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Передмова 
 

Збірник «Духовний простір освітнього менеджменту»  присвячений проблемі створення 
засобами управлінських ресурсів гармонійного освітнього середовища, що задовольняло б 
світовим стандартам і водночас зберігало унікально-розпізнавальні національні 
характеристики. Серед авторів збірника – відомі вчені, молоді науковці, аспіранти, управлінці-
практики. Всі матеріали розподілено за трьома розділами: розділ 1 «Історія, теорія і практика 
менеджменту освіти», розділ 2 «Підготовка управлінців навчальними закладами», розділ 3 
«Зарубіжний досвід управління освітою». 

У першій статті збірника представлено у формі наративу досвід творчої праці академіка 
І. Зязюна на посаді ректора Полтавського державного педагогічного інституту, який завдяки 
непересічним особистісним характеристикам наймолодшого на той час в Україні ректора, 
перетворився в унікальний заклад розвитку педагогічної майстерності. Проблемі духовного 
простору освітньої установи, а також визначенню енергетичних характеристик педагогічної 
реальності освітнього закладу, з’ясуванню ролі світоглядних позицій, думок, почуттів, слів і дій 
управлінця присвячено статті професорів М. Лещенко і Т. Люріної.  

Серед різноманіття статей, присвячених актуальним проблемам професійної підготовки 
майбутніх управлінців особливе місце займає праця професора В. Вербицького, присвячена 
нерозробленим в освітніх реаліях України проблемам управління і підготовки менеджерів 
позашкільних навчальних закладів.  

Комунікативна компетентність управлінця є надзвичайно важливою при творенні 
духовного простору навчального закладу, саме особливості її розвитку схарактеризовано у 
працях доц. А. Москаленко, доц. О. Коваленко, Л. Токарук, М. Коваленко, Т. Кущ, 
А. Свєтлорусова, Н. Шут, В. Віслоухова. Економічний аспект професійної підготовки 
майбутніх управлінців, що є особливо актуальною сферою  в сучасних соціальних умовах, 
представлено в роботі професора Л. Хомич.  

Специфіка управління навчально-виховною діяльністю студентів і учнів різних видів 
навчальних закладів знайшла своє відображення в статтях проф. А. Марушкевич, 
проф. Г. Нагорної, доц. П. Автомонова, Л. Паламарчук, В. Мороз, Н. Селіванової, Т. Зотєєвої, 
О. Номер. В умовах  реалізації Болонського процесу мають велику вагу результати досліджень 
проф. М. Солдатенка щодо специфіки управління самостійною навчально-пізнавальною 
діяльністю учнів і студентів. 

Особливості управління різними навчальними закладами в системі неперервної освіти 
відображено у статтях В. Вербицького, доц. Н. Кузьменко, доц. Б. Шуневича, Л. Ніколаєнко, 
З. Резніченко, Л. Дмитренко. 

Реформаційні процеси сьогодення та їх вплив на систему освіти зумовлюють 
необхідність здійснення історико-порівняльних досліджень розвитку навчальних закладів.  

Перші роки становлення організаційно-педагогічних засад освітньої діяльності 
Київського імператорського університету св. Володимира відображені у праці С. Черняка. 
Дослідженнями неповторних унікальних особливостей управлінсько-педагогічної діяльності 
історичних постатей є статті Н. Кошечко, Н. Постоюк, А. Степаненко. 

Питанням менеджменту в сфері соціальних практик присвячено роботам доц. Я. Кічука, 
Б. Марушкевича. 

Полікультурна палітра зарубіжного досвіду насичена особливими барвами і відтінками 
неповторних характеристик управлінських реалій Австралії (Т. Парфенюк), Великобританії 
(доц. Н. Мукан, Т. Григор’єва), Данії (А. Степаненко), Ірландії (Ю. Запорожченко), Іспанії 
(З. Янішевська), Канади (доц. Н. Мукан, М. Гаврилюк, Ю. Лавриш), Мексики (О. Жижко), 
Польщі (О. Токаренко), США (доц. М. Мукан, А. Лещенко), Франції (В. Лащихіна), Швейцарії 
(Т. Радченко), Швеції (В. Давидова). 

У збірнику представлено праці викладачів (докт. Г. Мажець, докт. В. Пасічник,  
докт. К. Плечкань, докт. М. Шиманська) інституту педагогіки Природничо-гуманітарного 



 

 

університету ім. Я. Коханевського філія Пьотрков-Трибунальський, з яким плідно співпрацює 
кафедра педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Збірник зацікавить студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, усіх тих, для кого не є 
байдужими освітні проблеми минулого, сучасного і майбутнього.  

 
В. Вербицький, М. Лещенко 
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РОЗДІЛ 1. Історія, теорія і практика менеджменту освіти 
 

 
ДОСВІД РОБОТИ РЕКТОРОМ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА 
 

Зязюн І.А. 
 

доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України, 
директор Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України 

 
Стаття у формі наративу відображає особистісний досвід академіка Зязюна І.А. як 

ректора ПДПІ, який за часи його управління став найбільш відомим професійно-
педагогічним освітнім закладом у країні. Окреслено десять визначальних принципів, що 
були покладені в основу  модернізації діяльності інституту. 

 
Наприкінці лютого колегія Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР 

затвердила мене ректором Полтавського педагогічного інституту, а 3 березня 1975 року, у 
день мого 31-річчя, мене представляли колективу інституту як ректора. 

Рівно через місяць на зборах викладачів я виступив p ректорською програмою 
ідей та їх реалізації щодо виведення інституту на рубежі вищого навчального закладу з 
найсучаснішими технологіями підготовки вчителя. Ми не прагнули першості серед вузів, 
ми прагнули нових ідей та їх матеріалізації, ми прагнули нової психології ставлення до 
професії вчителя. У моїй душі завжди жила істина древніх: “Нічого нового під місяцем!”. 
Нове – це давно забуте старе. І то – правда! Найяскравіші уми людства мали доволі 
вільного часу, щоб виробляти нові ідеї. Не вистачало часу ці ідеї зреалізувати. 
Звернемося до наших попередників, до минулого. Воно завжди наповнене майбутнім. Та 
таким віддаленим у часі, що його можна ожиттєвлювати лише крихтами і поступово, 
перманентно, обережно і по життєво. Лише три педагоги, і два останні з  них 
випускники полтавського, нашого навчального закладу, К.Д. Ушинський, 
А.С. Макаренко і В.О. Сухомлинський, так багато написали, видали стільки цікавих ідей, 
що кожна з них, втілена в життя, с багатством нового і ще незнаного. Усі мої ідеї були 
їхніми. 

Я просив підтримати 10 принципів, які висунув основоположними передусім у 
контексті цілепокладання з поступовим уможливленням їхньої життєвості у 
переконаннях кожного з нас.  

1. Найгуманніше ставлення викладачів до студентів і студентів до  викладачів за 
вічним, золотим правилом етики: стався до іншого так, як  бажаєш, щоб ставився до 
ге5е (кантівський імператив). 

2. Педагог як учитель – взірець моральності для студентів, приклад наслідування у 
професійному самовдосконаленні. 

3. Процес навчання в інституті – розвиток потреби на самонавчання , 
самовдосконалення. 

4. Інститут – центр культури міста Полтави і області. 
5. Інститут – центр гуманітарної науки Радянського Союзу з впровадження у життя 

гуманістичної педагогіки А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського. 
6. Педагогіка – мистецтво (К.Д. Ушинський), його творення – індивідуальний 

розвиток педагогічних можливостей кожного студента (формування педагогічної 
майстерності – А.С. Макаренко). 

7. Основа духовності – Краса і Добро (“філософія серця” Г.С. Сковороди), основа 
наукового пошуку – Істина. 
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8. У поєднанні Істини, Краси і Добра відбір учнівської молоді на учительську 
професію за “спорідненою працею” (Г.С. Сковорода). 

9. Основа конкурсних іспитів в інституті – творча співбесіда на виявлення 
педагогічної обдарованості. 

10. Плекання гордості кожного викладача і студента за належність до вузу, 
відомого у світі педагогічними талантами, постійне вболівання особистим життям і 
особистою творчістю за його авторитет у місті, в області, в Україні, в Радянському Союзі. 

Принципи, як бачимо, загальні, але деякі з них, надто для того часу, революційні, 
особливо восьмий. Та й інші, у моїй свідомості вибудувані у систему, за декілька років 
мали зробити вибух і бодай розпочати розхитування тієї байдужості, якою вузи, особливо 
педагогічні, були переповнені. 

У комплексному дослідженні Полтавського педагогічного інституту виокремлено 
декілька напрямів. Це уможливило створення з кожного напряму комплексних наукових 
груп для забезпечення достатнього наукового і практичного рівнів розробки окремих 
питань програми і їх апробації в інституті і школах області. 

Перший напрям. Профдобір і допрофесійна підготовка школярів. Система школа — 
педвуз - школа концентрує увагу на вирішенні таких завдань: 

- теоретичне обґрунтування методики, організація і вдосконалення факультативу 
“Юний педагог” для різновікових груп учнів загальноосвітньої середньої і восьмирічної 
школи; професійно-технічна освіта з наступною корекцією програми факультативу 
майбутнього вчителя; 

- розробка методики діагностики педагогічних здібностей школярів, студентів 
педвузу, молодих учителів для створення єдиної картотеки учительських кадрів 
Полтавсько; області; 

- підготовка положення про спільну діяльність педінституту і органів народної 
освіти щодо цільового набору до інституту і училища здібної до педагогічної творчої 
діяльності молоді. 

Другий напрям. Профвідбір абітурієнтів педвузу. Тут увага дослідників 
зосереджується ось на чому: 

- визначенні основних вимог до педагогічної професії і факторів придатності до неї; 
- розробці психологічних тестів для профвідбору на учительську професію; 
- розробці методики здійснення  профвідбору на вступних іспитах. 
Ми намагаємося досягти повної впевненості, що вільний вибір професії є 

основою всебічного розвитку особистості (при відповідності індивідуальних 
особливостей професійним вимогам). Наше кредо: лише вільний і правильний вибір 
професії – єдина передумова всебічного розпитку особи. 

Третій напрям. Оволодіння педагогічною майстерністю у студентські роки: 
- розробити методологію курсу педагогічної майстерності, визначивши його 

зміст, структуру і обсяг у стикуванні з іншими професійними курсами; 
- розробити методи вдосконалення педагогічної майстерності 
Кутнього вчителя (навчання “сприйнятливості”, психологічного 
спостереження, вміння аналізувати урок і виховні заходи), розвитку 

інтелектуальних і практичних навичок самовиховання. 
Четвертий напрям. Безперервна педагогічна практика студентів у базових 

навчальних закладах. Удосконалення її організації з урахуванням вимог реформування 
ІНКОЛИ передбачає наступне: 

- розробку методики оцінки якості діяльності школи, ефективності локальної 
системи виховання у процесі безперервної практики студентів усіх курсів; 

- визначення критеріїв психолого-педагогічної оцінки практики студентів у базових 
навчальних закладах; 
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- підготовку нових варіантів програм безперервної практики студентів І-ІІІ 
курсів (із розрахунку 6 год. тобто один день на тиждень), які реалізуватимуться 
кафедрами педагогіки, педагогічної майстерності, психології, методик спецдисциплін;  

- здійснення підготовки методичних рекомендацій для безперервної практики у 
базових школах студентів І-ІІІ курсів. 

