.) показав, що за період із 1990 до 2015 рр. чисельність 

латиноамериканського населення збільшилася більш ніж удвічі, із 22,6 до 

54,1 млн, євроамериканського населення зросла лише на 5 % (із 189 до 

198 млн), афроамериканського збільшилася на 33 % (із 29,4 д  39,1 млн), 

азіато-американського зросла на 54 % (із 10,5 до 16,1 млн), вихідців 

Тихоокеанського регіону збільшилася на 44 % (із 370 до 531 тис.), 

корінного населення Америки (індіанці) зросла на 30 % (від 1,8 до 2,3 

млн). Згідно зі статистикою, 42,7 млн дорослого населення США має 

іспанське походження, 37,8 млн (89 %) ідентифікують себе як іспаномовне 

(латиноамериканці) населення. Проте 5 млн (11 %) не вважають себе 

                                                             
4 Olneck M. R.  Americanization and the Education of Immigrants, 1900-1925: An 

Analysis of Symbolic Action. // American Journal of Education Vol. 97, No. 4 (Aug., 1989), P. 
398–423.   

5 Глобальные тенденции развития человечества до 2015 г. / Матер. национального 
разведовательного центра США. – Екатеринбург: У-Фактория, 2002. – 120 с.  

6 Macías, R. F. Benefits of bilingualism: In the eye of the beholder? In R. M. Callahan & 
P. C. Gándara (Eds.), Thebilingual advantage: Language, literacy and the U.S. labor market. 
Bristol, UK: Multilingual Matters. – 2014. – P. 16–44. 
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латиноамериканцями. Майже всі іммігранти з Латинської Америки або з 

Іспанії (97 %) вважають себе іспаномовними.  

Аналогічно до цих показників, друге покоління дорослих з іспанським 

походженням (діти, народжені в США, щонайменше один іммігрантський 

батько) має фактично високий рівень іспанської самоідентифікації (92 %)7. 

Зростання частки азіатів серед усіх іммігрантів означає, що рівень освіти 

іноземного населення може різко зростати, оскільки азіатські іммігранти, 

зазвичай, краще освічені та дбають про свій професійний розвиток.  

Серед іммігрантів з Азії, наприклад, 57 % закінчили коледж, 

порівняно з 13 % для мексиканських іммігрантів та 28 % для іммігрантів з 

інших країн Центральної й Південної Америки. Зростання азіатської частки 

іммігрантів також може мати наслідки для політичних дебатів щодо 

імміграції протягом наступних 50 років. 

Звісно імміграційні хвилі модифікують та корегують мовну ситуацію та 

мовну політику. Відтак з 90-х років ХХ століття зафіксовано зменшення 

комунікації європейськими мовами (німецькою, італійською, польською, 

грецькою) і зростання іспанською та східними мовами (в’єтнамська, 

корейська, китайська, японська). Водночас іспанська мова домінує як 

мова, якою, крім англійської, найчастіше послуговуються для комунікації 

вдома.  

Кореляція внутрішньої інтеграції та мовної політики США 

здійснювалася під впливом різних ідеологій8,9,10: ідеології «плавильного 

казана» (до середини 80-х років ХХ ст.), у якому мають зникнути 

національні, культурні, етнічні відмінності й народитися «нова раса, яка 

поєднає давні цінності, відмінності, мови та звичаї»; ідеології 

«американського монолінгвізму», що є невід’ємною частиною асиміляційної 

теорії, яка знищила мови корінних народів та іммігрантів (реакція ЗМІ, 

освітніх та державних установ полягала в нав’язуванні англійської мови як 

«спільної мови»); ідеології «салатної тарілки» (або «яскравої мозаїки») / 

«мультикультуралізму», що містить принцип полікультурності як основи 

життя американського суспільства та кожного індивіда зокрема, пропонує 

визнати рівність всіх культур і однакове їх право на існування, а також 

об’єднання багатокультурного етнічного досвіду в американському 

суспільстві на засадах принципу толерантності; концепції «білінгвізму» та 
                                                             

7 Cohn, D. (2015). Future immigration will change the face of America by 2065. 
Retrieved from http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/10/05/future-immigration-will-
change-the-face-of-america-by-2065/. 

8 Поликультурное воспитание в США и Канаде  [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://old.prosv.ru/metod/dgur/index.htm/. – Загол. з екрану. – Мова рос.]. 

9 Колодій А. Американська доктрина мультикультуралізму і етнонаціональний 
розвиток України / А. Колодій // Агора. – Вип. 6: Україна і США: взаємодія у галузі 
політики, економіки, культури і науки. – 2008. – C. 5–14. 

10 Glazer N. We Are All Multiculturalists Now / N. Glazer. Cambridge (MA): Harvard 
University Press, 1997. – P. 10. 

http://old.prosv.ru/metod/dgur/index.htm/
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«багатомовності», що стимулюють пошук та розроблення різноманітних 

моделей двомовності та багатомовності в освіті; ідеології «глобальної 

мови», що передбачає світову універсалізацію англійської мови, її тотальне 

поширення в глобальній комунікації, а також збільшення кількості 

запозичень з англійської мови в інших національних мовах. 

Ідеї мультикультуралізму успішно реалізовані в освітній політиці США, 

зокрема у вимогах до розробки стандартів на засадах полікультурності, у 

фінансуванні закладів, які популяризують полікультурну освіту. Державні 

закони про відновлення двомовності в школах (Закон «Про двомовну 

освіту», 1968 р.) стимулювали пошук різноманітних моделей білінгвізму 

(перехідна двомовність, англійська як друга іноземна мова, відновлена 

двомовність тощо)11. Міжнародна академічна та професійна мобільність 

також активізувала діяльність освітніх інституцій у напрямі забезпечення 

полікультурної освіти. Упродовж 2015 – 2016 рр. кількість іноземних 

студентів зросла завдяки таким країнам, як Китай (із 304 тис. до 328,5 тис., 

або на 8,1 %, загальна частка іноземних студентів становить 31,5 %), Індія 

(із 133 тис. до 166 тис., або на 24,9 %, загальна частка іноземних 

студентів – 15,9 %), Саудівська Аравія (із 60 тис. до 61,3 тис., чи на 2,2 %, 

загальна частка – 5,9 %), В’єтнам (із 18,7 тис. до 21,4 тис., або на 14,3 %, 

загальна частка – 2,1 %) та ін.12. 

Зауважимо, що політика уряду США не визнає єдиної офіційної мови, 

хоч англійська мова є нею де-факто. Протягом останніх років було кілька 

спроб надати їй статусу офіційної. Невдалими були також спроби зробити 

іспанську або французьку другими офіційними мовами. Варте уваги 

дослідження Дж. Сітріна, проведене наприкінці ХХ ст. (1990 – 1999 рр.) та 

зорієнтоване на аналіз ставлення населення США («non-European 

Americans and non-English speakers from Latin America, Mexico and Asia») до 

визнання англійської офіційною мовою держави («English language 

legislation, ELL»)13. В експерименті взяли участь 300 студентів з «A&M-

Corpus Christi» – університету Південного Техасу («Texas A&M-Corpus 

Christi university in South Texas»), оскільки на цій території 

латиноамериканське населення становить 50 %, євроамериканське – 43 %. 

Етнічний склад респондентів був такий: 166 (53 %) – студенти, які 

визнавали себе євроамериканцями; 104 (34,7 %) – латиноамериканцями, 

16 (5,3 %) – афроамериканцями, 9 (3 %) азіатоамериканцями, 3 (1 %) – 

                                                             
11 Field F. Bilingualism in the USA: The case of the Chicano-Latino community / Fredric 

Field. –  John Benjamins Publishing, 2011. – 320 p. 
12 IIE International students in the United States. Open doors 2017 executive summary. 

Retrieved from https://www.iie.org/Why-IIE/Announcements/2017-11-13-Open-Doors-
Executive-Summary.  

13 Citrin J. Multiculturalism in American public opinion / D. Sears, C. Muste, C. Wong // 
British Journal of Political Science, 31 (2), 2001. – P. 247–275. 

 

https://www.iie.org/Why-IIE/Announcements/2017-11-13-Open-Doors-Executive-Summary
https://www.iie.org/Why-IIE/Announcements/2017-11-13-Open-Doors-Executive-Summary
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іншої національності, 2 респонденти не ідентифікували свою етнічну 

належність. 171 (57 %) студент володів лише однією мовою (англійською ), 

108 (36 %) – двома мовами (англійською та іспанською), 21 (7 %) – 

іншими мовами. З’ясовано причини позитивного / негативного ставлення 

(«pro- or anti-ELL position») до англійської мови. Узагальнені результати 

експериментального дослідження представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Ставлення євроамериканців та латиноамериканців  

до доцільності / недоцільності легалізації англійської мови 

 

Критерії / показники Євроамериканське 
походження 

Латиноамериканське 
походження 

Прихильники («pro- ELL position») 
 

Значення мови / «Majority 
language»  

17 1 22 3 

Комунікація / «Communication»  14 2 28 1 

«American=English» 7 3 20 4 

Міжнародна мова / «International 
language» 

6 4 8 8 

Національна єдність / «National 
unity» 

6 4 13 6 

Витрати / логістика 
«Expense / logistics» 

3 5 12 7 

Традиції / «When in Rome» 2 6 24 2 

Гостинність до іноземців / 
«Hostility to foreigners» 

0 7 18 5 

Опоненти («anti-ELL position») 

Свобода / права / «Freedom / 
rights» 

23 1 12 2 

Салатна тарілка / диверситивність 

/ «Melting pot/diversity» 

17 2 26 1 

Труднощі та непорозуміння / 
«Disadvantage / difficulty» 

15 3 8 5 

Збереження культурних цінностей 
/ «Cultural preservation» 

19 4 11 3 

Білінгвізм / «Bilingualism» 9 5 5 6 

Дискримінація / «Discrimination» 7 6 11 3 

Неможливість / неефективність / 
«Unnecessary / ineffective» 

4 7 10 4 

 

Джерело: Citrin J. Multiculturalism in American public opinion / D. Sears, C. Muste, 
C. Wong // British Journal of Political Science, 31 (2), 2001. – P. 247–275. 

 

Отже, серед причин визнання державності мови домінували утилітарні 

чинники для респондентів латиноамериканського походження та символічні 

для євроамериканського походження. Це вкотре підтверджує, що в основу 

мислення американців покладено ідеї нативізму, прагматизму й 

націоналізму.  
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У Конгресі США постійно вивчають пропозиції виборців внести 

поправки до Конституції щодо визнання англійської мови як національної, 

обов’язкової для всіх громадян. Це забезпечить насамперед процвітання 

економіки країни, де всі громадяни країни братимуть рівноправну участь. У 

законопроекті, представленому в Палаті представників на 107 з’їзді 

Конгресу зазначено: «...англійська мова є офіційною мовою країни, її 

використовуватимуть для всіх публічних документів, а також ведення 

записів і судових розглядів уряду Сполучених Штатів та урядів окремих 

штатів». Представлено поправку 3333 (H. R. 3333), у тексті якої зауважено, 

що уряд повинен зберегти й посилити роль англійської як офіційної мови 

США, будь-які посадові особи чи представники не мають права діяти, 

повідомляти, виконувати або надавати послуги / матеріали будь-якою 

іншою мовою, крім англійської. Водночас ці законопроекти суперечать 

(скасовують дію) Законові «Про двомовну освіту» (Bilingual Education Act, 

1968), яким передбачені кошти на навчання американських студентів, 

якщо їхня мова не англійська, а також для надання спеціалізованої 

підготовки з опанування англійської мови. Поступово американське 

законодавство упорядковує політичні рішення та управлінські практики 

щодо задоволення інтересів різних етнічних груп, утвердженні політики 

мультикультуралізму як складової американської ідентичності. 

Оскільки іспанська мова є другою за поширеністю і популярністю в 

США після англійської (близько 60 % студентів її обирають як іноземну 

мову; кількість тих, хто вивчає іспанську мову, досягає 7 млн 820 тис., із 

яких 3 млн 600 тис. – учні початкової школи, 3 млн 220 тис. – учні 

середньої школи, 1 млн – учні старшої школи), більшість державних 

установ США (Білий дім, Уряд, Національні бібліотеки) ведуть діловодство і 

створюють інтернет-сайти двома мовами (англійською та іспанською), а 

також функціюють чотири загальновизнані канали іспаномовного 

телебачення. На виборчих перегонах (2015 – 2016 рр.) президент США 

Д. Трамп у своїй програмі неодноразово звертав увагу на реформування 

державної мовної політики, зокрема наголошував на офіційному статусі 

англійської мови та її державності, а також на визнанні іспанської мови як 

другої офіційної. 

Для першої декади ХХІ ст. характерна активізація уряду США щодо 

розвитку мовної політики, що засвідчує, зокрема, ухвалення низки 

державних документів («Закон про посилення заходів із навчання 

іноземних мов», 2010 р.), проведення різних заходів для формування 

американців як лінгвально компетентної нації (організація Національної 

мовної конференції під егідою Міністерства оборони США (2004 р.) щодо 

проблеми вдосконалення навчання іноземних мов, покращення мовної 

екології, збереження мовних ресурсів; створення «Мовної ініціативи з 
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національної безпеки»14. Крім того, у цей період констатовано продуктивну 

діяльність із розвитку факультетів іноземних мов, де готують фахівців з 

арабської, китайської мов, фарсі, інших так званих критичних мов («critical 

languages»), якими спілкувалися на значущих для США геополітичних 

територіях світу. На шкільному рівні теж було передбачене викладання 

критичних мов, навчальні програми яких уважають успішними. Для цього в 

школах спрямовували кошти для оплати запрошених учителів із Єгипту та 

Китаю впродовж навчального року. Серед найбільш популярних іноземних 

мов справедливо визначають китайську мову15. 

Загроза національній безпеці (терористичні атаки або зростання 

економічного впливу Китаю) змусила США переосмислити ставлення до 

якості мовної освіти. Унаслідок цього, кожен учень після закінчення 

середньої школи повинен володіти іноземною мовою на просунутому рівні. 

Державна мовна політика США поступово стає більш плюралістичною, 

орієнтованою на полімовність в американському суспільстві. Із-поміж 

приватних ініціатив набуває розголосу запровадження нового напряму в 

освіті – батьківської мови. 

Ініціативи щодо забезпечення якості мовної освіти належать до 

компетенції таких підрозділів у Міністерстві освіти США: Офісу освіти 

мігрантів («Office of Migrant Education (OME)»); Офісу ініціативи Білого дому 

з питань афроамериканців і Тихоокеанського регіону («White House 

Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders (AAPI)); Офісу ініціативи 

Білого дому з питань освіти американців іспанського походження («White 

House Initiative on Educational Excellence for Hispanics»); Офісу ініціативи 

Білого дому з питань освіти американських індіанців і жителів Аляски 

(«White House Initiative on American Indian and Alaska Native Education»); 

Офісу ініціативи Білого дому з питань освіти афроамериканців («White 

House Initiative on Educational Excellence for African Americans»); Офісу 

навчання англійської мови, удосконалення мовних навичок і досягнень у 

навчанні учнів з обмеженими знаннями англійської мови («Office of English 

Language Acquisition, Language Enhancement and Academic Achievement for 

Limited English Proficient Students (OELA)»); Офісу інновацій і покращення 

(«Office of Innovation and Improvement» та ін.). Основними завданнями та 

напрямами діяльності цих підрозділів є: забезпечення захисту мов меншин, 

підтримки викладання та вивчення своїх мов від дошкільного до похилого 

віку; забезпечення якості навчання мов; створення сприятливого 

                                                             
14 U.S. Government Publishing Office. Code of federal regualtions. Retrieved 

from https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?selectedYearFrom=2017&go=Go. 
https://www.gpo.gov/ 

15 Will Americans Really Learn Chinese? [Електронний ресурс] / [ed. by K. Roberts, T. 
Tang, S. Ellingwood, F. Zhang] // New York Times Room for Debate: Running Commentary on 
the News.  - 2010. -  February 7. - Режим доступу до блогу: 
http://roomfordebate.blogs.nytimes.com/2010/02/07/will-americans-really-learn-chinese/]. 

https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?selectedYearFrom=2017&go=Go
https://www.gpo.gov/
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середовища для навчання; заохочення до вивчення мов і сприяння мовній 

різноманітності в суспільстві; посилення полікультурності й соціальної 

інтеграції через удосконалення знань і визнання мов; підтримка високого 

рівня академічної та професійної мобільності у сфері мовної освіти (пілотні 

проекти, проекти стажування й обміну досвідом, академічна мобільність і 

міжуніверситетська співпраця) тощо16. 

Як бачимо, існують чіткі та обнадійливі ознаки, що свідчать про 

зростаючу підтримку мовної освіти в США: чітке обґрунтування мов на 

суспільному та індивідуальному рівнях; популярні зміни у ставленні та 

інноваційних інвестиціях у мовну освіту; розроблення та впровадження 

мовних програм, що охоплюють академічні, урядові, промислові сектори; 

зростання попиту на мовні навички в суспільстві загалом. У сукупності ці 

фактори формують новий вектор розвитку мовної політики та основу для 

спільного плану дій і  кардинальних змін у мовній освіті. Перспективне 

бачення розвитку мовної політики в галузі освіти визначено у доповіді 

Комісії з вивчення мов Американської академії мистецтв і наук «Мови 

Америки: Інвестування в мовну освіту для 21-го століття» 17. У доповіді 

наголошено на новій парадигмі дій і пропаганді мовної освіти та мовної 

мобільності з метою досягнення високого рівня мовного професіоналізму  

для задоволення потреб у різних галузях та забезпечення професійної 

ідентичності. Становлять науковий і практичний інтерес результати 

досліджень американських науковців (R. Brecht, W. Rivers) щодо 

визначення основних індикаторів мовної мобільності в США за різними 

рівнями:   

А. Індивідуальний рівень: зайнятість, когнітивні переваги білінгвізму 

(освітні досягнення, досвід), інтелектуальний розвиток, етнічна 

ідентичність;  

Б. Національний рівень: національна безпека, конкурентоспроможність 

економіки, соціальні зобов’язання; 

B. Економічний рівень: інвестиції, національна ініціатива з питань 

національної безпеки (NSLI), освітні кредити;  

C. Ресурсний рівень: наукові дослідження (пізнання, вивчення мови, 

мовознавство, тестування та оцінювання), інноваційні технології навчання 

мови (навчальні, інформаційно-комунікаційні, соціальні медіа, ігрові); 

D. Промоуційний рівень: державні та локальні заклади освіти, державні 

інституції (American Association for the Advancement of Science commission, 

Joint  National  Committee  for  Languages,  National  Council for Languages 

and International Studies, State language initiatives (educational 

                                                             
16 U.S. Department of Education. Retrieved from https://www.ed.gov/ 
17 American Academy of Arts and Sciences. America's languages. Commission on 

Language Learning. Cambridge, MA: Author. 2017. 

https://www.ed.gov/
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requirements), ACTFL’s «Lead With Languages»), фахові організації та 

асоціації, національні академії, суб’єкти національної безпеки, ЗМІ; 

Е. Реалізаційний рівень:  

- освіта: вища освіта (мовний флагман); K – 12: двомовні програми, 

традиційні іншомовні програми; стажування за кордоном; 

- економіка: мовна індустрія – переклад, інтерпретація, локалізація; 

національні та міжнародні стандарти (ASTM, ISO); кампанії з вивчення 

мови; 

- культура: громадянська освіта; 

- уряд: DLIFLC, Foreign Service Institute (FSI), National Virtual Translation 

Center(NVTC), National Language Service Corps (NLSC); 

F. Споживацький рівень: дипломатія, держава та місцеве 

самоврядування (освіта, працевлаштування, громадянство), туризм, 

соціальні послуги, формальна та неформальна освіта18. 

Висновки. Роль мови в державотворенні й роль держави в розвитку 

мови набуває вагомого значення. Виявлення чинників взаємодії мови та 

держави сприятиме обгрунтуванню напрямів формування й реалізації 

мовної політики, що натомість має задовольняти потреби суспільства. 

Провадження адекватної мовної політики оптимізує структуру сучасного 

мовного світу, впливає на становлення нової геостратегічної реальності, 

для якої характерні сучасні ціннісно-смислові орієнтири, удосконалення 

соціально-політичної, економічної, культурно-освітньої, державно-

управлінської систем. З урахуванням принципа «єдності в диверситивності 

й полікультурності», сучасна мовна політика США спрямовується на 

збагачення та збереження власної культурної ідентичності, самобутності 

різних груп населення, регулювання мовних відносин у державі, 

збереження мовної екології в країні, забезпечення гармонійного та сталого 

розвитку мови в суспільстві на тлі розвитку дво- й багатомовності, 

збереження культури мови та мовлення, пошук спільних шляхів у розбудові 

єдиної політики щодо максимального наближення та збереження мовного 

розмаїття; сприяння  функціонуванню і розвитку мов різних етносів, 

народів, націй, заохочення до їхнього вивчення;  уникнення мовної 

дискримінації та захист прав меншин; запровадження багатомовних 

програм для зміцнення та збереження мов та культур; забезпечення 

повноцінного життя й розвитку нації. Демографічні й соціальні зміни в житті 

сучасного американського суспільства спричинили зміщення в 

загальновизнаних нормах мовної та культурної поведінки сучасної людини, 

що привело до превалювання не одного загальновизнаного мовного й 

культурного канону, а розмаїття мов та культурних традицій.  
                                                             

18 Rivers W. Р. America's languages: The future of language advocacy. / W. Р. Rivers & 
R. D Brecht // Foreign Language Annals. 51. – 2018. – P.  –34. 
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Natalia Bidiuk 

 

CORRELATION OF US DOMESTIC LANGUAGE POLICY  

IN THE AGE OF GLOBAL COMMUNICATION 

 

Summary. The article deals with the peculiarities of the functioning and 
development of domestic language policy in the USA; investigates its determinants in 

the context of globalization processes; focuses on global communication and its 

influence on the state language policy making. It is emphasized that the role of 
language in state-building and the role of the state in the development of language is 

of great importance. Identifying the factors of interaction between language and state 

will help to identify the directions of language policy formation and implementation, 
which in turn should satisfy the needs of society. It is substantiated that, in view of 

the principle of "unity in diversity and multiculturalism", the current language policy of 

the USA is aimed at: enriching and preserving its own cultural identity, identity of 

different population groups; regulating linguistic relations in the country; preserving 
linguistic ecology in the country; ensuring harmonious and sustainable development of 

languages in society against the background of the development of bilingual and 

multilingualism; preserving the culture of language and speech, the maintenance of a 
full life and development of the nation, the consolidation of the factors of preservation 

of the parent languages. The directions of the implementation of the state language 

policy have been clarified: protection of minority languages, support of teaching and 

learning of their languages from preschool to old age; ensuring the quality of 
language learning; the promotion of language learning and linguistic diversity in 

society; enhancing multiculturalism and social integration through improved 

knowledge and recognition of languages; support for a high level of academic and 
professional mobility in the field of language education (pilot projects, internship and 

exchange projects, academic mobility and inter-university cooperation) etc. The US 

Government's actions to support language education and the development of 
language mobility are justified: a clear justification of languages at the social and 

individual levels; popular changes in attitude and innovative investment in language 

education; developing and implementing the language programs covering academic, 

governmental and industrial sectors; increasing demand for language skills in society 
as a whole. Taken together, these factors form the new vector of language policy 

development and the basis for a common plan of action and drastic change in 

language education. The main indicators of language mobility at different levels are 
defined: individual, economic, realization, resource, promotional, national, consumer. 

Key words: language policy, global communication, multiculturalism, 

immigration processes, language education, diversification. 

 

Natalia Bidiuk 

 

KORELACJA WEWNĘTRZNEJ POLITYKI JĘZYKOWEJ   

W USA W EPOCE KOMUNIKACJI GLOBALNEJ 

 

Streszczenie. Artykuł dotyczy specyfiki funkcjonowania i rozwoju polityki 
języka ojczystego w Ameryce, bada jego uwarunkowania w kontekście procesów 

globalizacji, koncentruje się na komunikacji globalnej i jej wpływie na kształtowanie 

polityki języka państwowego. Podkreśla się, że rola języka w budowaniu państwa i rola 
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państwa w rozwoju języka ma ogromne znaczenie. Zidentyfikowanie czynników 

interakcji między językiem a państwem pomoże określić kierunki kształtowania i 

wdrażania polityki językowej, które z kolei powinny zaspokoić potrzeby społeczeństwa. 
Utrzymuje się, że w świetle zasady „jedności w różnorodności i wielokulturowości‖ 

obecna polityka językowa w Ameryce ma na celu wzbogacenie i zachowanie własnej 

tożsamości kulturowej, tożsamości różnych grup ludności, uregulowanie stosunków 
językowych w kraju, zachowanie ekologii językowej w kraju, zapewnienie 

harmonijnego i zrównoważonego rozwoju. języki w społeczeństwie na tle rozwoju 

dwujęzyczności i wielojęzyczności, zachowania kultury języka i mowy, zachowania 
pełnego życia i rozwoju narodu, konsolidacji czynników zachowania języków 

ojczystych. Wyjaśniono kierunki realizacji polityki językowej państwa: ochrona 

języków mniejszościowych, wsparcie nauczania i uczenia się ich języków od 

przedszkola do starości; zapewnienie jakości nauki języków; promocja nauki języków i 
różnorodności językowej w społeczeństwie; zwiększanie wielokulturowości i integracji 

społecznej poprzez lepszą znajomość i rozpoznawanie języków; wsparcie wysokiego 

poziomu mobilności akademickiej i zawodowej w zakresie edukacji językowej 
(projekty pilotażowe, projekty stażowe i wymiany, mobilność akademicka i współpraca 

między uniwersytetami) itp. Działania rządu w Ameryce na rzecz edukacji językowej i 

rozwoju mobilności językowej są uzasadnione: jasne uzasadnienie języków na 

poziomie społecznym i indywidualnym; popularne zmiany nastawienia i innowacyjne 
inwestycje w edukację językową; opracowywanie i wdrażanie programów językowych 

obejmujących sektory akademicki, rządowy i przemysłowy; rosnące zapotrzebowanie 

na umiejętności językowe w całym społeczeństwie. Podsumowując, czynniki te 
stanowią nowy wektor rozwoju polityki językowej i podstawę wspólnego planu 

działania i drastycznych zmian w edukacji językowej. Określono główne wskaźniki 

mobilności językowej na różnych poziomach: indywidualny, ekonomiczny, 
realizacyjny, zasobowy, promocyjny, krajowy, konsumencki. 

Słowa kluczowe: polityka językowa, komunikacja globalna, wielokulturowość, 

procesy imigracyjne, edukacja językowa, dywersyfikacja. 
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Богдана Бистрова 

 

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ   

У ДОКУМЕНТАХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Анотація. Висвітлено проблему залежність розвитку економічної, політичної 

та соціальної сфер від інформаційної та кібернетичної спроможності країни. 

Відомо, що лише для однієї Європейської країни збитки від кібератак на он-лайн 
банківські та фінансові послуги на день становитимуть  понад 10 млн. євро. 

Встановлено, що  в різних країнах погляди та підходи щодо вирішення проблеми 

кібернетичних загроз відрізняються підходи  стосовно  визначення відповідальних 

органів за кібербезпеку: від національних організацій, відповідальних за 
управління кібербезпекою до координаційних органів, із покладанням сфери  

відповідальності за  управління та імплементацію національної кібербезпекової 

політики на урядові департаменти. Особливу увагу приділено організаційним, 
людським, матеріальним, технічним та фінансовим ресурсам, необхідним для 

створення спеціальних структур. Мета їх діяльності – запобігання або мінімізація 

наслідків кібератак.  Доведено, необхідність врахування різних рівнів економічного, 

технічного, соціального розвитку країн світу, їх культурних особливостей у процесі 
розбудови глобального, безпечного кіберпростору; наголошено на важливості 

посиленні міжнародної кооперації, розвитку спільного бачення проблеми кіберзагрози, 

ефективного використання наявного технічного і людського потенціалу, а також 
розроблення «дорожньої карти» для злагодженої і послідовної реалізації визначених 

планів. Проаналізовано міжнародні документи, що спрямовані на законодавче 

врегулювання процесу творення національних систем кібербезпеки країн світу. 
Обґрунтовано необхідність імплементації положень документів міжнародних 

організацій, що спрямовані насамперед на упровадження сучасних освітньо-

професійних програм підготовки бакалаврів з кібербезпеки, розроблення сучасних 

навчальних планів та програм на основі випереджувального підходу для розвитку 
спеціальних навичок фахівців з кібербезпеки, поліпшення якості професійної 

підготовки та підвищення продуктивності їхньої діяльності, забезпечення необхідної 

кількості фахівців, здатних ефективно вирішувати проблеми інформаційної 
захищеності суспільства. 

Ключові слова: кібербезпека, міжнародне співробітництво, кіберпростір, 

політика кібербезпеки, Європол, Спільний центр досконалого кіберзахисту. 
 

  

Вступ. Незважаючи на те, що національна політика будь-якої країни 

передбачає збереження і захист кордонів й національного суверенітету, 

інфраструктура, обладнання та логістика кіберпростору функціонують поза 

межами цих кордонів, що надає йому міжнародного статусу. 

Транснаціональний характер кіберпростору вимагає вирішення проблем 

шляхом регіонального та міжнародного співробітництва. Крім того, у 

заходах щодо подолання загроз, розроблення відповідних рішень з метою 

зміцнення безпеки кіберпростору на національному рівні виникає потреба у 

кооперації дій різних галузей: політичної, економічної, технологічної, 

правової, управлінської, військової.  
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У сучасному інформаційному суспільстві спостерігається залежність 

розвитку економічної, політичної та соціальної сфер від інформаційної та 

кібернетичної спроможності країни. За підрахунками фахівців можливі 

збитки від кібератак на онлайн банківські та фінансові послуги лише однієї 

Європейської країни становитиме понад 10 мільйонів євро на день1. Тому в 

багатьох країнах розроблено та затверджено національну кібербезпекову 

стратегію та відповідну законодавчу базу, а також запроваджено 

національні механізми реагування на кіберінциденти. Деякі країни 

проголосили кіберпростір п'ятим військовим об'єктом, створили захисні та 

наступальні кібер команди в своїх арміях задля мінімізації ризиків для 

промисловості та громадян.  

Здійснений аналіз документів і матеріалів  міжнародних організацій 

свідчить про існування різних поглядів та підходів до вирішення проблеми 

кібернетичних загроз в різних країнах. Відмінність спостерігається у 

визначенні відповідальних органів: якщо в одних країнах були створені 

національні організації, відповідальні за управління кібербезпекою, то в 

інших відповідальність за реалізацію національної політики покладена на 

координаційні органи, а управління та імплементація політики була 

залишена урядовим департаментам. 

Незважаючи на створення національних органів, на які покладено 

відповідальність за кібербезпекову політику та специфіку її реалізації в 

кожній окремій країні, міжнаціональний характер кібернетичного простору 

потребує вироблення та координації політики передусім на міжнародному 

рівні. Як показало вивчення, кількість міжнародних організацій, урядових 

та неурядових органів, відповідальних за глобальну або регіональну 

кібербезпеку, постійно зростає. Їх діяльність варіюється від дослідної до 

регуляторної, спрямованої на вироблення колективного спільного підходу 

до вирішення проблеми кіберзагрози. 

Аналіз законодавчої бази у галузі кібербезпеки різних країн 

дозволила з’ясувати, що вона є доволі складною і змінюється дуже швидко, 

причому відмінність спостерігається у тому, як країни обґрунтовують 

проблему кібербезпеку в національних законах. Багато країн та 

національних організацій дотримуються як національних, так і міжнародних 

законів з кібербезпеки і відповідно до них інформують про певні типи 

фінансових або інших типів кіберзлочинів. Існують міжнародні норми 

правоохоронної діяльності (співпраця, започаткована Інтерполом). 

Багатьма країнами були прийняті вимоги щодо інформування про скоєння 

кіберзлочинів. Значна увага приділяється створенню міжнародного кодексу 

кіберетики. До найбільш впливових міжнародних організацій, що 

реалізують політику із координації і регулювання діяльності країн у сфері 

                                                             
1 Radunović, V. (2013). DDoS - Available Weapon of Mass Disruption. (p.5-9). 
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безпечного використання кіберпростору, належать: ЮНЕСКО, НАТО, 

Кіберкоманда американського уряду (U.S. Government Cyber Command, 

Європол (Europol), Спільний центр досконалого кіберзахисту (Cooperative 

Cyber Defence Center of Excellence, CCD COE), Європейське агентство 

мереж та інформаційної безпеки (European Agency for Network and 

Information Security, ENISA), Міжнародна організація стандартизації (The 

International Organization for Standardization, ISO), Організацію для безпеки 

та кооперації в Європі (Оrganisation for Security and Co-operation in Europe, 

OSCE), Міжнародний форум реагування на інциденти та командної безпеки 

(Global Forum for Incident Response and Security Teams), Міжнародне 

багатостороннє партнерство проти кіберзагроз (the International Multilateral 

Partnership Against Cyber Threats, IMPACT), Асоціація комунікації та 

електроніки озброєних сил (the Armed Forces Communications and 

Electronics Association, AFCEA), Інтернет-корпорація присвоєння імен та 

номерів (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), 

Інтернет-форум управління (the Internet Governance Forum, IGF), 

Міжнародна спілка комунікації (the UN-backed International 

Telecommunications Union, ITU). 

Розглянемо найбільш важливі документи, що розробляються 

міжнародними організаціями для врегулювання різних аспектів 

функціонування кібернетичного простору. 

Організація Північноатлантичного договору (НАТО), яка є осередком 

колективної оборони, спрямовує свої зусилля на забезпеченні 

кібербезпеки. НАТО стежить за зростаючою кількістю кіберзагроз, 

викликаних залежністю суспільства від технологій та Інтернету. Саме тому 

діяльність з кіберзахисту була включена у стратегічні та інституційні плани. 

У 2009 р. Центр підвищення кваліфікації з кіберзахисту (CCD COE) був 

акредитований НАТО з метою проведення міжнародних досліджень в галузі 

освіти з кіберправа. Під впливом розвитку кібернетичного простору 

відбулися зміни в структурі цієї організації. 28 держав-членів у 2016 р. 

погодились оголосити кіберпростір операційною галуззю, окрім повітря, 

суші та моря. 

У 2016 р. НАТО було розроблено важливий документ «Кібербезпека: 

навчальний план загального користування» (Сybersecurity a generic 

reference curriculum) для забезпечення країн партнерів НАТО планом для 

запровадження курсів поглибленого вивчення та підтримки курсів у галузі 

кібербезпека. Цей документ є «дорожньої картою» у процесі надання 

необхідних знань та навичок майбутнім фахівцям з кібербезпеки і дозволяє 

розвивати кібербезпекову політику на національному та міжнародному 

рівнях. Зазначимо, що цим документом визначено необхідні для майбутніх 

фахівців професійні знання та навички, знання міжнародного та 

національного права з питань кібербезпеки, навички менеджменту 
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кіберопераціями на національному рівні. Запропоновано також найбільш 

ефективні форми та методи навчання, насамперед практико-орієнтовані, 

які мають реалізовуватися у співпраці з представниками галузі 

(запрошення представників приватних та державних організацій для 

викладення певних тем, наприклад, кібербезпека приватних компаній). 

Гармонізація законодавства на національному рівні та посилення 

співпраці між країнами Європейського Союзу – найефективніший механізм 

інтеграції в ЄС, що є надзвичайно актуальним питанням для України на 

сучасному етапі її розвитку. Договори про стабілізацію та асоціацію як 

ключові документи пов'язані з процесом поширення ЄС, передбачають, 

зокрема, зобов'язання всіх країн привести їх національне законодавство у 

відповідність до законодавства ЄС. У сфері комунікаційних та 

інформаційних системи існують положення законодавства ЄС, що 

спрямовані на створення спільними зусиллями. кібернетичної безпеки 

країн-членів.  

Шляхом прийняття конвенцій, декларацій країни світу застосовують 

єдиний підхід у забезпеченні безпеки у кібернетичному просторі, 

визнаючи, таким чином, необхідність співпраці у цій галузі. Конвенція Ради 

Європи про кіберзлочинність є правовою основою для боротьби з 

кіберзлочинністю, включаючи напади на інформаційні системи. Ця 

конвенція, доповнена Протоколом про ксенофобію та расизм, поширення 

якого здійснюється через комп'ютерні системи, є єдиною обов'язковою 

міжнародною угодою, що стосується кібербезпеки і вважається архетипним 

шаблоном для всіх країн, які зацікавлені у безпеці кіберпростору. 

Конвенція підписана 54 країнами (ратифікована 48). Будапештська 

конвенція вимагає від сторін: прийняття відповідного законодавства проти 

кіберзлочинів; забезпечення належних процедурних інструментів для 

ефективного розслідування та переслідування злочинів, пов'язаних із 

кіберзлочинністю; запровадження міжнародного співробітництва між всіма 

країнами, що беруть участь у таких заходах. 

Отже, Будапештська конвенція запроваджує міжнародні правові 

стандарти шляхом криміналізації кіберзлочинів, ініціює заходи для 

управління програмами боротьби з кіберзлочинністю, запроваджує 

співробітництво у виявленні, екстрадиції, взаємодопомоги, взаємообміну 

інформацією тощо2. 

Директивою 2013/40/ ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про 

напад на інформаційні системи» (Directive 2013/40/EU of the European 

Parliament and of the Council of 12 August 2013 on attacks against 

information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA) 
                                                             

2 Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime, No. 185. Budapest, European 
Treaty Series, Р. – 10-17. 
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запроваджено нові правила криміналізації та покарання за злочини, 

спрямовані проти інформаційних систем, таким чином, доповнюючи 

положення Будапештської конвенції. Ці правила вимагають від країн ЄС 

використання однакових контактних пунктів, узгоджених Радою Європи та 

Великою вісімкою, для швидкого реагування на загрози застосування 

передових технологій у злочинних цілях. Основні види кримінальних 

злочинів, що визначені в цій Директиві, є напади на інформаційні системи, 

починаючи від атак про відмову в обслуговуванні, призначеної для 

знищення сервера, до перехоплення даних та атак ботнету. Ця директива 

спрямована на уніфікацію кіберзлочинів для їх криміналізації у всіх 

державах-членах Європейського Союзу та співпраці правоохоронних 

органів. З цією метою в країнах ЄС створюються операційні національні 

осередки контактів. 

З метою своєчасного реагування на терористичні акти у кіберпросторі 

ЄС у 2015 р. Радою Європейського Союзу було затверджено Європейську 

програму безпеки3 (The European Agenda on Security), якою визначено 

загальні стратегічні рамки ініціатив ЄС щодо забезпечення кібербезпеки та 

запобігання кіберзлочинності. Програма передбачає підвищення 

ефективності правоохоронних органів, зокрема шляхом створення 

Європейського центру боротьби з кіберзлочинністю (Європол), та 

вирішення проблем, пов'язаних із кримінальними розслідуваннями щодо 

кіберзлочинів, зокрема стосовно вільного доступу до доказів таких 

злочинів. Основні заходи, передбачені цією Програмою, передбачено 

оновлення Рамкового рішення про тероризм, посилення діалогу з ІТ-

індустрією та зміцнення інструментів боротьби з кіберзлочинністю, 

вирішення проблем кадрового забезпечення галузі. Програма також 

наголошує на важливості зміцнення потенціалу Європолу, включаючи 

створення Європейського контртерористичного центру, що допомагатиме 

Європолу активізувати підтримку дій національних правоохоронних органів 

для боротьби з іноземними терористичними злочинцями, фінансуванням 

тероризму, екстремістським контентом в Інтернеті, та незаконним обігом 

вогнепальної зброї. 