П'ятий напрям. Вивчення адаптації студентів і молодих учителів передбачає 
вирішення таких завдань: 

- розробки теоретичних основ і алгоритму визначення якості рівня підготовленості 
педагогічних кадрів вузу; 

- вивчення рівня соціальної зрілості випускників, зокрема їх готовність 
виконувати суспільно необхідні педагогічні функції на початку самостійної трудової 
діяльності; 

- визначення реального рівня розвитку дитячих спільнот як об'єкта і суб'єкта 
навчання і виховання; роль і місце молодих учителів за місцем самостійної роботи. 

Для обробки результатів разом з обчислювальним центром Міністерства народної 
освіти України розроблено комп'ютерну програму. Підбиттю підсумків передує встановлення 
одно- і двовимірних частотних розподілів, диференційований аналіз результатів по-
переднього відбору з розбивкою за групами, спеціальностями, курсами, факультетами. 
Порівняння даних уможливлює виявлення конкретних змін, визначення труднощів 
довузівської і вузівської підготовки та післявузівської перепідготовки вчительських кадрів. 

Найважливішим з методів оцінки є кореляційний аналіз (інтервальна кореляція). З 
його допомогою уможливлюється корелювання оцінок одних і тих самих чинників на різних 
етапах дослідження, тобто здійснення аналізу в динаміці. Тим самим окреслюється тенденція 
розвитку не лише цілого контингенту, а й його підрозділів, зокрема й кожного учасника 
опитування. 

Для узагальнення емпіричного матеріалу і поліпшення кореляційного аналізу 
використовуємо типізацію, тобто добір матеріалу за статистичними групами (навчання, 
виховання, ідеологія, світогляд, інтереси, ставлення до навчання, контакт між викладачами і 
студентами тощо). 

Ми сподіваємося, що реалізація нашої цільової комплексної програми “Учитель” мас 
виявити важливі закономірності формування особистості вчителя згідно із завданнями, які 
стоять перед суспільствам. 

Результати дослідження знайдуть відображення в реальній підготовці вчителя, а також 
у монографіях, збірниках наукових праць, матеріалах наукових і науково-практичних 
конференцій. Будуть підготовлені також рекомендації та інструктивно-методичні листи. 

Цільова програма “Учитель” у першому варіанті була видана в 1980 році і здобула 
велику популярність у наших гостей. Тираж 500 примірників розійшовся швидко і доводилося 
знову й знову його додруковувати. Але щоразу робилася нова редакція програми, з'являлися 
нові ідеї та рекомендації щодо їх реалізації. 

 
Ziaziun I.A. The experience of being the rector  

of Korolenko state pedagogical institute of Poltava 
The article is reflecting in form of narrative the personal experience of academic 

Ziaziun I. as a rector of Poltava state pedagogical institute, which became the most famous 
professional pedagogic educational establishment in the country under his (Ziaziun’s) governing. 
The bases principles of the institute’s modernization are shown. 

 
Зязюн И.А. Опыт работы ректором Полтавского государственного 

педагогического института имени В.Г. Короленка 
Статья в форме наратива отображает опыт академика Зязюна И.А. как ректора 

Полтавского государственного педагогического института, который во времена его 
управления стал наиболее известным профессионально-педагогическим образовательным 
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учреждением в стране. Охарактеризованы десять основных принципов, заложенных в 
основу модернизации деятельности института. 

 
 
 

ДУХОВНИЙ ПРОСТІР ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 
 

Лещенко М.П. 
 

доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки 

Київського національного університету мені Тараса Шевченка 
 
Автор представляє теорію функціонального поля освітнього закладу. У статті 

схарактеризовано методологічні засади менеджменту добротворення. 
 
Кожний навчальний заклад характеризується особливим полем функціонування, 

творцями якого є всі працівники освітньої установи. Безумовно, провідна роль в цьому 
процесі, належить керівнику навчального закладу. Управління освітньою установою – це 
особливий вид менеджменту, що поєднує науку й мистецтво. На нашу думку, кожен 
управлінець є творцем реальності, в якій живуть і діють його підлеглі. Саме у цьому 
проявляється мистецький характер діяльності керівника. У кожному конкретному 
випадку, ввійшовши до навчального закладу, відчуваєш його атмосферу: добру, піднесену 
або безрадісну, гнітючу. Відчуття особливої атмосфери є проявом функціонального поля 
навчального закладу, що може характеризуватися позитивним або негативним 
потенціалом.  

Філософське обґрунтування цього твердження знаходимо в концепції академіка В. 
Вернадського про наукову думку як планетне явище космічного характеру. Визначним 
моментом концепції В. Вернадського є положення про те, що людина існує до тих пір, 
"доки не припиняється матеріальний і енергетичний обмін" між нею і середовищем, в 
якому вона живе. На його думку, енергетичний і матеріальний обмін між живими 
організмами здійснюється через "поле життя – як в середовищі всесвітнього тяжіння, так і 
в мікроскопічному розрізі, де сили тяжіння не є пануючими..." [2, с. 9]. Кожна особистість, 
за В. Вернадським, характеризується "полем власного існування", для якого властиві 
раціональні та ірраціональні елементи.  

Підкреслимо, що поле особистості характеризується поєднанням почуттєвого і 
раціонального, підсвідомого і свідомого, гедоністичного і евристичного. Воно проявля-
ється у ставленні людей до світу, а також у явищах, які не піддаються стандартному 
логічному осмисленню: емоціях, почуттях, переживаннях, інтуїтивних передбаченнях, 
особливих наукових думках, натхненні, сновидіннях, галюцинаціях. Поле окремої людини 
перебуває у постійній взаємодії з полями інших осіб.  

На наш погляд, коли група людей об'єднується з метою виконання певного виду 
діяльності, то відбувається явище накладання окремих полів і виникає сумарне поле 
діяльності [6 с. 12].  

Якщо педагогічну діяльність розглядати як процес енергетичного і матеріального 
обміну між керівником закладу, педагогами, учнями і працівниками, то правомірно зробити 
висновок про функціональне поле, яке виникає в результаті накладання особистісних 
полів всіх учасників навчально-виховного процесу, що реалізується упродовж 
конкретного навчального дня. Поле керівника є домінуючим.  

Розглянемо детальніше процес творення управлінцем функціонального поля. 
Будучи суб'єктом навчально-виховного процесу, управлінець надає інформації суб'єктивні 
характеристики. Йдеться не про деформацію змісту переданого при спілкуванні 
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повідомлення. Маємо на увазі, що цей зміст подається у певних почуттєво-емоційних 
образах, які виникають в уяві керівника. "Уява,—за словами знаменитого філософа, алхіміка 
і лікаря XVI ст. Парацельса, - це сонце душі людської... Якщо сила уяви достатня для того, 
щоб освітити весь внутрішній світ людини, то її уява здатна творити". Парацельс 
стверджує, що "уява - це інструмент. Силою уяви воля створює з думок існуючі форми – 
мислеобрази. Уява породжує дію" [3, с. 147].  

Через напруження психічної енергії (інтелекту, емоцій, почуттів) творчою волею 
керівник передає інформаційний образ педагогам і учням. З цього приводу відомий 
російський педагог Петро Каптєрєв писав: "Живий, діяльний характер наших ідей і всіх 
взагалі продуктів діяльності мозку проявляється у багатьох фактах... якби образи не 
містили в собі прихованої енергії, то звідки б виникало подібне втручання з їх боку в течію 
нашого життя?" [5, с. 381]. Незалежно від того, яке повідомлення передається, керівник 
свідомо або на рівні підсвідомого подає не "голу" інформацію колегам, а пропускає її через 
почуттєво-емоційну сферу. Ця почуттєво-емоційна сфера породжує інформаційний образ, 
який, в свою чергу, є джерелом функціонального поля, що діє на всіх учасників 
навчально-виховного процесу через слово, міміку, жести керівника, арсенал засобів впливу, 
котрі він використовує. Отже, управлінець є творцем інформаційного образу і 
функціонального поля, носіями яких є його слово і дія. 

У залежності від того, яким є продукт творчості управлінця, можна визначити 
силову і енергетичну характеристики функціонального поля. Це поле можна виявити 
через почуття, емоції, які переживають всі учасники педагогічного процесу. Чим вища 
напруженість почуттів, тим більшою є силова характеристика поля. Залежно від того, які 
почуття переживають всі учасники педагогічного процесу, — позитивні (радості, піднесення, 
творчого успіху, наснаги, натхнення, любові) чи негативні (страху, приниження, 
насильства, власної неспроможності, безсилля), визначаємо енергетичний потенціал поля – 
позитивний або негативний.  

Якщо керівник насаджує жорстку дисципліну шляхом приниження, насильства над 
підлеглими начебто з доброю метою (якомога найшвидше і найкраще виконати поставлені 
завдання), то в дійсності формується негативне функціональне поле, що проявляється у 
негативних почуттях: керівника - до педагогів, педагогів - до керівника, керівника – до 
учнів, учнів – до педагогів і керівництва. Всі адміністративні настанови виконуються без 
належної старанності на фоні негативних настроїв. Ці почуттєво-емоційні 
характеристики є дуже важливими.  

Адже Л. Виготський стверджував, що переживання - це дійсно динамічна одиниця 
свідомості, в якій представлені всі ознаки особистості. А в трактуванні А. Запорожця, 
емоції - це ядро особистості. Доктор психологічних наук, академік РАО В. Зінченко, 
розвиваючи ці положення, зазначив, що "дуже важлива роль емоцій, почуттів в становленні 
суперечливої, а значить, і повноцінної, динамічної і плідної тріади: особистість, 
свідомість, діяльність. Вони можуть цементувати, стягувати ці утворення в єдине ціле, в 
"людину зібрану", а можуть і розірвати зсередини цю тонку єдність" [4, с. 84].  

В. Вернадський про єдність раціонального і почуттєвого висловлювався дуже чітко: 
"Хіба можна пізнати і зрозуміти, коли спить почуття, коли не хвилюється серце, коли немає 
якихось дивних, невловимих широких фантазій. Кажуть: одним розумом можна все 
осягнути. Не вірте, не вірте! Ті, котрі говорили так, не знають, що таке розум, вони не 
розуміють, що хвилює і цікавить в тих роботах, які вважаються інтелектуальними працями. 
Мені уявляється розум і почуття тісно-претісно переплетеним клубком: одна нитка - 
розум, а друга - почуття, і всюди вони один з одним дотикаються" [1, с. 482]. Сумарний 
енергетичний потенціал функціонального поля навчального закладу складається з суми 
енергетичних потенціалів полів кожної особистості, що створює загальний енергетичний 
фон.  

Функціональне поле максимального позитивного потенціалу проявляється в 
особливій атмосфері творчого піднесення педагогів, учнів, коли кожен і всі разом охоплені 
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почуттями радості спілкування, захоплення, натхнення від відкриття і осягнення 
невідомих раніше  явищ навколишнього і внутрішнього світу. Про наявність поля 
максимального позитивного потенціалу у практичній діяльності управлінця свідчать 
хвилини особливого натхнення, стану польоту і творчості душі, коли педагог відчуває себе 
єдиним цілим з дитячим з шкільним колективом у процесі пізнання істини. Управлінська 
майстерність, по суті, передбачає пошук шляхів підвищення позитивного енергетичного 
потенціалу функціонального поля навчального закладу. Йдеться про мобілізацію 
психічних (інтелектуальних і почуттєво-емоційних) ресурсів кожного учасника 
навчально-виховного процесу, їх орієнтацію на творче навчання. Важливо пам'ятати, що 
психічна енергія кожної людини множиться від радісної, мажорної, творчої праці. Варто 
зазначити, що людина - це істота не тільки така, що пізнає, але і діяльна, практично-
творча, така, що намагається постійно в чомусь поза собою виразити те, що здійснюється 
всередині у неї, в її душі. Утворення уявлень і понять є одна половина діяльності 
людини; вираження зовні різними способами утворених уявлень є друга половина 
діяльності.  