Рамкова політика ЄС щодо кіберзахисту4 (Cyber defence policy 

framework), схвалена у 2014 р., є одним із головних документів, що 

конкретно стосуються цих питань і слугує основою для протидії загрозам, 

що виникають у результаті кіберзагроз. Згідно з документом визначено 

п'ять пріоритетних сфер для забезпечення кібернетичної безпеки та 

спільної оборонної політики: підтримка розвитку можливостей кіберзахисту 

                                                             
3 Council of the European Union. (2015). The European agenda on security. Brussels, 

the European economic and social committee and the committee of the regions, 20 р. 
4 Council of the European Union. (2014). Cyber defence policy framework, Brussels, 14 р. 
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країн – членів союзу; сприяння співпраці між цивільною та військовою 

галуззями та поширення політики кіберзахисту в ЄС відповідними 

національними установами та установами ЄС; підвищення кваліфікації, 

забезпечення необхідної освіти та можливостей для навчання персоналу; 

посилення співпраці з відповідними міжнародними партнерами, зокрема 

НАТО. 

З метою активізації заходів щодо забезпечення кібербезпеки Рамкова 

політика, з-поміж іншого, визначає процедуру надання допомоги 

державам-членам Союзу, способи пропагування поінформованості щодо 

можливих випадків та наслідків кіберзлочинів, забезпечення тренінгів для 

протидії, а також визначає необхідність подальших ініціатив у співпраці з 

країнами-партнерами, іншими міжнародними організаціями. Хоча головним 

пріоритетом в галузі кібернетичної оборони є захист комунікаційних та 

інформаційних систем, рамкова політика опирається на надійну та безпечну 

національну інфраструктуру держав-членів Союзу. 

Основу для захисту інфраструктури інформаційних та комунікаційних 

мереж також закладено у низці документів Європейського Союзу. 

Директива 2008/114 про ідентифікацію та визначення європейських 

критичних інфраструктур та оцінку необхідності покращення їх захисту в 

«Європейській програмі захисту критично важливої інфраструктури» 

(Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and 

designation of European critical infrastructures and the assessment of the need 

to improve their protection, 2008). Важливим є те, що цей документ 

визначає загальний, «парасольковий» підхід до захисту критичної 

інфраструктури в ЄС. У Директиві наголошується на необхідності 

визначення критично важливих складових інфраструктури у 

Співтоваристві, порушення або руйнування яких матимуть значні 

транснаціональні наслідки, пов'язані з взаємозалежністю між 

інфраструктурою різних країн. Оцінювання вимог щодо безпеки для такої 

інфраструктури має здійснюватися відповідно до  єдиного підходу, про 

який йдеться у документі. 

Документи Європейського Союзу спрямовуються на об’єднання зусиль 

у забезпеченні безпечного користування кіберпростором. У 2013 р. було 

прийнято «Стратегію кібербезпеки ЄС: відкритий, безпечний кіберпростір» 

(Cybersecurity Strategy Of The European Union: An Open, Safe And Secure 

Cyberspace) (European Commission, 2013), що стала першим 

всеохоплюючим документом ЄС у цій сфері. У ньому визначено п'ять 

стратегічних пріоритетів: досягнення країнами кіберстійкості; 

запровадження заходів для зниження кіберзлочинності; розвиток 

відповідної національної політики та можливостей кіберзахисту, пов'язаних 

із спільною політикою безпеки та оборони; розвиток промислових та 

технологічних ресурсів для забезпечення кібербезпеки; встановлення 
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узгодженої міжнародної політики у сфері кіберпростору для ЄС та сприяння 

розвитку основних цінностей ЄС. 

Документ «Цифрова програма дій для Європи»5 (The Digital Agenda for 

Europe), що був прийнятий у травні 2010 р., є одним із найважливіших 

стратегічних документів на рівні ЄС, у якому підкреслюється загальне 

розуміння того, що довіра та безпека є фундаментальними передумовами 

поширення ІКТ та досягнення цілей «сталого зростання» відповідно до 

стратегії «Європа 2020». У розділі «Довіра та безпека» Програми доведено 

необхідність об'єднання зусиль усіх зацікавлених сторін, спрямованих на 

безпеку та стійкість інфраструктури ІКТ, насамперед зосереджуючи увагу 

на запобіганні кіберзлочинам, готовності до захисту та обізнаності 

населення у цьому аспекті, достатньому кадровому забезпеченні галузі. 

Захист фізичних осіб у кіберпросторі здійснюється за декількома 

напрямами. Важливою для безпеки функціонування кіберпростору є 

Конвенція Ради Європи про захист фізичних осіб під час автоматичної 

обробки персональних даних (Convention for the Protection of Individuals 

with regard to Automatic Processing of Personal Data)6, яку підписали 47 

країн. Метою цієї Конвенції є посилення захисту даних фізичних осіб у 

зв'язку з обов’язковою автоматичною обробкою персональних даних. 

Важливість цього документа складно переоцінити, особливо враховуючи 

необхідність правових положень так званого «електронного уряду». 

Конвенцією передбачено механізм співпраці між країнами та встановлює 

чіткі правила стосовно транскордонної передачі даних, що вводиться в 

країнах-учасниках через відповідні державні органи, відповідальні за їх 

захист. Варто зазначити, що Рада Європи приділяє значну увагу проблемам 

захисту дітей у кіберпросторі відповідно до Конвенції із захисту дітей від 

сексуальної експлуатації та насильства (Convention on the Protection of 

Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse) (інша назва – 

Конвенція Лансароте)7, у якій наголошується на необхідності створення 

засад безпечного Інтернет-середовища, функціонування якого спрямовано 

передусім на ознайомлення дітей з корисною для них інформацією та 

наданням можливості вільного спілкування. 

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 

та сексуального насильства є найсучаснішим стандартом у цій галузі. 

Конвенцію Лансароте підписали та ратифікували 40 держав. Її важливість 

полягає в тому, що вона містить багато посилань на використання 

                                                             
5 Council of Europe. (2010). A Digital Agenda For Europe, The European economic and 

social committee and the committee of the regions, 19 р. 
6 Council of Europe. (1981). Convention for the Protection of Individuals with regard to 

Automatic Processing of Personal Data,108. Strasbourg, Council of Europe Treaty Series, 9 р. 
7 Council of Europe. (2007). Convention on the Protection of Children against Sexual 

Exploitation and Sexual Abuse, 201. Lanzarote, Council of Europe Treaty Series, 19 р. 
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інформаційних та комунікаційних технологій у контексті запобігання 

сексуальній експлуатації та сексуального насильства над дітьми. Це 

вимагає криміналізації таких дій, як навмисне отримання доступу до 

дитячої порнографії в Інтернеті. Таким чином, цей документ та Конвенція 

про кіберзлочинність доповнюють один одного. 

Зазначимо, що увага міжнародних організацій здебільшого прикута до 

проблеми кадрового забезпечення ІТ-галузі та захисту кіберпростору. 

Директива про мережеву та інформаційну безпеку (The directive on network 

and information security), яка набрала чинності в серпні 2016 р. (European 

Union. (2016), вимагає, щоб кожна держава – член Європейського Союзу – 

створила команду висококваліфікованих фахівців з питань своєчасного 

реагування на інциденти в галузі комп'ютерного захисту у межах 

спеціальної національної організації та запровадила співробітництво груп 

стратегічного співробітництва. Директива також гарантує поширення 

інформації між приватним та державним секторами та визначає декілька 

категорій операторів основних послуг, від яких вимагається прийняття 

відповідних заходів безпеки та повідомлення відповідних національних 

органів про серйозні інциденти, що мають місце у кіберпросторі. 

На міжнародному рівні вирішуються питання забезпечення необхідної 

професійної підготовки персоналу для ІТ-галузі. Створення у 2013 р. 

основної організації на рівні ЄС у сфері здійснення заходів у межах 

комунікаційних та інформаційних систем  (Європейської агенції мереж та 

інформаційної безпеки) ставило за мету здійснювати підготовку фахівців 

шляхом організації регулярних експертних тренінгів з питань кризового 

менеджменту у кіберпросторі та надання практичних рекомендацій, 

проведення досліджень та організації міжнародних конференцій на тему 

співпраці в кіберпросторі.  

В Україні сьогодні практично не існує організацій, закладів, установ, 

професійних об’єднань та інших інституцій, які б не потребували фахівців у 

галузі інформаційних технологій. Оскільки підготовка та підвищення 

кваліфікації фахівців із кібербезпеки є відносно новим освітнім напрямом в 

нашій державі, виникає потреба в обґрунтуванні нормативно-правової 

основи, окресленні перспектив удосконалення цієї галузі, визначення 

методологічних орієнтирів розвитку.  Необхідність підготовки фахівців у 

галузі кібербезпеки загострюється у зв’язку із політичною ситуацією в 

нашій країні та застосуванням методів гібридної війни, що 

використовуються Російською Федерацією. 8 лютого 2018 р. Палата 

Представників Конгресу США прийняла «Закон про співпрацю з Україною з 

питань кібербезпеки», що спрямований на просування активнішої взаємодії 

між Україною і США у галузі кібербезпеки в умовах протидії російської 

гібридної агресії. Цим документом передбачено надання допомоги Україні в 

удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту 
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комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності 

України від російських інформаційний та комунікаційних технологій, 

сприяння участі України у програмах обміну інформацією. 

Основні стратегічні цілі та напрями розвитку інформаційного 

суспільства в Україні визначено Законом України № 537-V від 9 січня 

2007 р. «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007–2015 роки».  

Цим законодавчим актом визначено такі пріоритети: «забезпечення 

державної підтримки у прискоренні розробки, впровадженні та 

використанні інформаційно-комп'ютерних технологій в усіх сферах 

суспільного життя;   забезпечення комп'ютерної та інформаційної 

грамотності населення; створення загальнодержавних інформаційних 

систем; розвиток національної інформаційної інфраструктури та її 

інтеграція із світовою інфраструктурою; збереження культурної спадщини 

України шляхом її електронного документування». У Ст. 8 розділу 3 

окреслено завдання щодо організації освітньої діяльності у ЗВО України з 

професійної підготовки фахівця для роботи в інформаційному суспільстві та 

шляхи його реалізації. Українська держава піклується про удосконалення 

стратегії кібербезпеки, зокрема щодо посилення захисту комп’ютерних 

мереж органів державної влади шляхом забезпечення функціонування 

вільного та безпечного кіберпростору для всіх громадян. 

Висновок. Вивчення документальної бази дозволяє дійти висновку 

щодо посилення уваги Організації Об'єднаних Націй (ООН) до галузі 

кібербезпеки. Ця проблема розглядається на різних рівнях в багатьох 

органах та установах. У 2013 р. було налагоджене міжвідомче 

співробітництво між Міжнародною спілкою електрозв'язку та Управлінням 

ООН з наркотиків та злочинності. Тоді ж розроблено загальноєвропейську 

Рамкову програму з кібербезпеки та кіберзлочинності (Cyber defence policy 

framework) (Council of the European Union. (2014). Цей документ був 

укладений для покращення внутрішньої координаційної діяльності 

організацій системи ООН з суміжних питань. 

Отже, міжнародні організації відіграють значну роль у забезпеченні 

функціонування вільного та безпечного кіберпростору для всіх громадян 

багатьох країн. Їх діяльність спрямована на розроблення необхідних 

документів, що створюють правову основу для міжнародної співпраці, 

об’єднання зусиль у запобіганні та реагуванні на кіберзлочини, підготовки 

кадрів, спроможних гарантувати безпечне користування інформаційними та 

комунікаційними мережами. Спільна діяльність країн під керівництвом 

міжнародних організацій дозволяє більш ефективно протистояти 

кіберзлочинам на національному рівні, одночасно не зменшуючи темпи 

розвитку ІТ-галузі. 
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Bohdana Bystrova  

 

THE PROBLEM OF CYBERSECURITY PROFESSIONALS`TRAINING 

IN THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS`DOCUMENTS 

 

Summary. Тhe article highlights the dependence of economic, political and 

social development on a country`s information and cybernetic potential. The amount 

of losses from cyber attacks on just one European county`s online banking and 
financial services will account for more than 10 million Euros a day. It is found that in 

different countries there are various viewpoints on addressing the problems of cyber 

threats, and diverse approaches to assigning responsible cybersecurity authorities 

ranging from national organizations responsible for managing cybersecurity to 
coordinating bodies in which case the responsibility for the national cybersecurity 

policy management and implementation rests with government departments. Close 

attention is paid to organizational, human, material, technical and financial resources 
needed to create special structures in charge of the prevention or minimization of the 

effects of cyber attacks. In particular, the following issues are in the scope of our 

interests: the need to take into account different levels of world countries` economic, 

technical, and social development, their cultural diversity in the process of global and 
safe cyberspace development; strengthening international co-operation; development 

of the common vision on the problem of cyber threats; the efficient use of existing 

technical and human potential; development of a roadmap for coordinated and 
consistent implementation of plans. The international documents providing the 

legislative regulation of the establishment of world countries` national cybersecurity 

systems are presented. It is substantiated the necessity of implementation of the 
fundamental principles reflected in international organizations`  documents aimed at 

introducing modern educational and professional programs for bachelors in 

cybersecurity, the development of modern curricula and programs on the basis of the 

anticipatory approach to the development of special skills in cybersecurity specialists, 
professional training quality improvement and an increase in their activity efficiency, 

providing the necessary number of specialists who can effectively solve the society`s  

information security problems.   
Key words: cybersecurity, international cooperation, cyberspace, cyber-

security policy, legislative framework, Global Forum for Incident Response and 

Security Teams. 

 

Bohdana Bystrowa 

 

PROBLEM EDUKACJI FACHOWCÓW 

Z KIBERBEZPIECZEŃSTWA W DOKUMENTACH  

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

 
Streszczenie. Omówiono problem zależności rozwoju sfer gospodarczych, 

politycznych i społecznych od informacji i zdolności cybernetycznych kraju. Wiadomo, 

że tylko w jednym kraju europejskim straty z cyberataków na bankowość internetową 
i usługi finansowe wyniosą ponad 10 milionów euro dziennie. Stwierdzono, że w 

różnych krajach poglądy i podejścia do reagowania na zagrożenia cybernetyczne są 

tak różne, jak ich podejścia do wyznaczania organów ds. Bezpieczeństwa 

cybernetycznego: od organizacji krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie 
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cyberbezpieczeństwem po organy koordynujące, odpowiedzialne za zarządzanie i 

wdrażanie krajowych polityk bezpieczeństwa cybernetycznego do departamentów 

rządowych. Szczególną uwagę zwraca się na zasoby organizacyjne, ludzkie, 
materialne, techniczne i finansowe potrzebne do stworzenia specjalnych struktur. Ich 

celem jest zapobieganie lub minimalizowanie skutków cyberataków. Konieczność 

uwzględnienia różnych poziomów rozwoju gospodarczego, technicznego i społecznego 
krajów świata, ich specyfiki kulturowej w procesie budowania globalnej, bezpiecznej 

cyberprzestrzeni; Podkreślono znaczenie zacieśnienia współpracy międzynarodowej, 

opracowania wspólnej wizji problemu zagrożenia cybernetycznego, skutecznego 
wykorzystania istniejącego potencjału technicznego i ludzkiego oraz opracowania 

planu działań na rzecz skoordynowanej i konsekwentnej realizacji zidentyfikowanych 

planów. Analizowane są międzynarodowe dokumenty mające na celu uregulowanie 

prawne procesu tworzenia krajowych systemów cyberbezpieczeństwa w krajach 
świata. Uzasadniona jest konieczność wdrożenia zapisów dokumentów organizacji 

międzynarodowych, mających na celu przede wszystkim wprowadzenie nowoczesnych 

programów edukacyjnych i zawodowych dla kawalerów w cyberbezpieczeństwie, 
opracowanie nowoczesnych programów nauczania i programów opartych na 

proaktywnym podejściu do rozwoju specjalnych umiejętności specjalistów ds. 

Bezpieczeństwa cybernetycznego, poprawiających ich jakość pracy. , zapewniając 

wymaganą liczbę specjalistów zdolnych do skutecznego rozwiązywania problemów 
informacyjnych ochrona społeczeństwa. 

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, współpraca międzynarodowa, 

cyberprzestrzeń, polityka cyberbezpieczeństwa, Europol, Wspólne Centrum 
Bezpieczeństwa Cybernetycznego. 
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Тетяна Фурсенко 

 

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ У  

ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

 

Анотація. Проаналізовано перспективи розвитку вищої освіти в умовах 

кризи класичного університету та можливостей, які відкриває взаємодія освіти та 

бізнесу на індивідуальному, інституційному та соціальному рівнях. Здійснено 
категоріальний аналіз поняття «професійне об’єднання», окреслено основні 

функції таких організацій щодо здійснення навчання нової генерації фахівців 

певного профілю та розвитку професії в цілому. Здійснено короткий огляд 

зарубіжної практики залучення професійних об’єднань до професійної підготовки 
фахівців, а також аналіз практики набуття статусу кваліфікованого актуарія у 

Канаді як яскравий приклад успішного функціонування місцевого професійного 

об’єднання та аналогічних установ-партнерів як регуляторів та провайдерів 
освітніх послуг.  

Ключові слова: вища освіта,  професійне об’єднання, освіта-наука-бізнес, 

актуарії, якість надання освітніх послуг. 

 

 

Вступ. Сьогодні ідея університету як соціокультурного феномену та 

соціального інституту, що здійснює підготовку фахівців з вищою 

кваліфікацією,  потребує переосмислення.  В умовах прагматичного 

інформаційного суспільства, економіки знань та глобалізації такі функції 

закладів вищої освіти як культуро- та людинотворча, а також роль закладів 

вщої освіти як одноосібного генератора та транслятора спеціальних знань 

втрачають свою актуальність, перетворюючись на рудимент. Нині проблема 

університетської освіти полягає у тому, що часто заклади вищої освіти не в 

змозі оперативно реагувати на зміни в економіці, повною мірою 

враховувати потреби індустрії, де здійснюватимуть трудову діяльність 

випускники, та не виконують завдання передбачення того, які знання та 

уміння знадобляться особі у майбутньому для виконання професійних 

обов’язків і, відповідно, не здійснюють підготовки студентів до побудови їх 

кар’єри. Натомість, серед роботодавців як споживачів кінцевого продукту 

академічного навчання, існує попит на глибоку практичну спрямованість 

освіти, а також працівників, здатних до самоосвіти. Відповідно наукові 

розвідки, присвячені проблемам підвищення практикоорієнтованості 

професійної підготовки кадрів і приведення її у відповідність до сучасних 

тенденцій і потреб у певній галузі народного господарства, покликані 

сприяти вирішенню цієї суперечності та характеризуються беззаперечною 

актуальністю.  

Проблеми професійної підготовки фахівців за кордоном були 

предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців Н. Бідюк, 

Т. Десятова, Н. Пазюри, В. Коваленко, Т. Кошманової, К. Корсака, 
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Л. Пуховської, Н. Пацевко, А. Сбруєвої, Н. Собчак, Б. Шуневича та ін. А 

певні аспекти управління якістю надання освітньої підготовки в 

університетах висвітлювались у працях  Г. Кравченко , П. Сауха, 

О. Чатченко, Ю. Зінковського, С. Ніколаєнка, В. Сластьоніна та ін. Серед 

зарубіжних науковців, що досліджували роль професійних об’єднань у 

здійсненні підготовки фахівців, можна візначити L. Harvey, S. Mason, 

R. Ward, Catrin Stoltz-Urban, Krishna K Govender та ін.  

Мета статті – здійснити аналіз зарубіжного досвіду залучення 

професійних об’єднань до здійснення професійної підготовки фахівців,  

окреслити основні функції останніх та визначити переваги такого підходу.  