Необхідність добротворного впливу освіти, за П. Каптєрєвим, зумовлена тим, що 
ще стародавні мудреці вище всіх наук ставили науку про добро і зло. Освіта вважалась 
облаготворюючою діяльністю, бо, зростаючи духовно під впливом освіти, людина повинна 
була стати не тільки розумнішою, але і кращою, добрішою. Прогрес, у знаннях і 
розумовому розвитку без прогресу в добрих звичаях і моральності є регресом [5, с. 381]. 
Значний інтерес для управлінської діяльності становить думка про те, що виховання і 
навчання можуть здійснитися тільки тоді, коли вихователь при поясненні, навіюванні, 
доведенні здатний збудити власний самобутній процес у свідомості вихованця, який був 
би подібним до процесу в голові вихователя. Якщо цього не станеться, то праця 
вихователя не досягне мети, а найрозумніші доведення, найпереконливіші переконування 
внутрішньо залишаться поза свідомістю вихованця і ніскільки не вплинуть на нього.  

Навчальна праця в освітньому закладі має бути мажорною, натхненною, творчою, 
радісною, привабливою, бо тільки в такому стані розвиваються психічні процеси і 
особистість переживає почуття комфорту, душевного задоволення. Творчість 
талановитого управлінця, його небуденна особистість формують потужне силове 
функціональне поле духовності і краси, пульсування якого відчувається всіма присутніми. 
У кожного такого поля є своя власна “територія”, свої “чари” та свій спосіб 
добротворення, власні секрети випромінювання краси та добра, що так приваблюють до 
себе і педагогів, і учнів.  

Історія світової педагогічної думки подарувала людству різноманітні взірці 
духовно багатих силових полів видатних педагогів-управлінців: Я.-А. Коменський, 
Й. Песталоцці, А. Макаренко, Я. Корчак, В. Сухомлинський та ін. Світ добрих почуттів, 
духовної досконалості, що забезпечує щасливе і безпечне життя всіх учасників навчально-
виховного процесу повинен будуватися на засадах менеджменту добротворення: 
навчальний заклад – це світ, в якому не тільки працюють, а й живуть люди; педагоги, учні, 
співробітники, незалежно від характеру, здібностей, зовнішньої привабливості, 
ієрархічної позиції, мають право на щасливе життя в навчальній установі; святий 
обов’язок управлінця свідомо творити і постійно підтримувати позитивний потенціал 
функціонального поля навчального закладу. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ  
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ 

 
Солдатенко М.М. 

 
доктор педагогічних наук, 

завідувач відділу історії та теорії педагогічної майстерності 
 

Проблема управління  навчально-пізнавальною діяльністю розглядається під кутом 
зору можливості переводу ''зовнішнього'' управління самоосвітнім процесом суб'єктів 
учіння в самоуправління. Складовими цього процесу є наявність мотивації, вміння 
самостійно вчитися та умови, необхідні для навчання. Особлива увага в статті 
приділяється навчально-методичному забезпеченню пізнавального процесу. 

 
Сьогодні є очевидним той факт, що оволодіння майбутніми фахівцями 

спеціальними знаннями управлінської діяльності набуває особливого значення. У 
педагогічних навчальних закладах проблеми підготовки студентів до такої діяльності 
вирішуються в ході вивчення спеціальних курсів: “Управління педагогічними системами”, 
“Управління якістю освіти”, “Організація самостійної навчальної роботи студентів”, 
“Культура розумової праці” та ін. 

Відомо, що управлінська діяльність педагога є багатоаспектною, тому її 
ефективність пов’язана з необхідністю врахування цілої низки не лише педагогічних, а й 
психологічних, соціальних, економічних та інших чинників, які впливають на  процес 
професійної підготовки. Отже, завдання таких спецкурсів – надати студентам можливість 
вирішувати практичні задачі, моделювати умови і власні технології управління власною 
пізнавальною діяльністю, а пізніше й самостійною навчально-пізнавальною діяльністю 
учнів, прогнозувати можливі наслідки [10]. У результаті значно розширюється 
педагогічний кругозір майбутніх спеціалістів, закладаються передумови для формування 
навичок педагогічної діяльності, відбувається орієнтація на сучасні цілі освітнього 
процесу. Для майбутнього вчителя важливим  при цьому є не лише оволодіння ним 
основами наукової організації самостійного навчання, а також і вміннями управляти 
самоосвітнім процесом учнів шкіл, ліцеїв, ПТУ і т. п. 

Нові інформаційні технології, їх різновиди та перспективи розвитку теж 
розглядаються під кутом зору можливості вдосконалення інформаційного забезпечення 
процесу управління. Комплексний розгляд проблеми дає можливість сформувати у 
студентів розуміння складності та багатоаспектності організації навчальної діяльності,  
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що є особливо актуальним у зв'язку із збільшенням питомої ваги їх самоосвітньої 
діяльності.  

Сьогодні проблема управління самоосвітнім процесом розглядається насамперед 
під кутом зору можливості переводу “зовнішнього” (з боку вчителя, викладача) 
управління самоосвітою учнів та студентів  в самоуправління цим процесом. Звертаючи 
особливу увагу на практичній стороні вирішення зазначених вище проблем, ми ставимо 
перед собою мету навчити студента вчитися (якщо, звичайно, це завдання не ставилося і 
не вирішилося раніше – у школі, наприклад) і, зорієнтувавшись у численних технологіях і 
методиках (щодо їх ефективності), навчити цього процесу своїх учнів. 

При цьому слід пам’ятати, що педагогічна дія часто передбачає активний вплив 
дорослого на учня, який формує суб’єкт-об’єктні відносини і які ставлять учня в пасивну 
позицію, коли педагог демонструє необхідні алгоритми вирішення задач. І якщо учень 
зможе самостійно це відтворити, то він при цьому “досягає успіху”. Розвиток же 
особистості передбачає власну активність учня (студента) у досягненні мети, 
самостійність його вибору. Гуманістична педагогіка твердить про необхідність визнати 
суб’єктну роль того, хто навчається, в його відносинах зі світом, людьми. Педагогічна 
взаємодія передбачає взаємний розвиток якостей особистості педагога та його учнів на 
основі рівності у спілкуванні і партнерства у спільній діяльності [7, 9]. Ця взаємодія є 
узгодженою діяльністю, спрямованою на досягнення спільних цілей і результатів з 
вирішення значущих для учасників навчально-виховного процесу проблем та задач, це – 
один з основних способів активізації саморозвитку учня.  

Зміст основних чинників, під дією яких здійснюється формування пізнавальної 
самостійності учнів, розглядався рядом дослідників (Л.П. Аристова, М.О. Данилов, 
І.Я. Лернер, П.І. Підкасистий, Н.А. Половнікова та ін.). Чинники, які впливають на 
ефективне формування пізнавальної самостійності старших школярів можна розділити на 
кілька груп: спонукальні, освітні, процесуальні, соціальні, психологічні [6]. В цій роботі  
показало, що учні старших класів на перше місце ставлять групу так званих 
процесуальних чинників, які включають в себе форми і методи роботи вчителя з учнями. 
На другому місці знаходиться група спонукальних чинників, на третьому – соціальні 
фактори. Четверте місце в цьому дослідженні зайняли психологічні фактори, а саме: 
схильності, здібності, та інтереси учнів. І лише п’яте місце серед чинників пізнавальної 
самостійності зайняли саме  освітні чинники, які включають в себе факти, закони та 
методи науки. 

Крім названих вище чинників пізнавальної самостійності учні назвали також: 
правильне стимулювання вчителем пізнавальних дій учня; індивідуальні завдання, які 
вимагають самостійного вирішення; оптимальні за обсягом домашні завдання; позицію 
вчителя стосовно учнів (мається на увазі стиль керівництва вчителя навчальним 
процесом). Дійсно, як свідчить досвід викладацької роботи та результати анкетування 
студентів, авторитаризм, ригоризм, моралізаторство вчителя і формування пізнавальної 
самостійності – речі несумісні. 

Тенденції перетворення виховання в суб’єкт-суб’єктний процес свого часу 
реалізовувалися на практиці в педагогіці співробітництва, ідеї якої були проголошені 
педагогами-новаторами (Ш.О. Амонашвілі, І.П. Волков, Є.М. Ільїн, С.М. Лисенкова, 
В.Ф. Шаталов, М.П. Щетінін та ін.) як напрям, протилежний авторитарно-імперативній 
педагогіці. Оптимальним варіантом практики співробітництва, згідно з поглядами 
Ш.О. Амонашвілі, передбачається підвищення статусу та референтності вихованця.  

Звичайно, співробітництво педагога і вихованця – це не досягнення формальної 
рівності між ними, адже учень не зможе повною мірою здійснити свою навчальну 
діяльність без вчителя. Останній же не може обійтися без учня. Сутністю співробітництва 
вчителя та учня в навчально-виховному процесі є діалогізація відносин, спілкування. Слід 
зазначити, що такий тип взаємодії гарантує розвивальну роль для кожного учасника 
процесу навчання [7]. З одного боку, педагог допомагає учням в їх розвитку, а з іншого, – 
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останні стимулюють розвиток і самовдосконалення педагога в його професійно-
педагогічних та загальнолюдських якостях особистості. Звичайно, слід визнати, що при 
цьому роль організатора педагогічної взаємодії суттєво відрізняється від ролі диктатора 
навчально-виховного процесу, вимагає певної соціальної установки, вироблення 
індивідуального стилю. 

Основними недоліками у практиці організації самоосвітньої навчальної діяльності 
частіше за все є слабке керування цим процесом, репродуктивний характер багатьох 
завдань (списати, прочитати, вивчити, повторити та ін.), випадковість, непродуманість 
завдань для самостійної роботи, що порушує логічність порядку опрацювання теми, 
створює безсистемність у засвоєнні студентом (учнем) навчального матеріалу. 

Щоб самостійна навчальна робота була ефективною, слід чітко уявляти її 
залежність від певних дидактичних умов. Тому методи її проведення визначаються 
специфічними особливостями кожного предмету, змістом теми, рівнем підготовленості 
суб’єкта пізнання. Плануючи самостійну навчальну роботу, наприклад, у ВНЗ, викладач 
повинен визначити її місце та обсяг залежно від рівня вимог до студентів на даному етапі 
оволодіння матеріалом, передбачити труднощі, які можуть виникнути під час цієї роботи в 
різних групах студентів, зміст та обсяг завдань, форму і способи здійснення контролю їх 
виконання. 

Існує багато розумових прийомів, за допомогою яких суб’єкт пізнання здійснює 
активну обробку інформації. Проте відразу можна зазначити, що перерахувати їх усі 
неможливо. При вивченні, наприклад, різних навчальних предметів вони будуть різними. 
Серед найбільш уживаних прийомів розумової роботи - смислове групування матеріалу, 
встановлення смислових опорних пунктів, складання плану, логічна схема матеріалу 
тощо. Тому не можна ставити за мету дати повний перелік таких прийомів і навчити ним 
учня. Задача вчителя, на наш погляд, полягає в тому, щоб учень зрозумів саму можливість 
засвоїти навчальний матеріал в ході його активної обробки. Якщо він це зрозуміє і почне 
самостійно шукати такі прийоми – можна вважати, що основної мети досягнуто. 
Звичайно, учневі ще не раз буде потрібна допомога, але головне вже зроблено – він на 
правильному шляху самостійного пошуку. 