Виклад основного матеріалу. Основним пріоритетом діяльності 

сучасного закладу вищої освіти має стати підготовка фахівців,затребуваних 

на ринку праці, що володіють необхідними знаннями та уміннями, здатних 

до самостійного навчання, критичного та творчого мислення та яким 

властива гнучкість. Всі перелічені характеристики спрямовані на ефективне 

виконання робочих завдань у умовах реального бізнес середовища. 

Визначену мету можна досягти через реалізацію своєрідного трикутника 

«наука-освіта-бізнес»1 і, якщо на вітчизняному ринку освітніх послуг перші 

два компоненти на сьогодні реалізуються закладами вищої освіти, що є 

навчальними і дослідними установами,  то залучення останнього 

компоненту відбувається фрагментарно та є найчастіше винятком.  

Натомість співпраця освіти та бізнесу виступає перспективним 

напрямком реформування вищої освіти країн Європи.  Адже така співпраця 

відкриває широкі перспективі як на мікрорівні – для окремих установ 

(навчальних закладів та бізнес організацій), та і на макрорівні – для 

суспільства в цілому. Підтвердженням цієї тези є положення звіту 

Європейської комісії «Стан співпраці між університетом та бізнесом» («The 

state of university-business cooperation in Europe») (2018), де серед 

ключових переваг, вказаної взаємодії зазначаються наступні:  

 відповідність навчальних планів та ЗУНК випускників попиту, що 

наявний на ринку праці; 

 ширші можливості працевлаштування для студентів, більш 

ефективний пошук затребуваних кадрів для роботодавців, а також 

розробка програм неперервного професійного розвитку для працівників 

підприємств, установ, організацій; 

 у сфері науково-дослідної діяльності закладів вищої освіти 

виступають партнерами для бізнес-організацій як на довготривалій основі, 

так і у вирішенні нагальних завдань науково-дослідного характеру. 

                                                             
1 European Commission (2011). Communication from the European Commission: 

Supporting growth and jobs – an agenda for the modernization of Europe’s higher education 
systems. Luxembourg, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
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Водночас суб’єкти господарювання для перших можуть слугувати джерелом 

аналітичних матеріалів, даних, матеріально-технічних ресурсів для 

здійснення наукової роботи. Крім того, заклади вищої освіти можуть стати 

часткою регіональної системи інновацій, технологій нового покоління. В 

аспекті менеджменту перспективними виступають вдосконалення 

регіональної та інституційної системи підпорядкування та підзвітності, 

більш ефективне спільне використання  матеріальних ресурсів (с.14).  

Згідно з даними, розміщеними у культурно-просвітницькому 

дослідженні співпраці освіти та бізнесу у європейських країнах «30 Вдалих 

прикладів співпраці науки та бізнесу» (2014) («30 Good practice case 

studies in University-Business Cooperation»),  можна виокремити 8 ключових 

типів такої співпраці: у сфері науки та досліджень; мобільність науково-

педагогічних працівників; мобільність студентів; комерціалізація 

результатів науково-дослідної діяльності; розробка навчальних планів та 

організація навчального процесу; підприємницька діяльність та 

управління2. 

 Чи не всі вищезазначені сфери співпраці закладів вищої освіти та 

бізнесу реалізуються в рамках залучення професійних об’єднань до 

здійснення підготовки фахівців  певного профілю. Розглянемо сутність 

ключових понять такої взаємодії та механізм її реалізації. 

За твердженням британських науковців М. Ерота (M.Eraut) та Г. Коул 

(G. Cole), професійне об’єднання можна визначити як формально визнану 

організацію, що має свій статут чи хартію та поширює власну юрисдикцію 

на функціонування всієї професії чи окремого аспекту професійної 

діяльності. При цьому певні види членства в організації набуваються 

шляхом складання ряду іспитів та наявності відповідності вимогам щодо 

здійснення професійної діяльності3.   

Дослідницька мережа професійних об’єднань (Professional Associations 

Research Network), що є організацією з підтримки таких установ у сфері 

будівництва, зазначає4, що такі асоціації націлені на збагачення масиву 

знань та практики функціонування певної професії шляхом розвитку, 

підтримки, регулювання і просування професійних стандартів з метою 

забезпечення належної спеціалізованої компетентності своїх представників 

                                                             
2 Davey, T., Deery, M., Winters, C., van der Sijde, P., Kusio, T. & Sedano, S.R. (2014). 

30 Good practice case studies in University-Business Cooperation. Science-to-Business 
Marketing Research Centre. 

3 Harvey, L., Mason, S., Ward, R., [1995] 2014. The Role of Professional Bodies in 
Higher Education Quality Monitoring. Birmingham, Great Britain: QHE 

4 Green, B. (2015). Understanding the value of professionals and professional bodies.  
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FCvO9vPQoSAJ:https://www.ciob.o
rg/sites/default/files/CIOB%2520research%2520-
%2520Professions%2520Report.pdf+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ca&client=opera 
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та дотримання етичних норм. При цьому пріоритетними є суспільний 

інтерес та підтримка репутації професії.  

За визначенням, запропонованим Органом з питань регулювання 

присудження кваліфікацій Південної Африки (the South African 

Qualifications Authority), професійним об’єднанням є організація, що 

представляє когорту визнаних експертів-практиків, що створює, поширює 

та оновлює стандарти професійної компетентності (вимоги щодо навчання, 

здійснення трудової діяльності, норми професійної етики) та організовує 

моніторинг за їх дотриманням, регулюючи функціонування певної професії. 

Вказаний орган також регламентує правовий статус професійних 

об’єднань, визначаючи їх як  створений на законних підставах суб’єкт, 

який має необхідні людські та фінансові ресурси для виконання своїх 

функцій, що здійснює роботу у відповідності зі статутом,  хартією чи 

уставом та дотримується стандартів ефективного корпоративного 

управління5. 

Таким чином, узагальнюючи наведені дефініції, професійним 

об’єднанням номінується організація представників певної професії, що 

виконує в межах фаху репрезентативну, регулятивну, контролюючу, 

просвітницьку, навчальну, розвивальну, а також функцію промоції, 

слугуючи своєрідною сполучною ланкою у взаємодії «клієнт-професія».    

Як засвідчив аналіз зарубіжного досвіду, залучення професійних 

об’єднань у систему підготовки фахівців різноманітних профілів, професійні 

об’єднання відрізняються за своєю організаційною структурою, напрямами 

діяльності, повноваженнями, та ступенем залучення до здійснення 

підготовки представників відповідних професій.  

Так, розрізняють чотири ключові позиції, на основі яких здійснюється 

взаємодія закладів вищої освіти та професійних об’єднань: 

 визначення процесуально-змістової складової навчального процесу, 

успішне проходження якого є вимогою для вступу у професію; 

 оцінювання рівня сформованості знань, умінь та навичок необхідних 

для того, щоб кваліфікуватись як представник певної професії, якості 

надання освітніх послуг освітніми провайдерами; 

 встановлення норм щодо здійснення неперервного професійного 

розвитку як умови збереження належного рівня професіоналізму (Harvey et 

al., 2014, c. 9).  

Наведений перелік зазвичай реалізується на основі розроблення та 

впровадження програм акредитацій університетів. Успішне завершення 

навчання за цими програмами (або проходження різних курсів у межах 

такого навчання) може слугувати підставою для отримання того чи іншого 
                                                             

5 Stoltz-Urban, C., Govender K. K. (2014). The Role of Professional Associations in the 
South African Education and Training System, Journal Of Social Sciences 41(2), 201-208. 
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виду членства у професійному об’єднанні. Це розглядається як 

посвідченням кваліфікації, або розроблення програм професійних іспитів, 

курсів та модулів, успішне складання та виконання яких є підставою для 

отримання членства в професійному об’єднанні. Дотримання норм 

неперервного розвитку зазвичай є також необхідною умовою збереження 

членства.  

Однак за критерієм обов’язковості для вступу до професії членство у 

професійному об’єднанні поділяється на обов’язкове та необов’язкове, що є 

лише додатковою конкурентною перевагою. Так, на прикладі Об’єднаного 

Королівства перше має місце у випадку з солісіторами (категорія адвокатів, 

що здійснюють підготовку судових матеріалів), друге – у випадку з 

електротехніками6.  

Крім того, відрізняється і ступінь співпраці професійних об’єднань з 

ЗВО щодо структурування змісту навчання. Так, професійні об’єднання 

розробляють програми та навчальні курси, а заклади вищої освіти лише 

здійснюють викладання на основі запропонованих матеріалів. Це має місце 

у випадку з Інститутом дипломованих банкірів у Великобританії (Chartered 

Institute of Bankers). Інші професійні об’єднання надають більший ступінь 

автономності профільним закладам вищої освіти. Так, Освітній комітет 

Генеральної медичної ради (GeneralMedicalCouncil) розробив рекомендації з 

неповної вищої медичної освіти (Recommendations on Undergraduate Medical 

Education), що певним чином регулює загальну структуру та зміст 

навчальних програм. Однак кожна освітня установа створює відповідний 

власний документ, зобов’язуючись лише узгоджувати зміни у навчальних 

програмах з відповідним комітетом. Діють також професійні об’єднання, які 

не укладають власні навчальні програми, однак кваліфікаційні вимоги 

об’єднання вимагають, що для отримання членства в організації, 

передбачається сформованість певних компетенцій. Такий підхід 

спостерігаємо у випадку з Інститутом дипломованих дизайнерів Великої 

Британії (Chartered Society of Designers)7. 

Отже, серед функцій професійних об’єднань визначають також і 

наступні: захист суспільних інтересів; збереження та розвиток масиву 

знань, інвестування у науково-дослідну діяльність, покращення становища 

представників професії на вітчизняному та міжнародному ринках; 

забезпечення лідерства індустрії; розвиток нових сфер застування 

професійних знань, умінь та навичок; забезпечення незалежного та 

неупередженого виконання професійних обов’язків; встановлення 

стандартів професійної діяльності; виконання функцій представлення 

професії у суспільстві; здійснення навчально-методичної підтримки своїх 
                                                             

6 Harvey, L., Mason, S., Ward, R., [1995] 2014. The Role of Professional Bodies in 
Higher Education Quality Monitoring. Birmingham, Great Britain: QHE 

7 Ibidem. – Р.24-26 
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членів; оприлюднення норм та моніторинг за дотриманням норм 

професійної етики.  

У напрямі здійснення професійної підготовки нової  генерації 

фахівців, професійні об’єднання, з одного боку, виконують функцію 

встановлення кваліфікаційних вимог до представників відповідної професії, 

а з іншого, реалізують завдання контролю за ефективним виконання 

функціональних обов’язків, регулюючи як процесуальну, так і 

результативну складову освітнього процесу як у коротко-, так в 

довгостроковій перспективі. Саме останній аспект виступає важливим 

аргументом на користь створення та залучення таких організацій в освітній 

процес на рівні вищої освіти.  

Аналізуючи досвід професійної підготовки фахівців в Україні, 

зазначимо, що розроблення стандартів освітньої підготовки здійснюється на 

рівні держави, профільним міністерством, робочими групами фахівців-

практиків, виходячи з потреб тієї чи іншої сфери. Контроль за оволодінням 

студентами навчальною програмою для отримання освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра чи магістра залишається прерогативою 

закладів вищої освіти та його структурних підрозділів. Натомість, кінцевий 

результат – ефективність застосування випускником набутих знань, умінь 

та навичок для вирішення конкретних професійних задач на робочому місті 

оцінюється неформально роботодавцями. І якщо продуктивність працівника 

є низькою, а рівень виконаної роботи – незадовільним (подекуди 

суперечить не лише інтересам окремих суб’єктів господарювання, а й 

суспільства) то ні фахівець, що має диплом про отримання певної 

кваліфікації, ні навчальний заклад, що її надав, не несе належної 

відповідальності (для першого – професійна дискваліфікація, для другого – 

ряд заходів від здійснення експертної оцінки якості надання освітніх послуг 

до скасування ліцензії закладу). Тобто йдеться про відсутність своєрідного 

зворот нього зв’язку між регулятором та кінцевим споживачем, що, по суті, 

означає відсутність кооперації між освітою в бізнесом, та негативно 

позначається як на якості першої, так і на стані, темпах та напрямах 

розвитку  бізнес-установ та держави в цілому. Такі функції професійних 

об’єднань, як здійснення моніторингу та контролю за діяльністю своїх 

членів після завершення навчання, покликані вирішити цю проблему, тому 

створення та залучення об’єднань професіоналів може стати ключовим для 

покращення якості вітчизняної вищої освіти.  

Варто зауважити, що хоча тісна співпраця з професійними 

об’єднаннями є відносно новим явищем для профільної професійної 

підготовки вітчизняних фахівців та представників більшості світових 

професій, значна їх роль у професійній освіті ряду фахівців у світі 

закріпилась вже давно. 
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Чи не найяскравішим прикладом залучення професійних об’єднань до 

підготовки фахівців виступає освіта за актуарним профілем. Розглянемо 

специфіку здійснення підготовки цих фахівців на прикладі Канади.  

Головною особливістю системи професійної підготовки актуаріїв у 

Канаді є поєднання університетської освіти та підготовки у професійних 

об’єднаннях зі значним домінуванням останніх. Однак який би шлях для 

здобуття професії не було обрано, головними регуляторами надання 

освітніх послуг у сфері актуарної науки виступають північноамериканські 

професійні об’єднання: Спілка актуаріїв (Society of Actuaries –SOA), Спілка 

актуаріїв з нежиттєвого страхування (Casualty Actuarial Society –CAS) та 

Канадський інститут актуаріїв (КІА) (Canadian Institute of Actuaries –CIA). 

Місцеве професійне об’єднання пропонує декілька типів членства, що є 

свідченням відповідного рівня підготовки та кваліфікації: афілійований 

член, член-кореспондент, асоційований член та повний член. Основною 

метою осіб, котрі мають намір займатись актуарною науковою діяльністю у 

Канаді, є отримання статусу повного члена КІА. Лише цей рівень членства 

дозволяє визнати особу кваліфікованим актуарієм у повному розумінні 

цього слова. 

Широке коло функцій КІА можна конкретизувати у наступних 

завданнях:сприяння розвитку актуарної науки шляхом сприяння науко-

дослідницької діяльності у галузі; встановлення та моніторинг за 

дотриманням кваліфікаційних і освітніх стандартів; розроблення та 

проведення ряду професійних випробувань (семінарів та з 2018 р. – 

екзамену) на здобуття членства;посвідчення кваліфікації та надання 

статусу «актуарій» шляхом прийняття у лави асоціативних чи повних 

членів КІА, ведення реєстру своїх членів;встановлення та моніторинг за 

дотриманням стандартів професійної діяльності та здійснення її 

організаційно-методичного забезпечення;розроблення та контроль за 

дотриманням професійної етики, Кодексу нормативів етики для слухачів та 

учасників будь-яких форм навчальних занять у рамка освітньої системи 

КІА;сприяння постійному професійному розвитку (організація та 

проведення семінарів, вебінарів, воркшопів) та контроль за дотриманням 

його норм; функції представництва професії та інтересів канадського 

суспільства як на національному, так і на міжнародному рівнях; надання 

консультативних послуг громадськості через онлайн-сервіс Ask An Actuary.  

Ефективність такої моделі професійної підготовки підтверджується 

статусом, що його має професія актуарія в економічно розвинених країнах. 

У дослідженні U.S. News & World Report (2018) актуарії внесені в перелік 25 

найкращих професій у сфері бізнесу, перебуваючи на другій позиції; у 

2010 році дослідження, опубліковане на сайті з пошуку роботи CareerCast 

(Strieber, 2010), визначило актуарія як роботу №1 в США.  



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 608 ~ 

 

Висновки. У сучасних соціально-економічних умовах висуваються 

нові вимоги до професійної підготовки сучасного фахівця, що, загалом 

полягають у врахуванні реальних вимог бізнесу до випускників закладів 

вищої освіти з огляду на спектр практичних завдань, що їх виконуватиме 

професіонал. Реалізація цієї мети потребує трансформацій в системі вищої 

освіти та упровадження механізму набуття статусу кваліфікованого 

фахівця. З цієї точки зору, взаємодія закладів вищої освіти та професійних 

об’єднань виступає перспективним напрямом співпраці, що дозволяє не 

лише привести систему набуття певного фаху у відповідність до потреб 

ринку праці, а й підтримувати зворотній зв'язок з представниками професії 

не лише під час навчання, а й здійснення трудової діяльності. Крім того, 

зарубіжний досвід функціонування професійних об’єднань свідчить про їх 

значний внесок у розвиток відповідної сфери (професії), що має позитивні 

наслідки не лише на індивідуальному та інституційному, а й на соціальному 

рівнях. Тому модель залучення професійних об’єднань у практику 

підготовки фахівців різного профілю характеризується ефективністю та 

доцільністю впровадження.   
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Tetiana Fursenko 

 

THE ROLE OF PROFESSIONAL BODIES  

IN THE TRAINING OF MODERN SPECIALIST  

 

Summary. The article is focused on the analysis of prospects for higher 

education development in the conditions of the classical university crisis and 

opportunities opened up by the cooperation between education and business at 
individual, institutional and societal levels (better alignment of graduates` knowledge 

and skills with the actual needs of the industry and labour market, investments in 

research and development, provision of insights, data and resources for innovation 

development at universities, improved quality assurance system, etc). It has been 
carried out a categorical analysis of the «professional body» concept. The main 

functions of such organizations in terms of a new generation of future professionals` 

training and the development of the profession in general have been defined (a 
professional body is an organization of professionals in a specific field performing a 

representative, regulatory, controlling, educational, and developmental function, as 

well as promotion within such a profession; it also serves as a link in the «client-

profession» interaction). It is given a brief overview of the foreign experience of 
engaging professional bodies into specialists` professional training. It has been 

figured out that professional bodies differ in their organizational structure, size, 

authority, and the degree of involvement in future professionals` education. It has 
been conducted the analysis of the mechanism leading to attaining the qualified 

actuary status in Canada as a prime example of the successful experience of the local 

professional body and similar partner institutions` functioning as a regulator and 
provider of educational services. The authors make a number of important conclusions 

on the fact that the model of professional bodies` involvement in various 

professionals` training is characterized by the efficiency and feasibility of 

implementation.  
Key words. Higher education, professional body, education-science-business, 

actuaries, quality of educational services 

 

Tetiana Fursenko 

 

ROLA STOWARZYSZENIA ZAWODOWEGO  

W SZKOLENIU NOWOCZESNEGO SPECJALISTA 

 

Streszczenie. Artykuł koncentruje się na analizie perspektyw rozwoju 
szkolnictwa wyższego w warunkach klasycznego kryzysu uniwersyteckiego oraz 

możliwości, jakie daje współpraca między edukacją a biznesem na poziomie 

indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym (lepsze dostosowanie wiedzy i 

umiejętności absolwentów do rzeczywiste potrzeby przemysłu i rynku pracy, 
inwestycje w badania i rozwój, dostarczanie informacji, danych i zasobów dla rozwoju 

innowacji na uniwersytetach, ulepszony system zapewniania jakości itp.). 