В умовах швидкого розвитку інформатизації суспільства в навчально-виховному 
процесі відбуваються зміни: позиція “викладач попереду студента” змінюється на позицію 
“студент попереду”. Тепер викладач орієнтує, спрямовує студента – вступними й 
оглядовими лекціями, а потім “пропускає його вперед”, час від часу консультуючи, 
коригуючи самостійний рух від незнання до знання. Це реалізується шляхом 
індивідуальних та групових консультацій, шляхом організації навчальної роботи в малих 
групах, ігрових формах і т.п. Сьогодні, враховуючи неготовність у більшості своїй до 
організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності, у ВНЗ педагогічного профілю 
студентів слід не лише вчити вчитися, а й готувати їх до такої діяльності у школі, 
професійно-технічних навчальних закладах тощо. Апріорі, що індивідуальна навчальна 
діяльність дає змогу більш повно враховувати навчальні можливості учнів та  забезпечує 
кожному з них оптимальний темп роботи. 

Не абсолютизуючи жодного з підходів (фронтальний, індивідуальний, групова 
діяльність), необхідно відзначити, що у груповій навчальній діяльності особливо 
важливими є можливості активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку в них 
елементів самостійності у пізнанні, а особливо в гетерогенних – за успішністю і 
здібностями – групах, де активність та самостійність розвиваються як у слабких, так і в 
середніх і сильних за навчальними можливостями учнів. За оптимального поєднання на 
уроці та в системі уроків різноманітних форм навчальної діяльності можна подолати 
недоліки та слабкі сторони окремо взятих вищеназваних форм організації навчальної 
діяльності. 

Ми вважаємо, що навчальна діяльність у малих групах є перехідним етапом, 
певним “містком” для поступового переходу учнів від фронтальної форми навчальної 
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діяльності до індивідуальної. Саме в цей період можна поступово формувати в учня 
вміння самостійно навчатися (особливо це стосується молодших школярів, в яких ці 
вміння лише починають формуватися). З цією метою необхідно цілеспрямовано готувати і 
студентів педагогічних навчальних закладів, і працюючих учителів на курсах, семінарах і 
т.п., як про це слушно зазначає академік Вол.І.Бондар [1]. 

Дослідження, проведені серед учнів V – VII класів [3], свідчать про 
несформованість у значної кількості учнів уміння вчитися. У них слабо вироблені навички 
культури читання текстів. Учні зазначали, що неодноразово одержували від учителів 
поради дотримуватися правил гігієни читання, однак про способи читання і роботи над 
текстом переважно не чули. Використання підручника зводиться до його читання і 
переказування прочитаного з метою запам'ятовування тексту. Учні не знають, що слід 
робити, щоб добре зрозуміти прочитане, коли доцільно повністю переказувати текст, а 
коли – вибірково. Лише деякі учні дев'ятих класів, крім суцільного читання текстів, 
переглядають та уважно читають повторно окремі місця, виділяють причинно-наслідкові 
зв'язки, здійснюють смислове групування матеріалу, осмислюють шляхи використання 
отриманої інформації в практичному житті. 

На відміну від інструментального навчання, яке забезпечує трансляцію, 
відтворення і засвоєння знань, умінь, технологій і через те є вторинним по відношенню до 
процесів формування і розвитку особистості, освіта формує “образ” людини. Саме тому, 
на нашу думку, в системі педагогічної діяльності освітня складова є визначальною. Навіть 
навчання, якщо воно виключає духовно-моральну сутність людини й зорієнтоване лише 
на передачу максимального обсягу знань та засвоєння виробничих технологій, не 
забезпечує високого професійного рівня спеціаліста, обов’язково спричиняє кризу 
соціально-культурної та особистісної ідентичності. Навчання ефективне лише настільки, 
наскільки йому вдається пробудити в учнів, студентів суто людське (його духовність, 
волю до самоорганізації, інтерес до самопізнання та  самовизначення). Тому якість освіти 
стає сьогодні не лише науковою, управлінською, а й гострою практичною проблемою у 
зв’язку з атестацією навчальних закладів та освітніх установ, яка здійснюється, як 
правило, за традиційними зовнішніми показниками,  за якими, як правило, не завжди 
можна визначити якість професійної підготовки – особливо гостро це стосується її 
гуманітарно-культурного аспекту. 

На певних етапах розвитку освіти наша школа пройшла період екстенсивного 
розвитку, коли успішно вирішувалися різні задачі, що ставились перед нею. Але новий час 
ставить і нові вимоги, задовольнити які неможливо без знань про ті внутрішні протиріччя, 
які є в нашій освітній системі, без переходу на нові навчальні технології. Сьогодні наука 
володіє теоретичними основами нової технології, наявний і досвід експериментальної 
реалізації та практичної перевірки. Можна вказати також на праці, присвячені 
дослідженню природи специфічних для людини психологічних процесів. До таких 
процесів Л.С.Виготський відносив і формування наукових понять. Ним була висунута 
гіпотеза, що розвивальний ефект навчання визначається засвоєнням системи понять, які 
відображають суть явищ природи і спеціальної дійсності і таке засвоєння (швидше, 
народження у свідомості учня) наукового поняття є процесом, який відбувається у 
співробітництві з учителем, котрий виступає тут носієм системи понять, що формуються в 
учня. 

 Однією з необхідних умов реалізації самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності є забезпечення учнів та студентів засобами навчання. Серед них, крім 
матеріально-технічного, комп′ютерного, аудиторного та бібліотечного фондів, 
надзвичайно важливе місце займає  навчально-методичне забезпечення, до якого можна 
віднести підручники, посібники, методичні листи та рекомендації, програмне 
забезпечення, опорні конспекти лекцій, змістові модулі дисциплін, нормативні документи 
міністерств та відомств тощо. Незважаючи на те, що цьому питанню завжди повинна 
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приділятися належна увага, численні дослідження засвідчують недооцінку важливості 
його вирішення в практичному плані.  

Свого часу в Постанові Ради Народних Комісарів і ЦК ВКП (Б) від 23.06.1936 р. 
“Про роботу вищих учбових закладів” наголошувалося, що “при організації учбового 
процесу основна увага повинна бути спрямована на самостійну роботу студентів, яка 
проводилася в читальнях, бібліотеках, архівах, лабораторіях, кабінетах, чи вдома, з 
забезпеченням консультацій студентам”, а в Постанові РНК СРСР від 05.09.1938 р. 
самостійна робота студентів, – поряд з лекціями, практичними заняттями, виробничою і 
учбовою практикою, – розглядалася як одна із форм навчальної роботи. 

 Проте наведені вище Постанови тривалий час носили декларативний характер, 
коли практично не вирішувалися ні її організаційно-педагогічне, ні навчально-методичне 
забезпечення. Тому й через чотири десятиріччя продовжуються спроби вирішити 
порушені в минулому питання. Так, у Постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 
червня 1979 р. “Про дальший розвиток вищої школи і підвищення якості підготовки 
спеціалістів” указувалося, що професорам і викладачам вищих навчальних закладів 
необхідно “…домагатися, щоб лекції носили проблемний характер, відображали актуальні 
питання теорії і практики, сучасні досягнення суспільного і науково-технічного розвитку, 
сприяли поглибленій самостійній роботі”. Успішність самостійної роботи в цій постанові 
визначалася низкою чинників і насамперед тим, як здійснюється керівництво цією 
роботою з боку викладачів і тим, наскільки студенти готові до самостійної навчальної 
діяльності. Останнє, у свою чергу, залежить від можливостей студентів самостійно 
організовувати діяльність учіння, адже їх робота в аудиторії, читальному залі чи за 
межами навчального закладу нерозривно пов’язана з підручниками та навчально-
методичними посібниками. 

Свого часу у вищих навчальних закладах освіти нашої країни до певної міри 
успішно функціонувала система забезпечення навчального процесу необхідною 
літературою. У середині 90-х років через обмежені можливості фінансування видавничої 
діяльності, зниження інтересу викладацького складу до підготовки підручників, 
відсутність централізованих підходів до навчального-методичного забезпечення 
навчального процесу набуті позиції певною мірою втрачені. Водночас у зв’язку з 
переходом до нових дисциплін згідно з програмою такої підготовки, проголошеною 
інтенсифікацією навчання і зростанням ролі самостійної навчальної діяльності студентів, 
потреба у новій навчальній літературі зростає. Як відомо, в більшості випадків ВНЗ 
самостійно розв’язують означені вище проблеми. Наявна картина, коли в кожному ВНЗ є 
власний навчальний посібник з тієї чи іншої навчальної дисципліни. Чи виправдані такі 
підходи? Швидше, ні. Адже при цьому не завжди забезпечується належний рівень 
підготовки навчального видання, не виправдані витрати часу на його підготовку, 
збільшуються фінансові витрати, пов’язані з малими тиражами видання для окремого 
навчального закладу. 

У багатьох країнах (США, Німеччині, Франції, Великобританії) особливу увагу 
сьогодні звертають на практику читання як на проблему особистісного розвитку та 
професійної підготовки майбутнього фахівця. На цю досить гостру проблему необхідно і 
нам звернути особливу увагу під кутом зору навчально-методичного забезпечення 
пізнавального процесу.  

“Я думаю, що питання пропаганди читання – риторичне… Втім, найкраще 
пропагувати читання цікавими книжками. Я в цьому ще раз переконався з проектом Гаррі 
Поттера. Якщо видавці видаватимуть кращі книжки – діти читатимуть без жодних акцій та 
програм. Хочете, щоб читали, – видаваймо кращі книжки” – така думка знавця цієї справи 
Івана Малковича, директора видавництва “А–БА–БА–ҐА–ЛА–МА–ҐА” . І дійсно, красиві і 
привабливо оформлені навчальні посібники, в яких наявні дотепні розвивальні задачі та 
вправи, цікава інформація, різний ілюстративний матеріал, особливо кольорові малюнки 
тощо обов’язково захоплюють дітей, викликають піднесення і здивуванння, викликають 
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бажання вчитися. А якщо є бажання та уміння вчитися, то й успіхи в учінні обов’язково 
будуть, – відзначає академік О.Я.Савченко [8]. 

На завершення  зазначимо, що вирішення питань, піднятих вище, значною мірою 
повинно забезпечуватись на державному рівні. 

 
Солдатенко М.М. Проблемы управления самостоятельной  

учебно-познавательной деятельностью учеников и студентов 
Проблема управления учебно-познавательной деятельностью рассматривается под 

углом зрения возможности перевода «внешнего» управления самообразовательным 
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внимание в статье уделяется учебно-методическому обеспечению познавательного 
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Soldatenko M.M. Problems of students’ independent  

educational activity management 
Author considers the possibility of transfer of outer self-educative process’ management 

to self-management. The components of this process are motivation, ability to study without 
assistance and conditions necessary for studying. The article takes notice of methodological 
support of educational process. 
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У статті характеризуються особливості впливу тенденцій розвитку сучасного світу 

на управління і функціонування навчальних закладів. Розглянуто методики діагностики 
стану шкільної практики в контексті її відповідності потребам соціуму.  

 
Prognozy i strategie oraz trendy rozwojowe współczesnego świata pozwalają na 

dokonanie opisu uwarunkowań zmian w oświacie za pomocą takich uniwersalnych kategorii, 
jak: kryzys, transformacja, integracja i globalizacja1. 

Kryzys rozumiany jest tu niezwykle szeroko, a traktowany jako konieczny przełom czy 
przesilenie w różnych dziedzinach i wymiarach życia społecznego. Kryzys, zwłaszcza 
powszechny- zdaniem H. Arendt - „jest wszędzie i ogarnął życie w każdej niemal dziedzinie 
współczesnego świata, ale przejawia się w każdym kraju w sposób odmienny, obejmując różne 
obszary i przybierając rozmaite formy”2. Jest rzeczą oczywistą, że każdy kryzys, którego 
następstwem są zmiany, czy będzie to kryzys natury ideologiczno- politycznej, gospodarczo- 
ekonomicznej, socjalno-społecznej, czy jakiejkolwiek inny wywołuje sytuację kryzysową  
i daje o sobie znać w obszarze edukacji, wymuszając lub przynajmniej prowadząc do zmian  
w obrębie nie tylko jej celów i treści, form i metod nauczania oraz w założeniach dotyczących 
przygotowania zawodowego nauczycieli, ale także w układach, systemach i instytucjach 
oświatowych. 

Kryzys jako pra- przyczyna zmian edukacyjnych wyrasta także z odmiennego od 
tradycyjnego spojrzenia na miejsce i rolę nauczyciela oraz szkoły w zmieniającym się świecie. 
Chodzi tu głównie o percepcję samych nauczycieli, którzy pod wpływem oczekiwań i 
stawianych im wymagań przez środowisko, najnowsze zdobycze nauki, a w szczególności 
dynamiczny rozwój nauk o wychowaniu, dokonują zmian w określeniu własnej profesjonalnej 
tożsamości.  

Świat, w którym żyjemy, jest z natury rzeczy mobilny. Skutkiem tego jest między innymi 
jego ustawiczna transformacja, którą należy potraktować jako kolejną z przyczyn zmiany w 
edukacji. Szkoła, będąca jednym z podstawowych elementów procesu społecznej edukacji, 
zakorzeniona jest w przeszłości, w tradycji i dlatego niezwykle wolno, a nawet z pewnym 
oporem poddaje się czy ulega procesom transformacji, które znacznie szybciej ujawniają się w 
innych dziedzinach życia. Jednak to one zmuszone do korzystania z „produktu” szkoły, którym 
jest jej absolwent, nie zawsze wystarczająco przygotowany do podjęcia wyzwań, jakie niosą 
różne działy gospodarki, przestrzenie życia publicznego i prywatnego, nastawione są na 
ustawiczne przekształcenie tego, co służy skutecznie potrzebom, ludzi i ich rozwojowi3. 
                                                           
1A. M. de Tchorzewski, Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych. „Edukacja”, 2002, nr 1, s. 8. 
2 H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Dom Wyd. Totus Kraków 
1991, s.15. 
3 Tamże, s. 228. 
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Obecnie nie ma takich obszarów życia i działania, które nie podlegałyby szybkim 
procesom przekształceń. Dotyczy to zarówno poszczególnych jednostek, społeczności lokalnych 
czy wspólnoty międzynarodowej. Przekształcaniu ulegają systemy polityczne, ustrojowe,  
a nawet religijne. Transformacje w tych dziedzinach wymuszają zmiany, zaś ich tempo zależy od 
przekształcania się samej edukacji. To ona, pod wpływem dokonujących się przekształceń,  
w stosunku do niej zewnętrznych, podlega równocześnie prawom procesu transformacji 
wewnętrznej.  

Transformacja, jako jedna z wielu przyczyn omawianych zmian, nie przedstawia 
gotowych rozwiązań w tym zakresie. Uświadamia jedynie konieczność podejmowania takich 
prac w systemie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, które pozwolą na podjęcie działań 
zmierzających do podnoszenia ogólnego poziomu wiedzy człowieka i przygotowania do życia w 
dynamicznie zmieniających się warunkach, układach i systemach współczesnego świata coraz 
bardziej uzależnionego od przyśpieszonego postępu naukowo- technicznego.  

Jedną z dróg przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom jest integracja, którą obok kryzysu 
i transformacji uznaje się za jedną z przyczyn zmian w edukacji. Integracja jako tendencja 
zmierzająca do łączenia, scalania, zespalania, czy dostosowywania do siebie różnych elementów 
ma na celu ich skupianie; agregacje, służące powstaniu jakiegoś systemu, którego właściwością 
jest wspólnotowy charakter naznaczony podobieństwem wyzwań jej podmiotów. Procesy 
integracyjne obejmują swym zasięgiem wiele różnych płaszczyzn życia, począwszy od 
ekonomiczno- gospodarczej, poprzez polityczną, militarną, aż po społeczno- kulturową. U ich 
podstaw leży określony system wartości wypracowany i zaakceptowany przez strony w nich 
uczestniczące. Mechanizm zmian dotyczy również reform edukacyjnych. Są one niejako 
wymuszone odgórnie, z zewnątrz przez decydentów procesów integracyjnych zwłaszcza w skali 
i układzie społeczności ponadlokalnych. Zdają oni sobie sprawę, że integracja, niemalże we 
wszystkich obszarach, jest zależna- i możliwa do przeprowadzenia dla dokonania koniecznych 
zmian, jakie muszą nastąpić w ramach istniejących i obowiązujących systemów edukacyjnych. 

Edukacja jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju jednostki ludzkiej, społeczeństw 
i świata łączy się z nowym zjawiskiem, które pojawiło się w latach 80, a mówić zaczęto o nim w 
latach 90, chodzi mianowicie o globalizację. Jest ona jednym z charakterystycznych zjawisk 
naszych czasów, a jej nieodłącznymi cechami jest subiektywnie „kurczący się czas i przestrzeń”. 
Pod ogólnym pojęciem globalizacji kryje się wiele różnorodnych procesów4. Chodzi w niej o 
zjawiska (występujące zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej i kulturalnej) 
odnoszące się do całego świata i mające charakter powszechny. „Matką” globalizacji jest 
rewolucja technologiczna, komunikacyjna, telekomunikacyjna, internetowa, która przyczyniła 
się do powstania światowego rynku gospodarczego bez granic, w którym interesy można 
prowadzić z całym światem nie wychodząc z gabinetu.  

Globalizacja, z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych, dociera również do instytucji 
edukacyjnych, szkół, w których naucza się języka angielskiego, instaluje komputery i sieć 
internetową. Można ją dostrzec również w zakresie mody młodzieżowej, uczniowie i 
nauczyciele chodzą do Mc Donalds’a, pubów, noszą dżinsy, słuchają Madonny, dokarmiają się 
popkornami, czytają „Playboya” czy „Hustlera”. Wszystkie te i podobne zjawiska i zachowania, 
w gruncie rzeczy niosą z sobą masowe wzorce konsumpcyjne i kreują masowego konsumenta, 
starając się opanować jego sposób myślenia i narzucać wizję świata5.  

Trzeba jednak pamiętać, że globalizacja nie prowadzi wyłącznie do unifikacji, czyli 
ujednolicenia życia i działania oraz zachowań ludzkich. Myślę, że rację ma Zygmunt Bauman, 
który powiada, że w swym najgłębszym znaczeniu pojęcie globalizacji przekazuje nieokreślony, 
kapryśny i autonomiczny charakter świata i jego spraw, brak centrum, brak pulpitu operatora, 
dyrektorów biura zarządu. Globalizacja jest inną nazwą nowego świata6. 

                                                           
4 M. J. Szymański, Edukacyjne wyzwania globalizacji. „Edukacja” 2002, nr 4. 
5 A. M. de Tchorzewski, Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych. „Edukacja” 2002, nr 1, s. 10. 
6 Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika. PIW, Warszawa 2000, s. 80. 
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Globalizacja wymusza konieczność zmian w systemie edukacyjnym, zwłaszcza w sferze 
socjalizacji i wychowania. I chociaż, jako zjawisko, zaprzecza teorii równowagi sił, będzie 
zjawiskiem narastającym, przed którym świat nie może uciec, to niesie ona pewne nadzieje na 
rozwiązanie niektórych ogólnoświatowych problemów. Mówili na ten temat przedstawiciele 
najbogatszych państw na ostatniej konferencji w Genui w lipcu 2001 roku. 

Edukacja zmieniająca się na skutek globalizacji to taka edukacja, która będzie w coraz 
większym stopniu ukazywała globalne skutki „anonimowych sił”, działających w sposób 
niezamierzony i nieprzewidywalny po to, aby ostrzec człowieka przed zagubieniem się przez 
utratę własnego JA, własnej tożsamości, własnej potencjalności w ustawicznym stawaniu się 
sobą. Można powiedzieć, że to właśnie globalizacja jest źródłem uzasadnienia potrzeby edukacji 
przez całe życie człowieka.  

Zadaniem edukacji, jest zatem, ukazywanie każdemu człowiekowi tego wszystkiego, co 
niesie globalizacja, o której Z. Bauman mówi, „że jest nią to, co dzieje się z nami wszystkimi”7. 
Decydującą rolę odgrywać będzie świadomość jednostki, jej system wartości oraz odpowiednio 
pogłębiona wiedza. Edukacja – może stanowić odpowiedź na wyzwania globalizacji, pod 
warunkiem, iż całe społeczeństwo, nie tylko nauczyciele i rodzice, traktować ją będą jako 
dziedzinę priorytetową, mającą żywotne znaczenie dla przyszłości każdego człowieka, każdej 
grupy społecznej i całej ludzkości8. Są to zadania dla kreatorów- autorów i kreatorów- 
realizatorów9. Do kreatorów- autorów, czyli pomysłodawców, wnioskodawców, inspiratorów 
czy inicjatorów zmian edukacyjnych zalicza się najczęściej polityków; prezydentów, premierów, 
parlamentarzystów, działaczy politycznych, reprezentujących różne orientacje ideologiczne oraz 
przedstawicieli świata gospodarczego – tych, którzy w edukacji upatrują czynnika korzystnych 
zmian w sferze usług materialnych, konsumpcji i przedsiębiorczości. Ważna jest też rola 
przedstawicieli świata nauki, zwłaszcza reprezentantów nauk społecznych i humanistycznych, 
którzy wraz z ekspertami i futurologami stawiają hipotezy dotyczące przyszłych trendów 
konsumpcji, kultury masowej, rozwoju lub zagrożeń ekonomicznych,  
a także szans i barier współczesnej cywilizacji. 

Dzięki temu może jedynie nastąpić zniwelowanie różnic jakościowych w odmiennych 
systemach edukacyjnych oraz stworzy się ludziom szansę na posługiwanie się nowymi 
technologiami, które zmieniają człowieka i świat. 

Istotna rola należy do kreatorów – realizatorów zmian edukacyjnych, którą tworzy 
społeczność lokalną, czyli nauczycieli i rodziców, a ponadto władze samorządowe oraz władze 
publiczne. To do nich należy i od nich zależy podejmowanie, wykonywanie i urzeczywistnianie 
założeń zmiany jakościowej. Każda z tych grup, w sposób dla siebie specyficzny, bierze udział 
w ich realizacji. 

 „Udział społeczności lokalnej w ocenie potrzeb, dzięki dialogowi z władzami 
publicznymi i zainteresowanymi środowiskami społecznymi, jest pierwszym zasadniczym 
etapem, który rozszerza dostęp do edukacji i umożliwia jej ulepszenie. Kontynuowanie dialogu 
za pośrednictwem mediów, debat społecznych, edukacji i przygotowania rodziców oraz 
nauczycieli w szkole podnosi zwykle świadomość, zwiększa umiejętność rozpoznawania 
problemów i sprzyja inicjatywom oddolnym, w miarę jak społeczności lokalne podnoszą coraz 
większą odpowiedzialność za swój własny rozwój, uczą się doceniania roli edukacji jako środka, 
który służy osiąganiu celów społecznych i prowadzi do pożądanej poprawy jakości życia”10.  