Przeprowadzono kategoryczną analizę koncepcji «ciała zawodowego». Określono 
główne funkcje takich organizacji w zakresie szkolenia nowej generacji przyszłych 

specjalistów i ogólnie rozwoju zawodu (organ profesjonalny to organizacja 

specjalistów w określonej dziedzinie, reprezentująca, reprezentującą, regulacyjną, 
kontrolującą, edukacyjną oraz funkcja rozwojowa, a także promocja w ramach tego 
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zawodu; służy również jako ogniwo w interakcji «klient-zawód»). Podano krótki 

przegląd zagranicznych doświadczeń związanych z angażowaniem organów 

zawodowych w szkolenie zawodowe specjalistów. Ustalono, że organizacje zawodowe 
różnią się strukturą organizacyjną, rozmiarem, autorytetem i stopniem zaangażowania 

w kształcenie przyszłych specjalistów. Przeprowadzono analizę mechanizmu 

prowadzącego do uzyskania kwalifikowanego aktuariusza w Kanadzie, który jest 
doskonałym przykładem udanego doświadczenia lokalnego organu zawodowego i 

podobnych instytucji partnerskich działających jako organ regulacyjny i dostawca 

usług edukacyjnych. Autorzy wyciągają szereg ważnych wniosków na temat tego, że 
model zaangażowania organów zawodowych w szkolenie różnych specjalistów 

charakteryzuje się skutecznością i wykonalnością. 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, ciało zawodowe, edukacja-nauka-

biznes, aktuariusze, jakość usług edukacyjnych. 
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Людмила Базиль, Валерій Орлов 

 

РЕАЛІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Анотація. Висвітлено основні досягнення і проблем в організації і 

проведенні інноваційної освітньої діяльності у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти Української держави, що цілісно формують загальне уявлення 
про стан інноваційного розвитку вітчизняного освітнього простору. Автори 

позиціонують, що дослідження реалій розвитку інноваційного освітнього простору 

у царині професійної (професійно-технічної) освіти уможливить об’єктивність 

визначення досягнень та недоліків розроблених та впроваджених педагогічних 
новотворів, розкриття закономірностей і механізмів організації й здійснення 

дослідно-експериментальної роботи як пріоритетної форми провадження 

інноваційної діяльності у контексті реалізації завдань стратегічного вектору освіта 
для миру. Обґрунтовано окремі механізми інноваційного поступу професійної 

(професійно-технічної) освіти на основі вивчення реалій упровадження 

педагогічних нововведень в освітню практику. На основі вивчення педагогічної 

практики виокремлено чинники активності закладів професійної (професійно-
технічної) освіти у проведенні дослідно-експериментальної роботи в різних 

областях України. Вивчення практичного досвіду діяльності закладів професійної 

освіти показало, що основні напрями інноваційної освітньої діяльності пов’язані з 
упровадженням інформаційних, телекомунікаційних, комп’ютерних систем, 

дуальної освіти та соціально-приватного партнерства. Висвітлено проблемні 

питання реалізації наукових підходів до активізації інноваційного розвитку 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти в Україні і системи освіти в 

цілому. Вказано перспективні завдання, що сприятимуть підвищенню якості 

дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнському і регіональному рівнях у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти в Українській державі.  
Ключові слова: професійна освіта, дослідно-експериментальна робота, 

освітні інновації, інноваційний розвиток закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, інновації. 

 

 

Вступ. На сучасному етапі цивілізаційного поступу, зумовленому 

динамічним розвитком новітніх інформаційних технологій, кардинальними 

трансформаціями у визначенні пріоритету ціннісних орієнтирів 

життєдіяльності, становленням інтелектуально-творчого суспільства, 

успішно самореалізуватися здатна лише творча особистість із інноваційним 

критичним мисленням. У зв’язку з цим набула актуальності проблема 

утворення якісно нової системи професійної (професійно-технічної) освіти, 

пріоритетною ознакою якої має бути інноваційність. Важливо зрозуміти, що 

в освітньому просторі наразі паралельно функціонують традиційна та 

інноваційна стратегії організації освітнього процесу в закладах освіти. 

Функціонування закладу професійної (професійно-технічної) освіти за 

«стратегією традиційного навчання» відбувається в кількісному вимірі й 

передбачає врахування особливостей «зони найближчого розвитку». 



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 612 ~ 

 

Відповідно такий заклад не задовольняє соціокультурні запити і потреби як 

роботодавців, так і окремих представників учнівської молоді щодо якості 

освітньої підготовки. Діяльність закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти за «стратегією інноваційного навчання» уможливлює його постійний 

прогрес, стимулює інноваційну діяльність педагогічних працівників, 

позитивно впливає на формування в кожного суб’єкта освітнього процесу 

готовності до динамічних перетворень і здатності працювати в команді на 

основі розкриття і розвитку індивідуально-особистісних потенційних 

ресурсів (здібностей, креативності, творчого критичного мислення) та 

усвідомлення освітянами себе в ролі «агентів змін».  

Зрозуміло, що традиційні стратегії, моделі, форми, технології, 

методики та засоби вже повністю не можуть задовольнити запити 

вітчизняного, демократично налаштованого суспільства, потреби 

роботодавців і кожної особи зокрема, не забезпечують своєчасної 

підготовки учнівської молоді до повноцінного життя у майбутньому, яке 

постійно висуває перед людством нові глобальні проблеми. Пошук і 

проектування шляхів розв’язання таких суперечливих питань зумовлює 

перспективні напрями розвитку освітнього простору, в якому 

утверджується думка, що розроблення і впровадження в освітню практику 

педагогічних інновацій є необхідною умовою успішного функціонування 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти.   

Саме тому набуває актуальності дослідження реалій розвитку 

інноваційного освітнього простору у сфері професійної освіти, що 

уможливить об’єктивність визначення досягнень і недоліків розроблених та 

впроваджених педагогічних новотворів, розкриття закономірностей і 

механізмів організації й здійснення дослідно-експериментальної роботи як 

пріоритетної форми провадження інноваційної діяльності в освіті.  

Освітні інновації як проблема наукового дискурсу з минулого століття 

перебуває у фокусі пильної уваги вітчизняних філософів, педагогів, 

психологів, методистів. Питання, пов’язані із моделюванням стратегій, 

освіти з визначенням закономірностей функціонування інноваційних 

процесів у педагогічних системах належать до наукових інтересів 

В. Андрущенка, Н. Бібік, А. Гуржія, М. Євтуха, В. Кременя, В. Лугового, 

Н. Ничкало, В. Радкевич О. Савченко, П. Сауха та ін. Історико-педагогічні 

аспекти функціонування та поширення освітніх інновацій висвітлено у 

працях Б. Бім-Бада, В. Загвязинського, І. Підласого, Л. Подимової, 

В. Сластьоніна та ін. Проблеми моніторингу інноваційних освітніх процесів 

розкрито у розвідках Л. Ващенко, Л. Даниленко, О. Орлова та ін., змісту і 

результатів освітньої інноваційної діяльності – в публікаціях І. Дичківської, 

Н. Клокар, С. Сисоєвої, Л. Хоружої та ін. 

Однак уявлення освітянської громадськості щодо понять 

«інноваційність» та «інноваційний розвиток освітнього простору» є 
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різноаспектними. Сукупність дефініцій педагогічної категорії «інновація» 

ускладнюють адекватність розуміння його семантично-змістового 

навантаження принагідно до функціонування закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. Наразі трапляються непоодинокі випадки, у 

яких кожне нововведення, незалежно від рівня його результативності, 

репрезентується як інновація (наприклад, «Організація профільного та 

допрофесійного навчання учнів старшої школи на базі вищого 

професійного училища», «Комунікативно-діяльнісне спрямування 

навчального процесу з формування в учнів готовності до іншомовного 

діалогічного спілкування», «Формування творчої самостійності учнівської 

молоді у навчально-виховному процесі ліцею» тощо). У зв’язку з цим 

постала необхідність уточнення змістового наповнення поняття 

«інноваційність» з позиції розвитку навчального закладу.  

Об’єктивна необхідність проектування інноваційного розвитку 

освітнього простору і підвищений інтерес наукової громадськості до 

обґрунтування сутності, з’ясування механізмів інноваційного поступу 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти спонукав до вивчення 

реалій упровадження педагогічних нововведень в освітню практику, 

виявлення чинників активності закладів освіти у проведенні дослідно-

експериментальної роботи.  

Виклад основного матеріалу. Термін «інноваційність» є похідним 

від лексеми «інновація» (лат. «innovation»), що в перекладі з англійської 

означає: нововведення, раціональна пропозиція щодо зміни технології, 

організаційної стратегії виробництва загалом чи продукту зокрема, 

спрямованої на досягнення більш високих результатів відповідного процесу 

або вироблення нової цінності. Відповідно, у чинному «Положенні про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»1 сформульовано 

дефініції понять «інноваційна освітня діяльність», «освітні інновації», чітко 

визначено об’єкти інноваційної освітньої діяльності. Зокрема, 

наголошується, що інноваційна освітня діяльність передбачає розроблення 

й використання в закладах освіти новостворених (застосовуваних) або 

вдосконалених освітніх, навчальних, виховних, психолого-педагогічних, 

управлінських технологій, методів, моделей, продукції, освітніх, а також 

технічних рішень у галузі освіти, що істотно підвищують якість, 

результативність та ефективність освітньої діяльності. 

Осмислення сутності цивілізаційних і соціокультурних процесів, 

практичного досвіду діяльності закладів освіти у проведенні дослідно-

експериментальної роботи, аналізу змісту нормативних документів, 

публікацій педагогів-практиків, тематично пов’язаних із дослідженням 
                                                             

1 Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. електронний 
ресурс. Режим доступу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/download/nakaz-vid-11072017-
994-pro-vnesennya-zmin-2017-51207.html 
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освітніх інновацій, формує уявлення про сутність інноваційних процесів в 

освітянському просторі загалом і в системі професійної (професійно-

технічної) освіти зокрема. Так, на гуманітарному й соціокультурному рівнях 

інноваційність розглядається як пріоритетна характеристика становлення і 

розвитку постіндустріальної цивілізації, що проявляється у розробці нових 

проєктів і їх запровадженні в усі галузі життя суспільства. На 

нормативному, конвенційному рівні освітні інновації репрезентовано як 

нормативно регульовану процедуру постійного оновлення освітньої галузі й 

кінцевий результат використання новотворень із метою підвищення якості 

освітнього процесу й отримання економічно вигідного, соціального, 

науково-технічного, екологічного чи іншого ефектів. На науково-

методологічному й навчально-методичному рівнях освітні інновації 

визначаються як реалізоване в освітньому просторі нововведення (у 

структурі закладів освіти, змісті, формах, технологіях, методиках, методах, 

прийомах, засобах навчальної діяльності і виховання особистості, у змісті й 

формах організації управління освітньою системою, у підходах до 

соціальних послуг в освіті, що суттєво підвищує якість, ефективність і 

результативність професійної підготовки фахівців).  

Як показало наше дослідження, педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти усвідомлюють, що новація – це 

засіб (новий навчальний курс, організаційна структура закладу чи форма 

навчальної діяльності, технологія, методика, метод, прийом, підхід, засіб, 

програма тощо), інновація – це процес його практичного освоєння у 

конкретному освітньому середовищі.  

Характерною особливістю освітніх інновацій має бути високий рівень 

новизни, зорієнтованої на поліпшення рівня якості освітнього процесу, яка 

може відображатися крізь призму освітніх систем, окремих складників 

освітнього процесу, освітні технології, наукові і науково-методичні 

розробки, технічні пристрої та установки для освітніх інституцій. 

Необхідність їх розроблення обумовлюється вимогами чинних нормативно-

правових документів, що регламентують діяльність закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Наразі набули поширення такі основні стратегії розвитку закладу 

освіти: «стратегія системних змін», спрямована на всебічну реконструкцію 

закладу, стосується всіх складових освітнього простору (стратегічної мети, 

завдань, структурної моделі, змісту, особливостей і форм організації 

освітніх процесів, технологій, методик тощо), всіх його підсистем, 

міжсистемних зв’язків; «стратегія модульних змін», зорієнтована на 

одночасне упровадження кількох комплексних педагогічних тематично і 

змістово різних новотворів; «стратегія локальних змін», що передбачає 

одночасне цілісне покращення освітнього простору шляхом використання 
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раціоналізованих і оновлених підходів до здійснення освітнього процесу у 

закладі професійної (професійно-технічної) освіти.  

Здійснення інноваційної діяльності всеукраїнського або регіонального 

рівня в освітньому просторі Української держави відбувається на підставі 

Закону України «Про інноваційну діяльність», згідно з вимогами 

«Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», 

передбачає апробацію освітніх новоутворень та експериментальну 

перевірку ефективності можливостей використання в системі освіти: 

 уперше створених, вдосконалених освітніх, виховних, управлінських 

систем та їх складових, що уможливлює істотне покращення рівня якості 

освіти; 

 галузевих освітніх стандартів, змісту освіти; 

 інноваційних форм організації освітнього процесу, навчальних 

технологій, методів, прийомів та засобів навчання, виховання та 

управління освітою; 

 науково-, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах; 

 новітніх систем, альтернативних технологій, форм і методів 

підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних 

працівників. 

Найбільш поширеною формою упровадження педагогічних інновацій в 

освітній простір визнано дослідно-експериментальну роботу, що 

реалізується переважно на всеукраїнському й регіональному рівнях.  

Важливо, що у педагогічних колективах закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти щорічно зростає попит на проведення 

дослідно-експериментальних робіт. На основі опитувань ініціаторів 

дослідно-експериментальної роботи та експертизи матеріалів 

експериментальних педагогічних досліджень всеукраїнського і 

регіонального рівнів, науковий супровід якої здійснюють співробітники 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, було виявлено 

основні чинники інноваційної діяльності в освітньому просторі: 

 істотні трансформації філософських засад інноваційного розвитку 

освітньої галузі, зумовлені актуальними ідеями людиноцентризму, 

персонологізації фахової діяльності, практико-зорієнтованості освіти і, 

разом із тим, прагматизму буття людини; 

 посилення уваги до спрямування гуманістичності у взаємодії суб’єктів 

освітніх процесів;  

 динамізм у впровадженні новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

 усвідомлення педагогічними працівниками об’єктивної потреби у 

підвищенні рівня їхньої активності й посиленні відповідальності за 
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результати професійної діяльності, спрямованої на розвиток 

інтелектуально-творчого потенціалу підростаючих поколінь; 

 позиціонування інноваційності як єдино можливого шляху успішного 

розвитку навчального закладу; 

 необхідність творчого підходу до реалізації міжнародних, державних 

галузевих і міських цільових програм; 

 виявлення суперечностей між запитами громадськості (суспільство, 

батьки, учні) і реаліями освітнього процесу конкретного навчального 

закладу; 

 розуміння потреби у впровадженні інновацій в освітній процес 

закладу освіти для упередження суперечностей; 

 усвідомлення виняткової важливості інноваційності у самореалізації 

суб’єктів освітнього процесу; 

 використання прогресивних інноваційних розробок, здобутків 

передового педагогічного досвіду в закладах освіти різних типів.  

Позитивним є досвід закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти щодо висвітлення успішних результатів перебігу дослідно-

експериментальних робіт як у відкритому контенті (на сайтах 

експериментальних навчальних закладів, Інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України), так і в періодичних часописах (науково-методичний 

журнал «Професійна освіта»), інформаційно-методичних, аналітичних 

збірниках, а також у ході обговорень на конференціях, семінарах, 

тематичних дискусіях, засіданнях ініціативних творчих груп педагогічних 

кадрів, методичних об’єднань, педагогічних читаннях, фестивалях, 

форумах тощо.  

Як відомо, з 2015 р. Україна стала країною-учасницею Рамкової 

програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020» (від 20.03.2015 р.). Одним із досягнень у відображенні 

результатів дослідно-експериментальних проектів є розміщення матеріалів 

експериментальних досліджень в інформаційній мережі Internet (на 

авторських сайтах педагогічних працівників, освітніх установ). Для 

підтримки інноваційних пошуків педагогічних кадрів, поширення 

передового педагогічного досвіду і популяризації вагомих досягнень 

педагогів-новаторів із 1995 р. започатковано проведення щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», а також наукових виставок 

«Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти», Фестивалю 

інноваційних ідей. Перспективними є напрацювання закладів освіти, 

презентовані у рамках діяльності виставки «Інноватика в сучасній освіті – 

2019», а саме: Вінницька область – «Інноваційні методи і форми 

впровадження державного стандарту з професії «Кондитер» на модульно-

компетентнісній основі», «Створення інноваційного освітнього середовища 
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професійно-технічного навчального закладу засобами мобільних 

технологій»; Дніпропетровська область – «Інновації в освіті.  

Директор ЗП(ПТ)О як лідер змін»; місто Київ – «Створення 

інноваційного освітнього середовища та з’ясування його впливу на 

професійне навчання майбутніх кухарів»; Рівненська область – 

«Інноваційне освітнє середовище в училищах ресторанного сервісу і 

торгівлі: нові виклики та сучасні рішення»; Сумська область –  «Інновації, 

виклики та сучасні рішення в освітньому середовищі професійної 

(професійно-технічної) освіти», де висвітлені сучасні педагогічні технології 

(хмарні, модульно-тьюторські, квест-технології, проектного навчання, 

коучингові); Харківська область – «Використання інноваційних засобів на 

уроках фізики», «Інноваційні підходи до навчання обдарованої молоді», 

проект «Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення 

в підготовці робітників для швейної галузі» та інші. 

Вивчення практичного досвіду діяльності закладів професійної освіти 

дає змогу стверджувати, що основні напрями інноваційної освітньої 

діяльності пов’язані з упровадженням інформаційних, телекомунікаційних, 

комп’ютерних систем, дуальної освіти та соціально-приватного 

партнерства. При цьому географічне поширення дослідно-

експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти обумовлюється такими факторами:  

 високим рівнем внутрішньої і зовнішньої мотивації педагогічних 

працівників закладів освіти (моральне, фінансове забезпечення ініціаторів 

дослідно-експериментальної роботи з боку адміністрації навчального 

закладу, району, соціальних партнерів); 

 наявністю в закладі професійної (професійно-технічної) освіти 

необхідного навчально-методичного, матеріально-технічного і кадрового 

забезпечення; 

 підтримкою науково (навчально)-методичними центрами ініціативи 

педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

у питаннях проведення дослідно-експериментальної роботи.  

Науковці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 

забезпечують науково-методичний та організаційний супровід дослідно-

експериментальних проектів та безпосередньо здійснюють керівництво 

діяльністю робочих груп у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Активізація педагогічних колективів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у здійсненні дослідно-експериментальної 

роботи пов’язана з усвідомленням і врахуванням соціокультурних запитів 

роботодавців та потреб учнів, батьків, педагогів, так і розумінням назрілої 

необхідності забезпечити конкурентоспроможність закладів освіти 

віддалених районів, зростанню їх престижу за рахунок оновлення 

структури, змісту освітнього простору, використання альтернативних 
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методик, новітніх технологій, засобів навчання. Позитивний результат 

дослідно-експериментальної роботи визначається у напрямі підвищення 

рівня навчальних досягнень учнівської молоді, а також зростання 

професійної майстерності педагогів, що підтверджується участю педагогів у 

конференціях, семінарах, кількістю й рівнем науковості їхніх публікацій, 

прагненням здобути ступінь доктора філософії. Відповідно, відбувається 

професійне зростання кожного викладача, підвищення престижу 

професійної (професійно-технічної) освіти в цілому.  

Саме на основі використання досягнень педагогічної інноватики 

помітним є вдосконалення форм навчання (на модульно-компетентнісній 

основі, з елементами дуальної освіти, дистанційне, мультимедійне, 

мультипрофільне, інтерактивне, відкрите, змішане тощо), трансформація 

методів викладання навчальних дисциплін, акцентуація уваги на 

інтерактивних, інформаційно-комунікаційних, коучингових технологіях, 

психотерапевтичних засобах тощо, оновлення стратегічних напрямів і 

змісту освіти, оптимізація структури, форм і методів управління закладом 

професійної (професійно-технічної) освіти (нові навчальні предмети 

варіативної частини, модельні структури тощо).  