Dialog pomiędzy kreatorami - realizatorami zmian edukacyjnych należy traktować jako 
środek decentralizacji odpowiedzialności za ich wdrażanie. Szczególna rola przypada tu także 
samym nauczycielom, którzy są bezpośrednimi wykonawcami zadań wynikających z założeń 
zmian. Nie chodzi o ich przygotowanie dydaktyczne, ale przede wszystkim o lepsze zrozumienie 

                                                           
7 Tamże, s. 72. 
8 Tamże, s. 10. 
9 A. M. de Tchorzewski, dz. cyt., s. 12. 
10 Tamże, s. 24-25. 
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świata, który przenika do szkół, a które przez wieki były instytucjami „zamkniętymi”, swoistymi 
enklawami w zmieniającej się rzeczywistości.  

Władze publiczne i samorządowe, jako kreatorzy - realizatorzy zmian edukacyjnych, 
uczestniczą w nich poprzez wybór takiej opcji zmian w obszarze edukacji, która zapewni 
społecznościom objętym ich działaniem te rozwiązania, które będą najbardziej optymalne w 
zaspokajaniu ich aspiracji edukacyjnych. Ich zadaniem jest także wybór sposobów kształtowania 
umożliwiających przygotowanie do ustawicznie zmieniających się warunków życia człowieka w 
świecie pełnym sprzeczności, chaosu, zagrożeń rozdarcia, w którym czas  
i przestrzeń kurczy się, a przepływ informacji i komunikacji nie da się powstrzymać.  

Niewątpliwie jest to zadanie niełatwe, ale możliwe, przynajmniej do częściowego 
zrealizowania, jeśli elity władz publicznych czy samorządowych same będą dobrze rozumiały 
sens i znaczenie edukacji dla trudnej do określenia przyszłości11. 

W Polsce, jak również w Ukrainie, przeżywamy obecnie okres dynamicznych zmian, 
obejmujących wszystkie dziedziny życia publicznego. W sferze edukacji, która jest integralną 
częścią systemu społecznego, politycznego, kulturalnego i ekonomicznego, prowadzone są prace 
reformatorskie od roku 199912, obejmują one procesy pedagogiczne oraz zmiany w organizacji i 
zarządzaniu. 

Zmiana ta stanowi rodzaj niezbędnego klucza otwierającego bramy rozwoju edukacji 
ustawicznej, tzn. edukacji podążającej i służącej potrzebom rozwoju od dzieciństwa po kres 
życia jednostki. Edukacja w dzisiejszych czasach nabierająca szczególnego znaczenia według 
raportu J. Delorsa powinna opierać się na czterech filarach: 

1) uczyć się, aby żyć wspólnie, 
2) uczyć się, aby wiedzieć, 
3) uczyć się, aby działać, 
4) uczyć się, aby być13. 
Obejmują one wszystkie działania, które umożliwiają człowiekowi poznanie samego 

siebie, innych ludzi i dynamiki świata. Są to pytania akcentujące aktywność poznawczą uczniów, 
jego samodzielność i odpowiedzialność. Są to przy tym także pytania o rolę nauczyciela, o 
znacznie środowiska naturalnego, o system wartości14.  

Edukacja nie jest wewnętrznym problemem każdego z państw. Nieomal równolegle 
(1996) z wydaniem raportu UNESCO opublikowanie „Białej Księgi Komisji Europejskiej. 
Nauczanie i uczenie się - na drodze do uczącego się społeczeństwa”15 uświadamia, że jest 
problemem wspólnym. Cele edukacyjne unijnej polityki oświatowej i zbieżność postulatów obu 
publikacji jest oczywista, wynika z tego samego spojrzenia na zagrożenia i wyzwania 
współczesnej cywilizacji. W odróżnieniu od raportu „Biała Księga” wskazywała przykłady 
konkretnych rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej lub nawet szerzej - w Radzie Europy, 
sprzyjających osiągnięciu ogólnych celów edukacyjnych Wspólnoty. „Biała Księga” wskazuje 
pięć takich celów, formułując je w sposób następujący: 

⺷ zachęcenie do zdobywania nowej wiedzy, czemu służyć miały: system uznawania 
kwalifikacji, mobilność i wykorzystanie technik informacyjnych w kształceniu ustawicznym 
oraz uatrakcyjnieniu edukacji (programy multimedialne); 

⺷ zbliżenie szkoły i przedsiębiorstwa poprzez zmiany w zasadach odbywania praktyk i 
w kształceniu zawodowym; 

                                                           
11 J. Gęsicki, Szanse w reformie. Szanse na reformę. Szanse reformy. WSiP, Warszawa 1994, s. 25-30. 
12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 1999 r., Dz. U nr 14 z 23 lutego 1999 r. 
13 Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI pod 
przewodnictwem Jacques`a Delorsa. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich; Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 
1998, s. 85-98. 
14 S. M. Kwiatkowski, Kontekst badawczy Raportu Jacques`a Delorsa. „Edukacja” 2000, nr 1, s. 80-83. 
15 Biała Księga Doskonalenia i Kształcenia, nauczanie i uczenie się na drodze do uczącego się społeczeństwa. 
Wydawnictwo Polskie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997. 
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⺷ walkę ze zjawiskami marginalizacji poprzez tworzenie szkół drugiej szansy  
i ochotniczej służby europejskiej; 

⺷ opanowanie trzech języków wspólnoty poprzez wprowadzenie ujednoliconych zasad 
oceny kompetencji językowych, wymianę młodzieży i upowszechnienie edukacji językowej od 
najmłodszych lat; 

⺷ równorzędność inwestycji materialnych i edukacyjnych poprzez promowanie 
inwestowania w zasoby ludzkie. 

 „Biała Księga”, formułując credo unijnej polityki oświatowej, stała się przedmiotem 
szerokiej dyskusji trwającej cały czas. Analiza zapisu pozwala na przyjrzenie się ewolucji 
koncepcji polityki edukacyjnej Unii, która z obszarów peryferyjnych przesuwa się do sfery 
unijnych priorytetów. Skutkiem tego jest przyjęcie wspólnych celów edukacyjnych oraz praca 
nad wspólnymi wskaźnikami oceny jakości szkoły. Także i polskiej, która weszła już na drogę 
zmiany od 1990 r.16. 

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie instytucję edukacyjną w jakimkolwiek 
państwie członkowskim i aspirujących do członkowstwa, która chcąc zasłużyć na „europejski 
znak jakości” lub po prostu uzyskać dobrą opinię swoich absolwentów nie uwzględni 
ogólnoeuropejskich i ogólnopolskich dokumentów przy budowaniu programu szkoły, szkolnego 
systemu nauczania, tworzeniu warunków do nauki języków obcych, planowaniu 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania czy ewaluacji pracy szkoły. 

Nie dziwi zatem, iż kluczowe znaczenie dla krajów członkowskich ma jakość edukacji, a 
konieczność opracowania wiarygodnych i dających się w miarę łatwo stosować w praktyce 
kryteriów oceny efektywności systemów oświatowych stała się politycznym priorytetem. 

Praca nad wskaźnikami jakości oparta jest na artykułach 149 i 150 Traktatu 
Amsterdamskiego, w których państwa członkowskie zobowiązują się do zapewnienia 
obywatelom jak najlepszych warunków kształcenia. 

Terminu „jakość” w edukacji nie używa się w sensie globalnym, lecz zawsze z punktu 
widzenia określonego kryterium, czy kryteriów17. 

Jakość kształcenia oferowana przez daną instytucję oświatową, jak sądzi A. Bogaj, zależy 
od wielu aspektów jej działania na rzecz zaspokojenia potrzeb rzeczywistych lub zakładanych. 
Ich różnorodność sprawia, że trudno tę jakość ocenić18. Proces oceny jakości poprzedza się 
określeniem i opisem kryteriów jakości. Ocenę jakości pracy szkół, jak pokazują doświadczenia 
europejskie, prowadzić należy według uznanych i sprawdzonych empirycznie grup kryteriów, do 
których zaliczamy (Lyytinen, 1997): 

1. Jakość kształcenia: 
- wiedza merytoryczna, 
- poziom umiejętności, 
- komunikatywność, 
- dbałość o klienta, 
- empatia. 
2.  Jakość warunków, w których odbywa się nauka: 
- warunki lokalowe i sprzętowe, 
- materiały pomocnicze dla uczniów, 
- możliwość zindywidualizowania nauczania. 
3.  Znajomość potrzeb uczniów: 
- dobór treści (jego trafność w opinii ucznia), 
- zakres treści (trafność w opinii uczniów). 
4.  Metody nauczania sprzyjające efektywności przyswajania wiedzy i umiejętności. 
5. Osiągnięcia w rozwoju: 

                                                           
16 Polityka Oświatowa Unii Europejskiej – Przewodnik, Warszawa 2003. 
17 A. Bogaj, Ocena efektywności szkoły – bariery metodologiczne. „Edukacja” 1998, nr 2. 
18 Poprawa jakości pracy szkoły. Program SMART, Komponent 01 – Polityka edukacyjna, MEN, Warszawa 1999, 
s. 25-28. 
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- innowacje, 
- nowe formy współpracy, 
- rozwój metodyki, 
- nowe rodzaje usług, 
- otwartość na zmiany. 
6.  Rezultaty działań organizacyjnych: 
- preferowane wzorce zachowań, 
- atmosfera współpracy pomiędzy uczestnikami procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
- sposób wykorzystywania informacji zwrotnych, 
- poczucie zadowolenia z pracy, 
- styl zarządzania, 
- stopień zaangażowania wewnętrznego kadry. 
7.  Skuteczność i wydajność gospodarowania zasobami: 
- oszczędne, lecz efektywne dysponowanie środkami, 
- zyskowność, 
- koszty nauczania w podziale na kategorie, 
- wyniki nauczania w stosunku do nakładów w oświatę, 
- współczynnik kosztów i korzyści, 
- rozwiązania racjonalizatorskie wpływające na poprawę wydajności19. 
Powyższe listy kryteriów wskazują, jak obszerne jest spektrum czynników mających 

wpływ na jakość pracy szkoły. Im więcej uda się ich zidentyfikować w danej szkole, tym 
większe są szanse na to, że poprawa jakości pracy szkoły, w różnych jej obszarach, stanie się 
faktem.  

Zainteresowanie jakością edukacji w Polsce ma długą historię i bierze swój początek  
z pierwszej ustawy oświatowej Komisji Edukacji Narodowej. 

W praktyce opartej na teorii E. Deminga rozbudowanej w kolejnych latach przez J. M. 
Jurana, oznacza to ulepszenie zawsze ukierunkowane na wniesienie czegoś lepszego do 
aktualnego stanu. Jakość, także w edukacji, utożsamiana jest z pozytywnymi zmianami 
ilościowymi bądź jakościowymi w różnych obszarach pracy szkoły warunkujących wysoki 
poziom usług edukacyjnych. Wielu pedagogów wskazuje, że rozwój jakości winien być 
działaniem systematycznym prowadzącym do rozwoju na poziomie szkoły, nauczycieli, 
jednostek w zakresie określenia celów, planowania, kultury i uczenia się. Jak twierdzi wielu 
„szkoła jakości to szkoła, która spełnia oczekiwania wszystkich zainteresowanych. To szkoła 
samoucząca się i samodoskonaląca, która osiąga określone standardy i wyznacza w sposób 
ciągły elementy nowe i prowadzące do systematycznych ulepszeń. Takie podejście w centrum 
zainteresowań pracy szkoły stawia pojęcie jakości”20. 

Szkoła, jak powiada E. Deming „powinna być miejscem, w którym uczniowie, 
nauczyciele, dyrektorzy i inni z nią związani mogą cieszyć się swoją pracą i być  
z niej dumni”21. Zatem można przyjąć, że przez proces poprawy jakości pracy szkoły rozumie 
się systematyczne działania prowadzące do rozwoju na poziomie szkoły, zespołu 
nauczycielskiego i jednostek (nauczycieli uczniów) w zakresie określenia celów, planowania, 
kultury  
i klimatu, kierowania i organizacji, nauczania i uczenia się22.  

Innym ważnym pojęciem odnoszącym się do jakości pracy szkoły i równie często 
używanym w dokumentach MENiS są standardy. 

                                                           
19 Tamże, s. 25-28. 
20 I. Nowosad, Perspektywy rozwoju szkoły. IBE, Warszawa 2003, s. 129-130. 
21 Tamże, s. 134. 
22 Poprawa jakości pracy szkoły. Program SMART. Komponent 01- Polityka edukacyjna, red. W. Kruszwicki, K. 
Symela, Warszawa 1999, s. 25. 
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Słowo standard pochodzi od anglonormańskiego wyrazu estaundart, który oznacza 
sztandar rozpostarty na polu bitwy, by wojownicy wiedzieli, gdzie mają się zbierać23. 

J. Potworowski mówił, iż na początku lat osiemdziesiątych standard stał się ozdobnikiem 
wypowiedzi na temat oświaty, zatem nie dziwi fakt szybkiego wejścia tego zagadnienia do 
dyskursu o reformie polskiej oświaty. I nie dziwi więc, iż jednym z celów reformy systemu 
edukacji stało się podniesienie jakości pracy szkół i placówek w różnych jej obszarach. Jak 
twierdzi S. M. Kwiatkowski, służyć temu celowi ma standaryzacja. Zdaniem Autora 
„standaryzacja polega na wprowadzeniu standardów, czyli norm, modeli lub wzorów do 
określonego procesu”24. W pierwszej kolejności wyróżnić należy konstruktywne jego elementy, 
a następnie w odniesieniu do nich standaryzacja oznaczać będzie z jednej strony ujednolicenie, z 
drugiej określenie minimalnego poziomu, który jest możliwy do zaakceptowania. Autor słusznie 
zauważa, iż proces ujednolicenia poszczególnych elementów ma prowadzić do porównywania 
efektów tych procesów. Jest to wyzwanie powodowane postępującą globalizacją współczesnego 
świata, w tym globalizacji edukacji. Zatem, aby ujednolicić, trzeba przyjąć pewien poziom 
odniesienia, czyli standard, rozumiany jako norma odnosząca się do wyróżnionych elementów. 
Słusznie zatem zauważa S. M. Kwiatkowski, iż szeroko rozumianemu podnoszeniu jakości 
kształcenia, wyrównywania szans edukacyjnych służyć ma standaryzacja.  

Dla rozwoju szkoły, jak pisze I. Nowosad (2003) jako jednostki twórczej ważne okazują 
się te standardy, które „jak drogowskaz pokazują, w jakim kierunku i jak rozwijać się i 
rosnąć”25. Wyznaczając jakość rozumianą jako to, co zadowala, a nawet zachwyca klienta należy 
kierować się kryterium sukcesu.  

Jak wcześniej wspomniano, środkiem ewaluacji rezultatów planu oraz śledzenia 
postępów w realizacji celów są kryteria sukcesu. Poprzez ustalone - odpowiednie dla nich 
wskaźniki- pomagają ustalić czy poprawiła się jakość pracy szkoły. W załączniku nr 1 do 
rozporządzenia MENiS o nadzorze pedagogicznym pt. „Standardy oceny jakości pracy szkół  
i placówek”26 wymieniono standardy oraz przypisano odpowiadające im wskaźniki. Odnoszą się 
one do następujących czterech obszarów i wchodzących w ich skład 16 dziedzin:  

Obszar: I. Koncepcja pracy szkoły/placówki. 
Dziedziny: 
I. 1. Zarządzanie strategiczne. 
I. 2. Wewnątrzszkolny  system zapewniania jakości. 
I. 3. Promocja. 
Obszar: II. Zarządzanie i organizacja. 
II. 4. Nauczyciele. 
II. 5. Rozwój zawodowy nauczycieli. 
II. 6. Warunki działalności szkoły/ placówki. 
II. 7. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy. 
II. 8. Kierowanie szkołą/ placówką, obieg informacji. 
Obszar III. Kształcenie. 
III. 9. Programy nauczania. 
III. 10. Organizacja procesu kształcenia. 
III. 11. Przebieg procesu kształcenia. 
III. 12. Efekty kształcenia. 

                                                           
23 J. Potworowski, Pierwiastek angielski w transformacji polskiej oświaty. (w:) Pedagogika w pokoju 
nauczycielskim. red. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 2000, s. 54. 
24 Standardy wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących. pod. red. A. Bogaj, S. M. 
Kwiatkowski. MENiS, IBE Warszawa 2002, s. 11. 
25 Tamże, s. 59, por. J. Nowosad, Perspektywy rozwoju szkoły. dz. cyt., s.35. 
26 Por. Ustawa z 7 IX 1991 o systemie oświaty, Dz. U. 1996, nr 67, poz. 329 z późn. zm. W szczególności art. 4, 31, 
32a, 32b, 33, 34, 34b, 35, 35a, 89 oraz Rozporządzenie MENi S z 23 kwietnia 2003 r. (nr 89, poz. 845) w sprawie 
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji 
pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, 
którym można zlecać przeprowadzanie badań i opracowywani ekspertyz. 
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Obszar: IV. Wychowanie i opieka. 
IV. 13. Równość szans. 
IV. 14. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły i placówki. 
IV. 15. Praca opiekuńcza szkoły lub placówki. 
IV. 16. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 
Przedstawione w części pierwszej poglądy upoważniają do sformułowania hipotezy, 

iż jakość planowania rozwoju szkoły jest jednym z podstawowych czynników decydujących  
o efektywności edukacyjnej, społecznej i ekonomicznej szkoły. Planowanie rozwoju szkoły 
wpływa także na jej rolę społeczną w środowisku lokalnym oraz osiągnięcia uczniów.  

 Własny program badań obejmował kilka etapów. Zgromadzenie materiału 
podstawowego poprzedziło opracowanie teoretycznych podstaw badań oraz technik i narzędzi 
badawczych, które zostały zweryfikowane w badaniach pilotażowych Badania przeprowadzono  
w 1999 roku. Stanowiły one drugi etap realizacji całościowej koncepcji badań, celem których  
było sprawdzenie przydatności autorskiego narzędzia badawczego oraz przygotowanie do 
trzeciego etapu- badań właściwych.  

Planowanie rozwoju szkoły jako czynnik efektywnej zmiany w oświacie interesowało 
mnie z następujących względów: 

1. Chęci ustalenia aktualnego stanu zmiany w szkołach, w aspekcie reformowania 
systemu edukacji. 

2. Chęci poznania dynamiki zmiany, w założeniach, której leży przejście  
„od gorszego do lepszego”,  

3.  Określenie zakresu i kompletności realizacji zmiany – reformowania edukacji, której 
według Cz. Banacha, powinny towarzyszyć jasno określane role i zadania trzech kompleksów 
edukacyjnych: 

§ badań i eksperymentów pedagogicznych, 
§ praktycznej działalności pedagogicznej, 
§ systemu kierowania (zarządzania) szkolnictwem27. 
Za cele badań własnych przyjęłam: 
1. Ustalenie sposobów (metod) planowania rozwoju szkoły przez dyrektorów 

gimnazjów, 
2. Analizę zawartości opracowanych przez nich programów rozwoju gimnazjów, w 

kontekście kierunku zmian wytyczonych przez koncepcję  reformy systemu edukacji, 
3. Sformułowanie propozycji odnoszących się do zwiększenia efektywności 

planistycznej dyrektorów gimnazjów. 
Model programu rozwoju szkoły ustalony na podstawie przepisów formalno-prawnych 

dotyczących gimnazjów zawiera następujące właściwości programów rozwoju szkół: 
1) ogólny poziom ich jakości, 
2) kryteria i aspekty treściowe, 
3) zróżnicowane poziomy jakości programów w grupach szkół. 
Wszystkie zmienne mierzone były na skali interwałowej. Wskaźnik każdej zmiennej 

stanowi liczba będąca sumą ocen danego aspektu badanego programu rozwoju, dokonanych w 
sposób niezależny przez trzech sędziów kompetentnych. 

Spośród wymienionych wybrano 17 zmiennych (spełniających w sposób zadawalający 
kryteria statystyczne), które posłużyły do zbudowania wskaźnika łącznego jakości planowania 
rozwoju szkoły. Utworzono go poprzez zsumowanie zmiennych oznaczonych symbolami: K1, 
K2, K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K16, K17, K18, K20, K21, K22, K23, K24. 

Zbiór zmiennych zależnych stanowiły właściwości środowiska szkolnego określone przy 
pomocy Ankiety1 dla Dyrektora Szkoły. Zmienne te obejmowały funkcjonowanie szkół i ich 
zaplecze (kadra, baza, środowisko lokalne) oraz czynniki decydujące o efektywnym planowaniu 
przez dyrektorów rozwoju szkoły: 

                                                           
27 Cz. Banach, Polska szkoła i system edukacji. Przemiany i perspektywy. Wyd. A. Marszałek, Toruń 1997, s. 527. 
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- profesjonalizm dyrektora i kompetencje edukacyjne nauczycieli, 
- udział środowiska lokalnego w programach, 
- znaczenie warunków organizacyjno- formalnych (baza szkoły), 
- wyrównywanie szans edukacyjnych. 
Do analizy i oceny treści programów rozwoju szkoły zastosowano metodę sędziów 

kompetentnych. Do współpracy Autorka zaprosiła pedagoga, psychologa oraz filologa. Wszyscy 
sędziowie posiadają duże doświadczenie w zakresie kierowania placówką oświatową, legitymują 
się własnymi publikacjami z tego zakresu, prowadzą szeroką praktykę pedagogiczno- 
dydaktyczną w uczelniach wyższych, a także współpracują z placówkami doskonalącymi 
nauczycieli oraz kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych. Zaproponowano im, aby  
w ocenie badanych gimnazjów posłużyli się instrukcją, w której wymieniono 8 aspektów - 
opisanych przez 27 cech teoretycznego modelu programu rozwoju szkoły, ustalonego na 
podstawie rozpoznanej wiedzy dotyczącej planów- programów rozwoju szkół, a także na 
podstawie obowiązujących dyrektorów gimnazjów przepisów formalno- prawnych. Posłużyli się 
oni oceną punktową w skali 0-10, oceniając każdą występującą cechę analizowanego programu 
rozwoju gimnazjum; to zbiór cech wymaganych w zapisach.  

Kolejnym krokiem było określenie zgodności pomiędzy ocenami poszczególnych 
sędziów, czyli korelacji pomiędzy ocenami trzech sędziów (1 i 2, 1 i 3 oraz 2 i 3). Określone 
zgodności ocen sędziów kompetentnych zweryfikowano za pomocą współczynnika korelacji 
Pearsona. 