Водночас, як засвідчує аналіз досвіду закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, у проведенні дослідно-експериментальної 

роботи ключовими проблемами залишаються: 

 порушення положень чинних нормативних документів, що 

виявляються в оформленні заявок, програм здійснення дослідно-

експериментальної роботи, послідовності проведення педагогічних 

експериментальних досліджень, виборі і виконанні діагностувальних зрізів, 

підготовці звітних матеріалів і висвітленні результатів експерименту; 

 недостатність уваги до наукового обґрунтування і популяризації як 

інноваційних ідей, так і досягнень дослідно-експериментальної роботи; 

 відсутність інноваційності і відстоювання традиційних моделей, форм, 

технологій і засобів організації освітніх процесів, псевдоінноваційність; 

 формальний підхід до виконання дослідницьких завдань.  

З-поміж основних причин виникнення цих проблем – недостатня 

підготовленість педагогічних працівників до проведення дослідно-

експериментальної роботи, що підтверджено результатами моніторингу. 

Так, на запитання: «Чи потребуєте Ви науково-методичної підтримки у 

здійсненні дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності?» 30,8% 

(заступників директорів) і 85,4% (викладачів) відповіли ствердно, 59,6% 

(заступників директорів) зазначили, що потребують частково (з окремих 

питань) і 14,6% (заступників директорів) і 9,6% (викладачів) вважають 

достатнім власний рівень підготовленості до успішного виконання завдань 

дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності.  
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Формалізм у реалізації інноваційної діяльності притаманний закладам 

професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких проводилися 

дослідно-експериментальна робота без урахування індивідуальних потреб 

педагогічного колективу закладу та з ігноруванням необхідності 

визначення суперечностей між: 

 формуванням якісно нової моделі суспільства з новою філософією 

життя, потребою держави в освічених фахівцях із високим рівнем культури, 

мобільності, творчості, адаптивності до соціально-економічних змін і 

недостатнім рівнем усвідомлення функцій інновацій в системі професійної 

освіти; 

 необхідністю впроваджувати нові знання, використовувати сучасні 

способи передачі інформації, застосовувати інноваційні освітні технології й 

низьким рівнем як психолого-педагогічної підготовленості викладачів, так і 

недостатніми економічними можливостями впровадження інновацій; 

 масштабним поширенням інновацій у всіх галузях господарства та 

недостатньою розробленістю організаційного механізму їх провадження в 

освітній діяльності. 

Наведений перелік суперечностей можна продовжувати, особливо, 

якщо аналізувати окремі дослідно-експериментальні проекти, які, окрім 

загальних, мають певні особливості. 

Висновки. На основі аналізу актуальних проблем організації 

інноваційної та дослідно-експериментальної роботи у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти визначено перспективні завдання, що 

сприятимуть підвищенню якості дослідно-експериментальної роботи на 

всеукраїнському і регіональному рівнях: 

 активізація творчих груп педагогічних і науково-педагогічних кадрів 

із питань здійснення науково-методичного супроводу та координації 

дослідно-експериментальної роботи у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти, що передбачає проведення інтелектуальних форумів, 

науково-практичних конференцій, методичних семінарів, тренінгів, 

майстер-класів тощо, які забезпечать зростання поінформованості фахівців 

щодо інноваційної освітньої діяльності, поглибленню розуміння функцій 

інновацій в освіті; 

 проведення виїзних засідань на базі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, які успішно провадять дослідно-

експериментальну роботу, сприятиме підвищенню рівня психолого-

педагогічної підготовленості викладачів до впровадження освітніх інновацій 

у власній діяльності; 

 сприяння ефективній дослідно-експериментальній роботі педагогічних 

колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, методичних 

об’єднань, творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, авторських 
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творчих майстерень, шляхом організації та проведення постійно діючого 

семінару «Сучасні інновації у професійній освіті»; 

 організація заходів з обміну досвідом щодо проведення дослідно-

експериментальної роботи між закладами професійної (професійно-

технічної) освіти України; 

 удосконалення процесу творчої реалізації наукових ідей у практичній 

діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти, пошук 

шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних 

працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок 

науково-дослідницької роботи.  

Успішне виконання цих завдань сприятиме подальшому поширенню 

інновацій в освіті, розробленню та теоретичному обґрунтуванню 

універсальної моделі і локальних організаційних механізмів проведення 

дослідно-експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти з метою забезпечення успішності інноваційного розвитку 

освітнього простору. 
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Liudmyla Bazyl, Valerii Orlov  

 

INNOVATION DEVELOPMENT REALITIES OF PROFESSIONAL AND 

TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UKRAINE 

 

Summary. The article highlights the main accomplishments and issues in the 

organization and implementation of innovative educational activities in vocational 

education institutions in Ukraine, which display an overall picture of the innovative 
development of educational space in this country. The authors indicate that the study 

of the real conditions for developing an innovative educational space within vocational 

education will make it possible to objectively determine the accomplishments and 

issues in the developed and implemented pedagogical innovations, disclose the 
patterns and mechanisms for organizing and conducting research and experimental 

work as a priority form of innovation activity in the context of implementing the 

objectives of the «education for peace» strategic vector. The article justifies certain 
mechanisms of innovative progress of vocational education based on the study of the 

real conditions for introducing pedagogical innovations into educational practice. 

Taking into account the characteristics of pedagogical practice, the factors in the 

activity of vocational education institutions in the implementation of research and 
experimental work in different regions of Ukraine were singled out. The study of 

practical experience accumulated by vocational education institutions shows that the 

main areas of innovative educational activities are related to the introduction of 
information, telecommunication, computer systems, dual education and social and 

private partnership. The authors cover the problematic issues of applying scientific 

approaches to intensifying the innovative development of vocational education 
institutions in Ukraine and the education system as a whole. The conclusions indicate 

promising steps which will contribute to improving the quality of research and 

experimental work at the national and regional levels in vocational education 

institutions in Ukraine. 
Key words: vocational education, research and experimental work, educational 

innovations, innovative development of vocational education institutions, innovations. 

 

Ludmyła Bazyl, Wałerij Orłow 

 

REALIA ROZWOJU INNOWACYJNEGO 

SZKOŁ ZAWODOWYCH NA UKRAINIE 

 

Streszczenie. Artykuł podkreśla główne osiągnięcia i problemy związane z 

organizacją i prowadzeniem innowacyjnych działań edukacyjnych w instytucjach 
kształcenia zawodowego (zawodowego) państwa ukraińskiego, które tworzą 

całościowy obraz stanu rozwoju innowacyjnego krajowej przestrzeni edukacyjnej. 

Autorzy stwierdzają, że badanie realiów rozwoju innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej 

w zakresie kształcenia zawodowego (zawodowego) pozwoli obiektywnie określić 
osiągnięcia i wady opracowanych i wdrożonych innowacji pedagogicznych, ujawnienie 

praw i mechanizmów organizacji i realizacji pracy eksperymentalnej i 

eksperymentalnej jako priorytetowej formy działalności innowacyjnej w kontekście 
realizacji celów strategicznego wektora edukacji na rzecz pokoju. Publikacja uzasadnia 

odrębne mechanizmy innowacyjnego postępu kształcenia zawodowego (zawodowego) 

w oparciu o badanie realiów wprowadzania innowacji pedagogicznych do praktyki 
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edukacyjnej. Na podstawie badań praktyki pedagogicznej wyodrębniono czynniki 

aktywności instytucji kształcenia zawodowego (zawodowego) w prowadzeniu prac 

eksperymentalnych i eksperymentalnych w różnych regionach Ukrainy. Badanie 
praktycznych doświadczeń instytucji kształcenia zawodowego pokazało, że główne 

kierunki innowacyjnych działań edukacyjnych związane są z wprowadzaniem 

informacji, telekomunikacji, systemów komputerowych, dualnego kształcenia oraz 
partnerstwa społecznego i prywatnego. Autorzy omawiają problematyczne problemy 

wdrażania naukowych podejść do intensyfikacji innowacyjnego rozwoju instytucji 

kształcenia zawodowego (zawodowego) na Ukrainie i całego systemu edukacji. 
Wnioski wskazują na zadania perspektywiczne, które przyczynią się do poprawy 

jakości prac eksperymentalnych i eksperymentalnych na poziomie krajowym i 

regionalnym w instytucjach kształcenia zawodowego (zawodowego) w państwie 

ukraińskim. 
Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe, badania i prace eksperymentalne, 

innowacje edukacyjne, innowacyjny rozwój instytucji kształcenia zawodowego, 

innowacje. 
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Nadiia Tymkiv 

 

MODERNIZATION OF PETROLEUM ENGINEERING EDUCATION  

IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TASKS 

 

Summary. The article deals with the issues of petroleum engineering education 

and its contribution to the development of contemporary sustainable society. The 

global trend of increasing the role of higher technical education in human resources 
evolution as the intensive factor of sustainable development is considered. It is shown 

that engineering education is the basic component of United Nations’ «Education for 

Sustainable Development» strategy. The modern system of engineering training is 

based on partnership between science, education and industry. It uses new tools and 
teaching technologies, takes into account interdisciplinary links, cross-cultural and 

global experience and therefore it is able to provide the high quality of educational 

programs. The tasks of modernization aimed at improving the quality of specialists 
training considering innovative transformations of the Ukrainian economy have been 

defined. 

Key words: interdisciplinary petroleum education, sustainable development of 

society, social responsibility, professional competences, international societies and 
federations for engineering education, cross-cultural interactions, humanitarian role of 

engineering education, new trends in engineering education, global challenges, 

personnel training, educational services, learning outcomes. 
 

 

Introduction. In today’s world social position, in which a considerable 

number of contrasting signs reveal that our society is currently contributing to 

the planet’s collapse, «a new kind of engineer is needed, an engineer who is 

fully aware of what is going on in society and who has the skills to deal with 

societal aspects of technologies»1. Higher technical education is the essential 

tool to overcome the current global challenges and to train citizens able to 

build a more fair and open society. Clearly, higher education institutions have 

the responsibility to educate graduates who have achieved an ethical moral 

vision and the necessary technical knowledge to ensure the quality of life for 

future generations2.  

At present there are a considerable number of contrasting signs which 

emphasize that our society is contributing to the planet’s collapse: a growing 

environmental burden, tremendous wealth imbalances, an ecological footprint 

that is exceeding the earth’s carrying capacity, people who cannot cover their 

basic needs, etc. For the first time in history, humans are pervasive and 

dominant forces in the health and well-being of the earth and its inhabitants. 

We are the first generation capable of destroying the habitability of the planet 

                                                             
1 De Graaff E. & Ravesteijn W. Training complete engineers: global enterprise and 

engineering education. European Journal of Engineering Education, 2001, Vol.26, №4, pp. 419-

427. 
2 Corcoran P.B.; Calder W.; Clugston R.M. Introduction: Higher education for 

sustainable development. Higher education Policy, 2002, Vol.5, №2, pp. 99-103. 
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for humans and other species. Engineers have performed a key role in the 

unsustainabilities in our society.  

It is crucial to point out that sustainable development is defined as the 

path to amend unsustainabilities. It consists of a development process: 1) that 

leads to a society in which all present and future humans are healthy and have 

their basic needs met and in which every one has fair and equitable access to 

the earth’s resources, a decent quality of life, and celebrates cultural diversity; 

2) where all current and future generations are able to pursue meaningful work 

and have the opportunity to realize their full human potential both personally 

and socially; 3) where communities are strong because they celebrate cultural 

diversity, encourage collaboration and participation in governance and 

emphasize the quality of life over material consumption; 4) where globalization 

is humanized by solidarity to support democracy, human rights, and economic 

opportunity for everyone. 

This society needs scientists, engineers, and business people who design 

technological and economic activities that sustain rather than degrade the 

natural environment; activities that enhance human health and well-being. It 

also needs a kind of technology inspired by the biological models operating on 

renewable energy, where the concept of waste is eliminated because every 

waste product is a raw material or nutrient for another species or activity or 

returned into the cycles of nature, and in which management of human 

activities restores and increases the biological diversity and complexity of the 

ecosystems on which we all depend. A society in which humans could live off 

nature’s interest, not its capital, for generations to come. In essence, «a new 

kind of engineer is needed, an engineer who is fully aware of what is going on 

in society and who has the skills to deal with societal aspects of technologies». 

To follow a sustainable development path, a fundamental, transformative 

change in thinking, values and action by all society’s leaders, professionals and 

the general population is needed. It is worth quoting Albert Einstein: «The 

significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we 

were at when we created them».  

Needless to say, higher education institutions have the responsibility to 

educate graduates who have achieved an ethical moral vision and the 

necessary technical knowledge to assure the quality of life for future 

generations. This means that sustainable development will be the framework in 

which higher education has to focus its mission3. Moreover, it is broadly 

conceded that education in general, and higher education particularly, are 

essential instruments to overcome the current world challenges and to train 

                                                             
3 Corcoran P.B.; Calder W.; Clugston R.M. Introduction: Higher education for 

sustainable development. Higher education Policy, 2002, Vol.5, №2, pp. 99-103. 
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citizens able to build a more fare and open society. Society based in solidarity, 

respect to human rights and all societies.  

Concerning sustainable development, so far there is no direct relation 

between educated societies with the highest rate of «educated» citizens and 

the highest sustainability. Even some indicators of environmental sustainability 

as ecological footprint show a direct correlation between the most «developed» 

countries and their ecological impact. Sustainability demands a specific kind of 

learning; quoting E. Schumacher: «The volume of education ... continues to 

increase, yet so do pollution, exhaustion of resources, and the dangers of 

ecological catastrophe. If still more education is to save us, it would have to be 

education of a different kind: an education that takes us into the depth of 

things»4. In addition some scholars insist on a deep change in society to 

achieve a more sustainable development. They maintain that sustainable 

development is not just a matter or obtaining some extra knowledge. Attitude 

is crucial too. In addition, it is frequently essential to change social structures5.  

The key finding of S. Sterling’s study suggests that the nature of 

sustainability demands a fundamental change of epistemology, and therefore, 

of education. The author assumes that sustainability is not only another issue 

to be added to an overcrowded curriculum, but a gateway to a different view of 

curriculum, of pedagogy, of organizational change, of policy and particularly of 

ethos. Simultaneously, the effect of patterns of unsustainability on our current 

and future prospects is so pressing that the reply of higher education should 

not be predicated only on the ―integration of sustainability‖ into higher 

education, because this requires a limited, adaptive response. The scholar 

affirms that the relationship the other way around is needed to see, that is, the 

necessary transformation of higher education towards the integrative and more 

whole state implied by a systemic view of sustainability in education and 

society6. Many international conferences and meetings have given attention to 

the significance of education for sustainability in higher education, and a great 

amount of declarations and agreements have been signed as a consequence of 

these events. 

Today’s society places challenging sustainability demands on individuals 

and professionals, who are confronted with complexity in many aspects of their 

lives. A question arises apropos engineering education about competences 

engineers need to be able to satisfy society’s demands. Defining such 

                                                             
4 Schumacher E.F. Small Is Beautiful. Economics as if People Mattered. Blond & Briggs 

Ltd., London, 1973. 
5 Mulder K.F. Engineering curricula in Sustainable Development. An evaluation of 

changes at Delft University of Technology. European Journal of Engineering Education, 2006, 
Vol. 31, № 2, pp. 133-144. 

6 Sterling, S. ―Higher education, sustainability, and the role of systemic learning‖, in 
Corcoran, P.B., Wals, A.E.J. (Eds), Higher Education and the Challenge of Sustainability: 
Problematics, Promise and Practice, Kluwer, Boston, MA, 2005, pp.49-70. 
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competences can improve assessments of how well prepared engineers are for 

sustainable development challenges, as well as identifying overarching 

objectives for education systems. 

The Organisation for Economic Cooperation and Development’s (OECD) 

Education minister stated that «Sustainable Development and social cohesion 

depend critically on the competences of all of our population – with 

competences understood to cover knowledge, skills, attitudes and values»7. To 

this end, the definition of sustainable development competences is a key 

subject in education in general and in engineering education in particular if the 

important role that engineers have as change agents to sustainability is 

considered. 

In order to discuss learning outcomes and competences in higher 

technical education first of all it should be distinguished among these notions. 

The project «Tuning Educational Structures in Europe» aims to contribute to 

the elaboration of a framework of comparable and compatible qualifications in 

each of the signatory countries of the Bologna Process. These qualifications 

should be described in terms of workload, level, learning outcomes, 

competences and profile. 

The Tuning Project8 defines learning outcomes as statements of what a 

learner is expected to know, understand and/or be able to demonstrate after 

completion of learning. They can refer to a single course unit or module or else 

to a period of studies, for example, a first or a second cycle programme. In the 

European Higher Education Area (EHEA) also known as ―Bologna Process‖ the 

higher education is divided into three cycles. The first cycle corresponds to the 

Bachelor’s, the second cycle corresponds to the Masters and finally the third 

cycle corresponds to PhD. Learning outcomes specify the requirements for 

award of credit. 

According to Tuning9, learning outcomes are expressed in terms of the 

level of competence to be obtained by the learner. Competences represent a 

dynamic combination of cognitive and meta-cognitive skills, knowledge and 

understanding, interpersonal, intellectual and practical skills, and ethical 

values. Fostering competences is the object of educational programmes. 

Competences will be formed in various course units and assessed at different 

stages. 

There are different competence taxonomies10. It has been focused on the 

description of competences that implies three strands: 1. Knowledge and 

                                                             
7 Stevens C. Education for Sustainable Development. OECD workshop on education for 

sustainable development. Paris, 2008. 
8 Tuning. General Brochure final version, 2007. URL: http://tuning.unideusto.org/ 

tuningeu/images/stories/template/General_Brochure_final_version.pdf 
9 Tuning. Tuning educational structures in Europe, 2007. 
10 Gonzalez J. & Wagenaar R. Tuning Educational Structures in Europe II. Universities’ 

contribution to the Bologna process. Bilbao: Universidad de Deusto, 2005. 
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understanding: theoretical knowledge of an academic field, the capacity to 

know and understand. 2. Skills and abilities: practical and operational 

application of knowledge to certain situations. 3. Attitudes: Values as an 

integral element of the way of perceiving and living with others and in a social 

context. 

Indeed, a competence means that a person puts into play a certain 

capacity or skill and performs a task, where he/she is able to demonstrate that 

he/she can do so in a way that allows evaluation of a level of achievement11. 

Competences can be assessed and developed. This means that quite normally 

people do not either possess or lack a competence in absolute terms, but 

command it to a varying degree, so that competences can be placed on a 

continuum and can be developed through exercise and education. 

Joan Mateu12 defines four kinds of competences: key competences (they 

are needed to achieve other competences easily), generic competences (they 

are present in many disciplines without being exclusive to any), specific 

competences (the ones linked to a particular discipline) and basic competences 

(those needed in a social context and that have to be guaranteed by the 

education system). 

Although some authors differentiate among two kinds of competences as 

do others, as an illustration, generic competences represent a dynamic 

combination of knowledge, understanding, skills and abilities. 

Three types of generic competences can be distinguished13: 

1. Systemic competences: abilities and skills concerning whole systems, a 

combination of understanding, sensibility and knowledge; prior acquisition of 

instrumental and interpersonal competences required (knowledge and 

understanding). 

2. Instrumental competences: cognitive abilities, methodological abilities, 

technological abilities and linguistic abilities (skills and abilities). 

3. Interpersonal competences: individual abilities like social skills, social 

interaction and cooperation (attitudes). 

As an example of generic competences the DeSeCo project14 classified 

the key competences needed for a successful life and well-functioning society 

in three broad categories: First, individuals need to be able to use a wide range 

of tools for interacting effectively with the environment: both physical ones 

                                                             
11 Joint Quality Initiative. Dublin descriptors for short cycle, first cycle, second cycle and 

third cycle awards, 2004. URL: 
http://www.jointquality.nl/content/descriptors/CompletesetDublin Descriptors.doc. 

12 Mateu J. Currículum, competències i transversalitat. Universitat Autonoma de 
Barcelona, 2006. 

13 Gonzalez J. & Wagenaar R. Tuning Educational Structures in Europe II. Universities’ 
contribution to the Bologna process. Bilbao: Universidad de Deusto, 2005. 

14 DeSeCo. The definition and selection of key competencies: Executive Summary, 
2003. URL: https://www.pisa.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf 
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such as information technology and socio‐ cultural ones such as the use of 

language. In 1997 the OECD initiated the DeSeCo Project with the aim of 

providing a sound conceptual framework to inform the identification of key 

competencies and strengthen international surveys measuring the competence 

level of young people and adults15.  

Learners need to understand such tools well enough to adapt them to 

their own purposes, that is to use mechanisms interactively. Second, in an 

increasingly interdependent world, individuals need to be able to engage with 

others, and since they will encounter people from a range of backgrounds, it is 

important that they are able to interact in heterogeneous groups. Third, 

individuals need to be able to take responsibility for managing their own lives, 

situate their lives in the broader social context and act autonomously. These 

competences comprise: 1. Using tools interactively: use language, symbols 

and text interactively; use knowledge and information interactively; use 

technology interactively. 2. Interacting in heterogeneous groups: relate well to 

others; cooperate, work in teams; manage and resolve conflicts. 3. Acting 

autonomously: understand and consider the wider context of their actions and 

decisions; formulate and conduct life plans and personal projects; defend and 

assert rights, interests, limits and needs. 

In addition to the generic competences described above, each learning 

programme will certainly seek to foster more specific subject competences. 

The subject related skills are the relevant methods and techniques pertaining 

to the various discipline areas according to the subject area. 

The ABET criteria16 for accrediting engineering programs defines specific 

competences for each specific engineering program. For example, for 

geological engineering programs, the specific competences are: the ability to 

apply mathematics including differential equations, calculus-based physics, and 

chemistry, to geological engineering problems; proficiency in geological science 

topics that emphasize geological processes and the identification of minerals 

and rocks; the ability to visualize and solve geological problems in three and 

four dimensions; proficiency in the engineering sciences including statics, 

properties/strength of materials,  and geomechanics; the ability to apply 

principles of geology, elements of geophysics, geological and engineering field 

methods; and - engineering knowledge to design solutions to geological 

engineering problems, which will include one or more of the following 

considerations: the distribution of physical and chemical properties of earth 

                                                             
15 Federal Statistical Office. – [Electronic Resource]. – URL: 

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index.html 
16 ABET. Accreditation Board for Engineering and Technology. Criteria for accrediting 

engineering programs. Effective for Evaluations during the 2008‐ 2009 Accreditation Cycle. 

ABET. Technology Accreditation Commission, 2007. URL: 
http://www.abet.org/Linked%20Documents‐ UPDATE/Criteria%20and%20PP/E001%2008‐ 09

%20EAC%20Criteria%2012‐ 04‐ 07.pdf 
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materials, including surface water, ground water (hydrogeology), and fluid 

hydrocarbons; the effects of surface and near‐ surface natural processes; the 

impacts of construction projects; the impacts of exploration, development, and 

extraction of natural resources, and consequent remediation; disposal of 

waste; and other activities in society place on these materials and processes, 

as appropriate to the program objectives. 

To summaries, learning outcomes are revealed by sets of competences, 

expressing what the student will know, understand or be able to do after 

completion of a process of learning. They may refer to a period of studies or to 

a single course unit or module. Competences can be grouped into generic (the 

ones that all graduates should have at a certain level of education) and 

subject-specific competences (related to a specific field of knowledge or 

profession). 

Another example of competences for sustainable development can be 

found in the Criteria for accrediting engineering programs from the 

Accreditation Board for Engineering and Technology. ABET defines program 

outcomes as narrower statements that describe what students are expected to 

know and be able to do by the time of graduation. These relate to the skills, 

knowledge, and behaviours that students acquire in their matriculation through 

the program. In the ABET criteria for the 08/09 accreditation cycle in relation 

to sustainable development one can find that engineering programs must 

demonstrate that their students attain: an ability to design a system, 

component, or process to meet desired needs within realistic constraints such 

as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, 

manufacturability, and sustainability; an understanding of professional and 

ethical responsibility; the broad education necessary to understand the impact 

of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal 

context; a knowledge of contemporary issues. 

At an international level an additional scheme is the CDIO™ Initiative17, 

(CDIO stands for Conceive – Design – Implement – Operate18) that signifies an 

innovative educational framework of curricular planning and outcome-based 

assessment for engineering universities and schools. CDIO formed focus 

groups of industry representatives, engineering faculty and other academics, 

university review committees, and alumni in order to compile a list of the 

abilities needed by engineers. It should be noted that a focus group is a form 

of qualitative research in which a group of people is asked about their attitude 

towards a product, service, concept, advertisement, idea, or packaging. 

                                                             
17 Crawley E.F. The CDIO Syllabus A Statement of Goals for Undergraduate Engineering 

Education. CDIO™, 2001. 
18 Conceiving — Designing — Implementing — Operating (CDIO). – [Electronic 

Resource]. – URL: www.cdio.org 
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Questions are asked in an interactive group setting where participants are free 

to talk with other group members. 

The outcome of these groups is the CDIO Syllabus, whose objectives are 

to create a clear, complete, and consistent set of goals for undergraduate 

engineering education, in sufficient detail that they could be understood and 

implemented by engineering faculty. The CDIO Syllabus is structured in four 

high level expectations: a mature individual interested in technical endeavours 

possesses a set of Personal and Professional Skills, which are central to the 

practice. In order to develop complex value added engineering systems, 

students must have mastered the fundamentals of the appropriate Technical 

Knowledge and Reasoning. In order to work in a modern team-based 

environment, students must have developed the Interpersonal Skills of 

Teamwork and Communications. Finally, in order to actually be able to create 

and operate products and systems, a student must understand something of 

conceiving, designing, implementing and operating systems in the enterprise 

and societal context19. 

Analysing these examples of sustainable development competences in 

engineering education it can be concluded that the communalities are very 

high and most competences are related. For instance, critical thinking is 

regularly mentioned explicitly (is able to critically reflect; «why» and «what if» 

reasoning) and implicitly (understand how their work interacts with society and 

the environment) in sets of competences. The idea of mental processes of 

discernment, analysis and evaluation in an open-minded point of view is often 

highlighted. In addition, systemic thinking is expressed as the idea that 

everything interacts with the things around it and that the world therefore 

consists of complex relationships. The need for having the competence to 

move beyond the tradition of breaking reality down into disconnected parts. 

Inter-trans-disciplinarity is also stated as important for sustainable 

development taking into account both, the participation of different 

professionals to solve problems and stakeholder participation in technological 

processes. Besides, values and ethics are at the core of the meta-cognitive 

sets of competences, they are shown as the main force to change attitudes to 

act personally and professionally for sustainable development. These 

commonalities match the works done by Svanström et al.20  when analysing 

the learning outcomes for sustainable development in higher education in 

general. 

That is to say, both concepts of learning outcomes and competences are 

                                                             
19 Crawley E.F. The CDIO Syllabus A Statement of Goals for Undergraduate Engineering 

Education. CDIO™, 2001. 
20 Svanström M., Lozano G F. & Rowe D. Learning outcomes for sustainable 

development in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 
2008, Vol. 9, № 3, pp. 339-351. 
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used indistinctly in engineering programs, nevertheless there are slight 

differences in its significance: Learning outcomes are statements of what a 

learner is expected to know, understand and/or be able to demonstrate after 

completion of learning. Learning outcomes are revealed by sets of 

competences, expressing what the student will know, understand or be able to 

do after completion of a process of learning. They can refer to a period of 

studies or to a single course unit or module. Competences can be classified 

into generic (the ones that all graduates should have in a certain level of 

education) and subject specific competences (related to a specific field of 

knowledge or profession). Competences are usually clustered in three cognitive 

domains: a) knowledge and understanding, b) skills and abilities and c) 

attitudes. Secondly, the European Higher Education Area asks for a framework 

of comparable and compatible qualifications for their higher education systems, 

which should seek to describe qualifications in terms of workload, level, 

learning outcomes, competences and profile. 

Finally, sustainable development competences in engineering education 

are investigated both at national and international level. The commonalities of 

these sustainable development competences frameworks in relation to 

sustainable development are highlighted, and they are related to critical 

thinking, systemic thinking, inter-trans-disciplinarity and values and ethics. 

Hence, higher educational institutions have to ensure that education is 

pertinent, and take into account the close social, cultural and professional 

context. Nevertheless, there is no common framework of definition of 

sustainable development competences at a European level.  

In the competences framework UNESCO DESD (Decade of Education for 

Sustainable Development) describes education for sustainable development as 

about learning to: respect, value and preserve the achievements of the past; 

appreciate the wonders and the peoples of the Earth; live in a world where all 

people have sufficient food for a healthy and productive life; assess, care for 

and restore the state of our Planet; create and enjoy a better, safer, more just 

world; be caring citizens who exercise their rights and responsibilities locally, 

nationally and globally. 

Learning for sustainable development could be described as learning to 

deal with dilemma’s in a complex societal context in which ecological, 

economic and social and cultural aspects are at stake and in which links 

between the local and the global level are made. It also means taking into 

account the interaction between different levels of scale from local (the scale of 

human daily life) to global (the scale of economy, climate systems and world 

ecosystems)21. In the curriculum design aspect Sterling points out that if 

                                                             
21 Van Dam-Mieras R.D. A master sustainable development based on the richness of 

diversity. EESD 06 Conference. Lyon, 2006. 
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engineers are to contribute truly to sustainable development, then 

sustainability must become part of their everyday thinking. This, on the other 

hand, can only be achieved if sustainable development becomes an integral 

part of engineering education programmes, not a mere «add on»  to the 

«core» parts of the curriculum22. 

Finally on the pedagogy side, there are also some definitions to be 

considered: education for sustainability, above all, implies the creation of 

space for transformative social learning. Such space includes space for 

alternative paths of development; space for new ways of thinking, valuing and 

doing; space for participation minimally distorted by power relations; space for 

pluralism, diversity and minority perspectives; space for deep consensus, but 

also for respectful disagreement and differences; space for autonomous and 

deviant thinking; space for self-determination, and ultimately, space for 

contextual differences23. What is required is an integrated approach to 

teaching sustainable development which should maintain future chartered 

engineers with an understanding of all the issues involved as well as raise their 

awareness of how to work and act sustainably24. It is thought that issues of 

pedagogy are vital in reorienting education towards sustainability. Similarly, 

the teacher role is as important as the pedagogy used the teacher’s beliefs and 

attitudes, together with the teaching strategies chosen, will significantly affect 

the nature of learners’ learning experiences and the objectives achieved. Such 

choices and attitudes determine whether or not curriculum plans reproduce the 

existing social and cultural mores, or contribute to empowering people for 

participation in the civil society. All definitions mainly ask for an education 

where there is space for critical thinking. Social and cultural complexity is at 

stake. Values and ethics are significant and transdisciplinary and transcultural 

approaches are inherent to the learning process. And suggestions of this kind 

can be expended even further. 
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Надія Тимків 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ  НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ  

У КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Анотація. Розглянутo питання нафтогазової інженерної освіти та її внесок у 

створення сучасного стабільного суспільства. Схарактеризовано світову тенденцію 

підвищення ролі вищої технічної освіти в еволюції людського капіталу як 
інтенсивного фактору сталого розвитку. З'ясовано, що інженерна освіта є базовою 

складовою стратегії ООН «Освіта для сталого розвитку», що сучасна система 

підготовки інженерів нафтогазової галузі в партнерстві науки, освіти та 

промисловості із застосуванням нових інструментів і технологій навчання з 
урахуванням міждисциплінарних зв’язків, мультикультурного і міжнародного 

досвіду, здатна забезпечити високу якість інженерних освітніх програм. 

Сформульовано завдання модернізації, спрямовані на поліпшення якості 
підготовки фахівців, формування у них компетенцій, затребуваних в умовах 

інноваційних перетворень української економіки. 

Ключові слова: міждисциплінарна нафтогазова освіта, сталий розвиток 

суспільства, соціальна відповідальність, професійні компетенції,  міжнародні 
спільноти і федерації інженерної освіти, міжкультурні зв’язки, гуманітарна функція 

інженерної освіти, нові тенденції в інженерній освіті, глобальні виклики, 

підготовка персоналу, освітні послуги, результати навчання. 

 

 Nadija Tymkiw 

 

MODERNIZACJA NAFTOWO-GAZOWNICZEJ  

INŻYNIERSKIEJ EDUKACJI W KONTEKŚCIE ZADAŃ  

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

  

Streszczenie. W artykule poruszono kwestię inżynierskiej edukacji naftowo-

gazowniczej oraz jej wkładu w tworzenie nowoczesnego, stabilnego społeczeństwa. 

Zbadano globalną tendencję zwiększenia roli wyższego wykształcenia technicznego w 
ewolucji kapitału ludzkiego jako intensywnego czynnika zrównoważonego rozwoju. 

Pokazano, że edukacja inżynierska jest podstawowym elementem strategii ONZ 

„Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju‖, że współczesny system kształcenia 
inżynierów przemysłu naftowego i gazownictwa w partnerstwie nauki, edukacji oraz 

przemysłu, z wykorzystaniem nowych narzędzi i technologii nauczania, z 

uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań, doświadczenia wielokulturowego i 
międzynarodowego, jest w stanie zapewnić wysokiej jakości programy edukacyjne dla 

inżynierów. Określono zadania modernizacji skierowane na podniesienie jakości 

kształcenia specjalistów, kształtowania u nich kompetencji, które są pożądane w 

warunkach przekształceń innowacyjnych gospodarki ukraińskiej. 
Słowa kluczowe: interdyscyplinarna edukacja naftowo-gazownicza, 

zrównoważony rozwój społeczeństwa, odpowiedzialność społeczna, kompetencje 

zawodowe, wspólnoty międzynarodowe i federacje edukacji inżynierskiej, powiązania 
międzykulturowe, funkcja humanistyczna edukacji inżynierskiej, nowe trendy w 

edukacji inżynierskiej, globalne wyzwania, szkolenie personelu, usługi edukacyjne, 

wyniki kształcenia. 
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Євеліна Царьова  

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ 

 

Анотація. Проаналізовано досвід професійного розвитку педагогічних 

працівників у закладі професійної (професійно-технічної) освіти на прикладі ДНЗ 

«Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», де панує 
атмосфера мирної налаштованості соціуму у наш непростий час. Доведено, що 

саме професійний розвиток педагога закладу системи професійної (професійно-

технічної) освіти відіграє важливу роль у підготовці кваліфікованих фахівців, 

здатних працювати на утвердження миру й добробуту української нації у нелегкий 
час, сповнений соціально-економічних і політичних суперечностей. Акцентовано  

увагу до основних недоліках, які гальмують професійний розвиток майстрів 

виробничого навчання (відсутність педагогічної освіти; постійна плинність кадрів; 
невисокий робітничий розряд майстрів-початківців).  Визначено основні форми 

діяльності майстрів виробничого навчання, що сприяють їхньому професійному 

розвитку, а саме: засідання обласних методичних секцій, семінари-практикуми, 

майстер-класи, семінари-тренінги, майстер-класи, відкриті уроки виробничого й 
теоретичного навчання із застосуванням інтерактивних методів навчання та 

інформаційно-комунікаційних технологій, робота творчих груп із розроблення 

навчальних і методичних посібників, збірників контрольно-перевірочних завдань, 
тестових завдань, робочих зошитів, програмного забезпечення для тематичного 

обліку знань, лабораторних практикумів. До перспективних напрямів подальшого 

дослідження віднесено аналіз і систематизацію методичного забезпечення 
професійного розвитку майстрів виробничого навчання, розроблення моделі 

їхнього професійного розвитку в умовах закладу професійної (професійно-

технічної) освіти.  

Ключові слова: професійний розвиток, майстер виробничого навчання, 
заклад професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

 

Вступ. Сучасна система професійної (професійно-технічної) освіти 

(далі – П(ПТ)О) спрямована на вирішення складних завдань підготовки 

кваліфікованих робітників відповідно до потреб економіки держави та 

галузі виробництва з урахуванням нахилів, уподобань, обраного рівня 

кваліфікації, світогляду. Це спонукає педагогічну спільноту здійснювати 

нові підходи до організації навчально-виробничого процесу, удосконалення 

змісту та структури, форм та методів організації навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх робітничих кадрів, упровадження сучасних 

педагогічних, інформаційних та виробничих технологій навчання, до 

власного професійного розвитку. У забезпеченні якісних результатів 

професійної підготовки кваліфікованих робітників особлива роль належить 

педагогам професійного навчання (викладачам і майстрам виробничого 

навчання), які у складних соціально-економічних і політичних умовах, у 

часи збройних конфліктів і нестабільності залишають прикладом для 

здобувачів освіти щодо власного професійного розвитку. Саме професійний 
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розвиток педагогів професійного навчання має вирішальне значення у 

контексті утвердження освіти заради миру, адже лише прогресивний 

поступ суспільства шляхом вироблення суспільно корисного продукту та 

надання якісних послуг населенню сприяє становленню позитивної 

атмосфери у соціумі, здатної вселити віру у краще майбутнє. 

Важливою є проблема професійного розвитку майстрів виробничого 

навчання, оскільки саме майстер виробничого навчання є ключовою 

постаттю у сучасному закладі професійної (професійно-технічної) освіти, 

від якої залежить результат виробничого навчання, формування фахових 

умінь і навичок майбутніх кваліфікованих робітників. Зважаючи на 

результати аналізу психолого-педагогічних досліджень, присвячених цій 

проблемі, зокрема, праці: С. Гончаренка, І. Зязюна, А. Кузьмінського, 

Н. Ничкало, В. Омеляненко, Н. Самойленко, Ю. Торби, Л. Шевчук, 

О. Юртаєвої та ін. Професійний розвиток майстра виробничого навчання, 

ми розглядаємо як інтегративну якість педагогічного працівника, набуту у 

процесі його освіти та яка поглиблюється у ході професійної діяльності. 

Професійний розвиток майстра виробничого навчання виявляється у 

високому рівні виконання фахових обов’язків та у невпинному прагненні до 

постійного самовдосконалення, у забезпеченні якісної підготовки 

вихованців. Варто зазначити, що за визначенням С. Гончаренка розвиток 

будь-якої особистості «здійснюється в діяльності, яка керується системою 

мотивів, що притаманні особистості»1. 

Незаперечним є положення, що педагог покликаний навчатися 

впродовж життя. Специфіка педагогічної роботи полягає у тому, що 

необхідно виходити до учнів із знаннями, думками і переконаннями, які 

відповідають потребам часу і суспільства. Щоб сформувати суспільство, яке 

навчається, потрібно створити умови для педагога, в яких він зможе 

оволодіти найсучаснішими методологічними, теоретичними і методичними 

знаннями, випрацьовувати суспільні орієнтири2. 

Високий рівень викладацької, методичної майстерності досягається 

педагогом, у нього виникає потреба реалізуватися у «професійному 

саморозвитку, самовдосконаленні, якщо він виявляє мотиваційно-ціннісне 

ставлення до методичної діяльності, має здатність до вольової 

саморегуляції, самоорганізації, самоконтролю»3. 

                                                             
1 Гончаренко С.У Український педагогічний енциклопедичний словник/ 

С.У. Гончаренко // Видання друге,  доповнене  й  виправлене. –  Рівне: Волинські 
обереги, 2011. –  С. 404-405 

2 Профтехосвіта України: ХХ століття: Енциклопедичне видання / за ред. 
Н.Г. Ничкало. – К.: Вид-во «АртЕк», 2004. – 876 с. 

3 Шовкун Л.М. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної 
компетентності викладачів вищих аграрних навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.04 / Шовкун Людмила Миколаївна. – К., 2010. – С. 87. 
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Модернізація системи професійної освіти, динамічні зміни у техніці та 

виробничих технологіях, розвиток інформаційного суспільства, вимагають 

зростання рівня професійно-педагогічної компетентності педагогів 

професійного навчання. Актуальність проблеми становлення особистості та 

професійного розвитку педагогів у системі професійної (професійно-

технічної) освіти посилюється із прийняттям у 2017 р. Закону України «Про 

освіту»4. Відповідно до статті 59 «Професійний розвиток та підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» цього Закону 

професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників 

передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення 

кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади 

освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, 

сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації»5. 

Тому освітні заклади у рамках реалізацію нового Закону України «Про 

освіту» покликані створювати належні умови для професійного розвитку 

майстрів виробничого навчання. 

На жаль, як зазначається у «Білій книзі національної освіти України» 

(2009)6, «інноваційний розвиток професійно-технічної освіти гальмується 

неготовністю багатьох педагогів до інноваційної освітньої діяльності, 

сприйняття і застосування інновацій»7. Основними перешкодами у 

досягненні педагогами закладів П(ПТ)О належного рівня професійного 

зростання є відсутність в окремих із них педагогічної освіти, чим 

зумовлюються прогалини у їх педагогічній та методичній майстерності; 

постійна плинність кадрів через незадоволеність умов праці та її оплатою; 

невисокий робітничий розряд майстрів-початківців, які поповнили ряди 

педагогів системи П(ПТ)О із учнівської когорти. Такі труднощі заважають 

системі професійної освіти адекватно реагувати на виклики сьогодення, які 

полягають у необхідності  підготовки у закладах цієї системи 

кваліфікованих кадрів, які створюють рейтинг закладу освіти як надавачеві 

якісних освітніх послуг, задовольняють у повному обсязі вимоги 

роботодавців і здатні працювати на благо і розквіт нашої держави. 

Сформувати такого фахівця може лише майстер виробничого навчання, 

який володіє високим рівнем педагогічної і методичної майстерності.  

З метою подолання цих перешкод та сприяння професійному 

розвитку педагога у Державному навчальному закладі «Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти сфери послуг» створено Навчально-

                                                             
4 Закону України «Про освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
5 Там само. 
6 Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. 

В.Г. Кременя. — К., 2009. — 185 с. 
7 Там само. – С. 114 
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практичний центр сучасних швейних технологій і дизайну. Педагоги мають 

можливість проходити довгострокове підвищення кваліфікації (психолого-

педагогічну підготовку на базі Науково-методичного центру професійно-

технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій області (НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області) 

та короткострокове – через проходження стажування за галузевим 

напрямом на передових підприємствах регіону, через участь у методичних 

заходах обласного та всеукраїнського рівнів (засідання обласних фахових 

секцій, семінари-практикуми, майстер-класи, семінари-тренінги, майстер-

класи).  

Педагоги державного навчального закладу «Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти сфери послуг» активно залучені до різних 

методичних заходів, на яких вони демонструють впровадження сучасних 

педагогічних технологій. Досвідчені викладачі і майстри проводять відкриті 

уроки виробничого й теоретичного навчання із застосуванням 

інтерактивних методів навчання та інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Творчою групою педагогічних працівників Центру здійснюється 

науково-дослідницька робота з розроблення навчальних і методичних 

посібників, збірників контрольно-перевірочних завдань, тестових завдань, 

робочих зошитів, програмного забезпечення для тематичного обліку знань, 

лабораторних практикумів з основних предметів швейного профілю та 

перукарської справи. Навчальні посібники сприяють формуванню в учнів 

навичок самостійної пізнавальної діяльності, самоконтролю та є засобом 

керівництва їх пізнавальною діяльністю. У різних видах навчально-

методичної літератури майстри виробничого навчання демонструють 

впровадження педагогічних інновацій. 

Створюються каталоги інноваційних педагогічних та виробничих 

технологій. В освітньому процесі реалізуються такі інноваційні виробничі 

технології: застосування сучасних швейних та прикладних матеріалів в 

процесі виготовлення швейних виробів, методів повузлової обробки 

виробів; технологія виготовлення корсетних виробів; застосування 

сучасних методів розтяжки волосся, новітніх технологій під час виконання 

біозавивки та прийомів виконання стрижки волосся: дисконекшн, поінтинг, 

слайсинг; застосування технологій приготування страв в «Барбекю», 

«Фондю», мікрохвильові печі за формою обслуговування «Стейк»; 

застосування сучасних дубльованих матеріалів, способи їх обробки; 

конструювання, моделювання одягу за методикою «Мюллер та син»; 

застосування технології «Карвінг»; використання новітніх добавок – 

покращувачів тіста для хліба, хлібобулочних виробів; нових видів 

сировини, інвентаря у кондитерському виробництві; використання 

технології «молекулярна кулінарія».  



VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019 
 

 
~ 639 ~ 

 

Ураховуючи те, що якість професійної підготовки кадрів у системі 

професійної (професійно-технічної) освіти залежить від тих педагогів, які 

власним прикладом демонструють своїм вихованцям можливості 

використання знань, умінь і навичок у конкретних виробничих ситуаціях, 

педагоги докладають чималих зусиль для удосконалення власного 

фахового рівня шляхом самоосвіти. Адже чим вищим буде рівень 

професіоналізму педагога, тим вищу якість професійної підготовки кадрів 

забезпечуватиме заклад професійної (професійно-технічної) освіти, тим 

більшими будуть шанси випускників на ринку праці щодо отримання 

роботи. 

Інноваційна діяльність педагогічного колективу полягає в тому, що 

викладачі і майстри виробничого навчання запроваджують на уроках нові 

форми, методи навчання, практикують проведення різних типів уроків. У 

зв’язку з високою динамічністю освітніх процесів для кожного педагога стає 

очевидною необхідність постійного й системного професійного навчання, 

коли принцип «освіта на все життя» набуває нового значення – освіта 

впродовж усього життя. Це задекларовано «Національною доктриною 

розвитку освіти»8, де одним із пріоритетних напрямів державної політики 

щодо розвитку освіти визначено «розвиток системи безперервної освіти та 

навчання протягом життя»9.  

Сьогодні необхідність неперервної освіти зумовлена інноваційною 

діяльністю закладів освіти, потребами особистості постійно 

удосконалюватися, підвищувати власний професійний імідж і статус. 

Розвиток професійної майстерності реалізується безпосередньо «в 

практичній діяльності педагога, за рахунок експериментальної роботи, 

спілкування з колегами, коли відбуваються осмислення (іноді навіть 

переосмислення) й засвоєння отриманих знань, коли формується власний 

стиль педагогічної діяльності»10.  

Активна участь педагогів у таких заходах дозволяє їм збагачувати 

методичні вміння і навички, скориговувати свої професійні мотиви, за 

допомогою різних форм педагогічної взаємодії удосконалити власну 

самооцінку, збагатити особистий досвід педагогічної діяльності, визначити 

потенційні можливості професійного зростання та успіху. Динаміка 

методичного успіху педагога відстежується на основі методичного 

портфоліо, яке дозволяє виявити рівень методичної, технологічної культури 

                                                             
8 Указ Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 

9 Там же. 
10 Стадова В.В. Теоретичні засади організації методичної роботи в сучасній школі: 

навчально-виховний заклад на шляху реформування / В. В Стадова. – К., 1996. – С.82-96. 
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майстра, оволодіння і впровадження інноваційних технологій і методик 

навчання. 

Створення умов для постійного професійного розвитку та 

саморозвитку майстрів виробничого навчання значною мірою залежить від 

врахування механізмів внутрішньої системи підвищення кваліфікації 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. У цьому контексті 

зростає значення різних форм педагогічного професійного спілкування 

педагогів як засобу стимулювання мотивації активізації саморозвитку, 

задоволення особистісних потреб.  

Про результативність методичних заходів, спрямованих на 

професійний розвиток педагогів, свідчить високий рівень сформованості 

таких їхніх умінь: 

 вміння виконувати майстром виробничі операції у реальних умовах 

сучасного виробництва; 

 обізнаність з питань теорії та сучасних технологій, що полягає у 

знанні майстром цілей, принципів, методів і засобів предметної діяльності, а 

також його обізнаності про тенденції розвитку своєї галузі; 

 володіння поняттєво-категоріальним апаратом з фаху, що є 

свідченням знання педагогом специфічного професійного тезаурусу, а 

також ефективне володіння ним у професійному спілкуванні; 

 сформованість професійного мислення, що уможливлює здатність до 

вирішення теоретичних і практичних технічних завдань з використанням 

алгоритмів, традиційних для певної професійної діяльності; 

 організаційно-комунікативні вміння, що виявляються у здатності 

педагога до встановлення дружніх, ділових зв'язків між суб'єктами 

освітнього процесу, умінні налагоджувати контакти, бути здатним до 

конструктивного спілкування з іншими людьми; 

 володіння вербальною і невербальною педагогічними техніками, що 

простежується в умінні педагога використовувати психофізичний апарат як 

інструмент педагогічного впливу на учнів; 

 педагогічний артистизм, який реалізується у здібностях педагога 

усвідомлено приймати на себе нові ролі у відповідних ситуаціях освітнього 

процесу, що дозволяє переконливо передати певну думку, чи ідею, 

емоційно впливаючи на учня за рахунок високого рівня розвитку образного 

мислення, уяви, а також естетики мови, пластичної культури та інших 

якостей; 

 володіння сучасними дидактичними підходами, що свідчить про 

готовність творчо використовувати різні прийоми навчання вихованців 

основам дій, необхідних для успішної професійної діяльності.  

Отже, прагнення до постійного професійного розвитку – це важлива 

якість педагогічного педагогічного працівника, набута у процесі навчання 

та збагачена у професійній діяльності. Це має вирішальне значення для 
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забезпечення якісної підготовки кваліфікованих фахівців, здатних 

працювати на утвердження миру й добробуту народу України у нелегкий 

час, сповнений соціально-економічних і політичних негараздів. 
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Evelina Tsariova  

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MANUFACTURING MASTERS 

IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR PEACE 

 

Summary. The article presents the pedagogical workers’ experience of 
professional development at the vocational (vocational training) education on the 

example of State Education Establishment Khmelnytskyi vocational training centre 

services sector. It is capable of creating an atmosphere of peacefulness attitude of the 
society in our difficult time. The author of the article concludes that exactly the 

professional development of the teacher of the professional (vocational training) 

education is crucial for the training of skilled personnel. They are able to work for the 
establishment of peace and prosperity of the Ukrainian nation in a difficult, full of 

socio-economic and political time of changes. The article the main attention is focused 

on hindering the professional development of masters of manufacturing training (the 

lack of pedagogical education, the staff turnover of personnel, the low working 
category of masters beginners). In the opinion of the author such difficulties impede 

the system of vocational education adequately respond to the challenges of the 

present.  The article defines the main forms of activity of the masters of production 
training which promote their professional development, namely they are meetings of 

regional professional sections, seminars with practical classes, master classes, training 

seminars, open lessons of production and theoretical training with the use of 
interactive teaching methods and information and communication technologies, the 

work of creative groups for the development of educational and methodological aids, 
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control and verification tasks, test tasks, workbooks, software for thematic accounting 

of knowledge, laboratory practical classes. The perspective direction of further 

research the author sees in the analysis and systematization of the methodological 
provision of masters of manufacturing training’s professional development and the 

development of a model of their professional development in a vocational (vocational) 

educational establishment. 
Key words: professional development, master of production training, 

establishment of professional (vocational training) education 

 

Jewelina Cariowa 

 

ROZWÓJ ZAWODOWY MISTRZÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

W KONTEKŚCIE EDUKACJI DLA POKOJU 

 

Streszczenie. W artykule został przedstawione doświadczenia dotyczące 

rozwoju zawodowego pracowników pedagogicznych zakładu kształcenia zawodowego 
(techniczno-zawodowego) na przykładzie Państwowego Zakładu Kształcenia 

„Chmielnickie Centrum Oświaty Techniczno-zawodowej w Zakresie Usług‖ pomagające 

wytworzyć atmosferę pokoju w społeczności w ten trudny czas. Autor artykułu 
dochodzi wniosku o tym, że właśnie rozwój zawodowy pedagoga zakładu z systemu 

kształcenia zawodowego (techniczno-zawodowego) decyduje o przygotowaniu kadr 

wykwalifikowanych, zdolnych działać w celu wzmocnienia pokoju i dobrobytu Narodu 

Ukraińskiego w trudnych czasach, nasyconych zaburzeniami socjalno-gospodarczymi 
oraz politycznymi. W artykule skupia się uwagę na barierach podstawowych, 

przeszkadzających rozwojowi zawodowemu nauczycieli-mistrzów kształcenia 

zawodowego (brak wykształcenia pedagogicznego; płynność kadr; niewysoka klasa 
mistrzów początkujących). Takie trudności, zdaniem autora, zawadzają zdolności 

systemu kształcenia zawodowego adekwatnie odpowiadać wyzwaniom teraźniejszości. 

W artykule zostały określone podstawowe formy działalności nauczycieli kształcenia 
zawodowego, sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu, a mianowicie: posiedzenia 

obwodowych sekcji fachowych, seminaria praktyczne, klasy mistrzowskie, seminaria 

szkoleniowe, zajęcia otwarte szkolenia zawodowego i teoretycznego z wykorzystaniem 

interaktywnych metod nauczania oraz technologii informatyczno-komunikacyjnych, 
praca grup twórczych ds. opracowania przewodników akademickich 

oraz metodycznych, zbiórek zadań kontrolnych i egzaminacyjnych, zadań testowych, 

zeszytów roboczych, oprogramowania dla tematycznej kontroli przygotowania 
studentów, warsztatów laboratoryjnych. Kierunkiem perspektywicznym dla dalszych 

badań autor uważa analizę i systematyzację narzędzi metodycznych rozwoju 

zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego, opracowanie modelu ich rozwoju 

zawodowego w środowisku zakładu kształcenia zawodowego (techniczno-
zawodowego). 

Słowa kluczowe: rozwój zawodowy, nauczyciel kształcenia zawodowego, 

zakład kształcenia zawodowego (techniczno-zawodowego). 
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лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту 

професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. 

Валентина Смаль – доктор географічних наук, професор, cпеціаліст з 

розвитку професійної освіти Програми ООН із відновлення та розбудови миру.  

Ващенко Любов – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих.  

Гарсія Лаура Джемма Флорес – кандидат історичних наук, директор 
відділу гуманітарних наук Автономного університету Сакатекаса у Мексиці. 

Годлевська Катерина – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної 

академії педагогічних наук України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 

професійна освіта ХХІ століття» Національної академії педагогічних наук України. 

Головченко Гліб – кандидат педагогічних наук, секретар Національної 

спілки журналістів України, директор Коледжу преси та телебачення. 

Гуревич Роман – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

(академік) Національної академії педагогічних наук України, директор Навчально-

наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського. 

Дівінська Наталя – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник науково-видавничого відділу 
Держаної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». 

Діденко Олександр – доктор педагогічних наук, професор, провідний 
науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 

Дубасенюк Олександра – доктор педагогічних наук, професор, Почесний 
академік Національної академії педагогічних наук України, професор 

кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Жижко Олена – доктор педагогічних наук, викладач відділу гуманітарних 
наук автономного університету Сакатекаса у Мексиці. 

Зінченко Володимир – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка. 
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Ігнасяк-Шульц Аранка – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

європейської інтеграції та регіональних досліджень, керівник Центру досліджень 

Центральної і Східної Європи Університету імені Миколи Коперника. 

імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України.  

Кадемія Майя – кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
інформаційних та інноваційних технологій в освіті Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Карташова Любов – доктор педагогічних наук, професор, заступник 
директора Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу 

вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України. 

Кириченко Микола – кандидат педагогічних наук, професор, член-

кореспондент Академії наук вищої освіти України, ректор Державного закладу 

вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії 
педагогічних наук України. 

Козяр Михайло – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри практичної 
психології та педагогіки Львівського університету безпеки життєдіяльності. 

Крикун Валентина – викладач кафедри педагогіки, теорії і методики 

початкової освіти Державного закладу вищої освіти «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Кузьмінський Анатолій – доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Курок Олександр – доктор історичних наук, професор, ректор 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

Лазаренко Наталія – кандидат педагогічних наук, професор, ректор 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. 

Лімон Альваро Луїс Лопес – кандидат історичних наук, викладач відділу 

гуманітарних наук Автономного університету Сакатекаса у Мексиці. 

Лук’янова Лариса – доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної 

академії педагогічних наук України. 

Марусинець Маріанна – кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної 
академії педагогічних наук України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 

професійна освіта ХХІ століття» Національної академії педагогічних наук України. 

Ничкало Нелля – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

(академік) Національної академії педагогічних наук України, академік-секретар 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії 

педагогічних наук України. 
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Носко Микола – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

(академік) Національної академії педагогічних наук України, ректор Національного 

університету  «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

Огієнко Олена – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної 

академії педагогічних наук України. 

Олійник Віктор – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
(академік) Національної академії педагогічних наук України, радник ректора 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України. 

Орлов Валерій – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної 

освіти Національної академії педагогічних наук України. 

Орос Ільдіко – доктор філософії, ректор Закарпатського угорського 

інституту імені Ференца Ракоці ІІ.  

Оршанський Леонід – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри технологічної та професійної освіти інженерно-педагогічного факультету 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Падалка Олег – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри економіки 

освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Пазюра Наталія – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету. 

Пєхота Олена – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії, директор Центру «Європейська освіта дорослих». 

Пилинський Ярослав – кандидат філологічних наук, провідний науковий 
співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної 

академії педагогічних наук України. 

Плачинда Тетяна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії 

Національного авіаційного університету. 

Постригач Надія – кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної 
академії педагогічних наук України, секретар кафедри ЮНЕСКО «Неперервна 

професійна освіта ХХІ століття» Національної академії педагогічних наук України. 

Проніков Олександр – доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

Пугач Анжеліна – кандидат педагогічних наук, начальник науково-

видавничого відділу Держаної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти», головний редактор науково-методичного журналу «Рідна школа». 
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Радкевич Валентина – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

(академік) Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту 

професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. 

Радкевич Олександр – кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник Лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання 
Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України. 

Різник В’ячеслав – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Самойленко Оксана – кандидат педагогічних наук, докторантка кафедри 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Семеног Олена – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка.  

Сиско Наталія – кандидат психологічних наук, докторантка Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 
педагогічних наук України. 

Сорочан Тамара – доктор педагогічних наук, професор, директор 

Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України. 

Терентьєва Наталія – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

Тимків Надія – кандидат педагогічних наук, доцент Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. 

Товканець Ганна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного 

університету. 

Фурсенко Тетяна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
іноземних мов, факультет маркетингу Державного закладу вищої освіти 

«Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана». 

Хомич Лідія – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з 
наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

Національної академії педагогічних наук України. 

Царьова Євеліна – виконуюча обов’язки директора Державного 

навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери 

послуг». 

Шагаєва Ольга – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу 

апарату Президії Національної академії педагогічних наук України. 

Шишкіна Марія – доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу хмарно орієнтованих систем інформатизації освіти 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії 
педагогічних наук України. 
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