Na tej podstawie w dalszym etapie analizy wyników badania zbudowano skalę służącą 
ocenie jakości ocenianych programów rozwoju badanych gimnazjów. Jako podstawę do 
zbudowania skali służącej tej ocenie przyjęto macierz korelacji między ocenami poszczególnych 
sędziów kompetentnych w układzie „każdy z każdym”. Analiza ta pozwoliła odpowiedzieć na 
podstawowe w tym względzie pytanie: czy sędziowie kompetentni w podobny sposób oceniali 
analizowane programy rozwoju badanych gimnazjów? Wyniki analizy zgodności sędziów 
kompetentnych przedstawia tabela. 

 
Shymanska M. The influence of trends of modern world development 

upon educational reformation 
The author characterizes the peculiarities of modern world changing trend’s influence 

upon educational establishments’ management and functioning. The diagnostic methodic of the 
school practice in the context of social requirements is exemined. 

 
Шиманская М. Воздействие тенденций развития современного мира  

на реформирование образования 
В статье характеризуются особенности воздействия тенденций развития 

современного мира на управление и функционирование учебных заведений. Рассмотрены 
методики диагностики состояния школьной практики в контексте ее соответствия 
потребностям социума. 
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АНАЛІЗ ВИМОГ ДО УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ  

У ВНЗ З ПОЗИЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 
 

Автомонов П.П. 
 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
 Київського національного університету імені Тарас Шевченка 

 
Згідно нової парадигми освіти самостійна робота студентів визначається головним 

складником вищої освіти. Вища школа повинна переорієнтувати навчальний процес на 
формування у студентів бажання й уміння самостійно здобувати знання з різних 
інформаціних джерел. У статті розглядаються основні вимоги до управління самостійною 
діяльністю студентів у вищому навчальному закладі. 

 
Ефективність та результативність набуття студентами знань та вмінь у значній мірі 

залежить від викладача, тому окремі вчені пропонують розмежування ролей викладача в 
залежності від його втручання в самостійну діяльність, ступеня мети та рівня засвоєння 
знань: 1 – “лектор”, як носій повної інформації про процес виконання СРС, 2 – “керівник”, 
як організатор та носій основної інформації, 3 – “консультант”, що здійснює дійову 
допомогу при наявності визначених утруднень при виконанні самостійних робіт, 4 – 
“модератор”, як спостерігач або арбітр, який тільки направляє самостійну розумову 
діяльність. 

Дидактика вищої школи пред’являє до управління самостійною роботою студентів 
ряд вимог організаційного і методичного плану (планування усіх видів самостійних робіт 
по предметах, видах, обсягу, термінах; поєднання самостійної роботи з іншими формами 
навчання; виховання в студентів правильної самооцінки разом з прищепленням навичок 
самостійної пізнавальної діяльності, культури рішення пізнавальних задач; оволодіння 
викладачами методикою організації, проведення, управління самостійною роботою 
студентів). Розглянемо ці умови більш детально. 

У ВНЗ країни накопичений багатий досвід організації самостійної роботи, що 
дозволяє встановити резерви її удосконалювання. Структурною виявляється система 
активного використання цієї форми навчання на багатьох факультетах ВНЗ, де майбутні 
фахівці – з перших днів навчання в університетах, у рамках навчально – дослідної роботи 
студентів відпрацьовують навички самостійної роботи. На кафедрах систематично 
вивчаються питання про ступінь завантаженості студентів самостійною роботою, 
регулюється рівномірний її розподіл, вивчається бюджет часу. 

Відомо, що конкретні завдання, зміст самостійної роботи визначаються на лекціях. 
Контроль за ступенем оволодіння методикою самостійної роботи здійснюється на 
семінарських, практичних, лабораторних заняттях. Основу навчання в таких формах, як 
виробнича практика, науково-дослідна робота, складає також самостійна діяльність 
студентів. Видами самостійної роботи на лекціях можуть бути наступні: ознайомлення з 
темою згідно рекомендованої літератури до викладу її викладачем; участь у розв’язанні 
проблемних ситуацій у ході лекцій; виступ на лекціях з повідомленням, результатами 
власного дослідження тощо. 

Сьогодні в педагогічній літературі усе більше і більше домінує думка про те, що 
проблеми навчання не першому і наступному курсах в основному визначаються 
відсутністю у студентів сформованих навичок самостійної роботи. Хоча знання, придбані 
учнями в середній школі, достатні, щоб витримати вступні іспити і засвоїти в наступному 
матеріал, що викладається у вузі, проте з повною очевидністю можна говорити про 
складність, специфічність навчання на молодших курсах. Численні спостереження 
викладачів і проведені дослідження, показують, що першокурсники підготовлені тільки до 
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репродуктивної діяльності, про що підтверджують і самі студенти. У процесі самооцінки 
рівня сформованості в них різних пізнавальних умінь, багато студентів відзначили, що 
репродуктивні уміння (уміння швидко запам’ятовувати і відтворювати без змін 
інформацію, уміння вирішувати стандартні задачі тощо), розвинуті в них досить добре. У 
той же час уміння, необхідні для продуктивної пізнавальної діяльності, на думку 
студентів, сформовані слабо. Зокрема уміння виділяти головне в теоретичному матеріалі. 
Цю же думку підтверджують спостереження за відповідями абітурієнтів на вступних 
іспитах. Випускники шкіл не можуть у ході відповіді виділити суть питання і як правило 
викладають весь параграф підручника. Перебудувати свою відповідь на ходу вони також 
не можуть. Стаючи студентами, учорашні школярі включаються в зовсім нові форми 
навчання, що вимагають від них уміння самостійно думати, осмислювати усний матеріал, 
конспектувати, самостійно вивчати першоджерела, навчальну літературу, готуватися до 
семінарських, практичних і лабораторних занять тощо.  

Отже, на перший план виступає проблема формування умінь. Відомий педагог 
Г.Щукіна розглядає вміння як спосіб діяльності учня, що здійснюється на підставі 
отриманих знань. Уміння, на думку вченої, включає комплекс дій, який має достатню 
гнучкість, необхідну для того, щоб учень кожний раз у нових умовах був здатний їх 
виробляти. Уміння передбачає добре орієнтування в нових умовах і виступає не як 
стереотипне повторення минулого досвіду, а містить відомий момент кмітливості, нового 
підходу до вирішення завдань. 

В свою чергу Український педагогічний словник визначає категорію «уміння», як 
засвоєний об’єктом спосіб виконання дій, який забезпечуються сукупністю набутих знань 
і навичок. 

Вчені М.Скаткін та І.Лернер розрізняють практичні та інтелектуальні вміння і 
навички. Серед них вони розрізняють такі, що безпосередньо пов’язані з осмисленням 
знань, та такі, котрі вважаються тільки умовою, що сприяє постійному засвоєнню і 
набуванню знань. Це – уміння і навички навчальної роботи. До них, на думку вчених, 
належать конспектування, анотування, складання бібліографічних карток і переліку 
літератури, планування робіт з підготовки доповіді, робота з довідником, заповнення 
карток або за зібраним матеріалом. 

Вчені вважають, що для ефективного здійснення професійної діяльності в 
майбутніх фахівців необхідно сформувати: організаційні вміння; уміння відшукати 
навчальну інформацію; уміння самостійно опрацьовувати та переробляти наукову 
інформацію; уміння самостійно розв’язувати розрахункові завдання; уміння проводити 
самоконтроль; прагнення до поглибленого вивчення навчального матеріалу; прагнення до 
самоосвіти. 

Сьогодні вчені розрізняють три рівні сформованості умінь самостійної роботи у 
студентів (низький – репродуктивний, середній – реконструктивний, високий - творчий). 
Для низького рівня властиві нездатність особистості до правильного визначення цілей і 
завдань самостійної роботи та пошуку способів її виконання, відсутність умінь і навичок 
самостійної діяльності. Низький рівень – являє собою невпевнене володіння уміннями 
самостійної роботи: доцільність дій не досліджуються, виконуються вони неточно, що 
вказує на розвиток окремих елементів окремих дій в результаті чого мета самостійної 
роботи часто не досягається. Не володіючи методикою організації самостійної роботи, і не 
маючи відповідної мотивації, студент не виявляє необхідної самостійності і 
відповідальності. Цей рівень характеризується ситуативністю, не цілеспрямованістю 
поведінки, перспектива якої вимірюється межами одного дня. 

Середній рівень характеризується, з одного боку прагненням особистості до 
самостійної роботи, а з іншого – недостатньою спроможністю правильно визначити цілі і 
завдання самостійної діяльності, виявляти вміння і навички самоконтролю, передбачає 
наявність знань щодо способів виконання завдання і використання раніше засвоєних 
навичок. Цей рівень – характеризується тим, що у студента формується мотиваційно – 
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ціннісне відношення до науки і до організації СНР. Студент досить добре володіє й оперує 
знаннями, уміннями і навичками, але не може забезпечити їх перенесення на нові об’єкти, 
найчастіше орієнтується на типові ситуації і готові зразки, не вміє вибирати з усієї 
сукупності дій найбільш раціональні у самостійній роботі спостерігається стереотипність 
дій, студент працює без уявлення усієї повноти перспективи. 

Високий рівень свідчить про усвідомлення студентами необхідності в постійній 
самостійній роботі, чітке бачення цілей, шляхів і змісту самовдосконалення, володіння 
необхідними уміннями і навичками організації самостійної діяльності. Високий рівень – 
характеризується тим, що у студентів сформована потреба і переконаність у соціальній 
значимості самостійної роботи, висока інтелектуальна оперативність, захопленість 
наукою, прагнення брати участь у пошуково-творчому навчальному процесі. Цей рівень 
розвитку умінь і навичок самостійної роботи з урахуванням мотивації, мети і завдань у 
необмеженій перспективі і характеризується: вільним і творчим володінням професійними 
знаннями, що передбачає широке перенесення їх в нові умови; самостійним 
формулюванням мети самостійної роботи, плануванням способу її виконання і 
здійсненням за допомогою найбільш доцільних і ефективних дій, коли студент вільно 
володіє комплексом знань, умінь і навичок, необхідних для самостійної роботи. 

Аналіз передового педагогічного досвіду, спостереження свідчать, що випускники 
підготовчих відділень швидше адаптуються до вузівських форм і методів навчання, ніж 
випускники шкіл. Це пояснюється тим, що підготовчі відділення є перехідним ступенем 
навчання між школою і вузом. На них існує синтез вузівських і шкільних методів 
навчання, де теоретичні заняття проходять лекційно, а практичні мають поточний 
контроль знань. Крім того, широко розвинута система додаткових занять, консультацій, 
використовується індивідуальний підхід при наданні учням знань, умінь і навичок. 

Розглянемо шляхи удосконалення управління самостійною роботою студентів на 
молодших курсах. Основною її метою є формування пізнавальної самостійності тих, кого 
навчають, як необхідної умови безперервної самоосвіти в майбутньому. Оскільки 
«пізнавальна самостійність» як дидактична категорія включає процесуальну і мотиваційну 
сторони, необхідно виділити два напрямки роботи з першокурсниками. Перший з них 
передбачає озброєння студентів прийомам і методам навчання, формування в них 
пізнавальних і організаційних умінь і навичок. 

Ефективності організації самостійної роботи сприяє застосування методів і 
прийомів, що спираються на наочно – образний і практичний компонент мислення. 
Засвоєнню навчальної проблеми сприяють практичні дії, оперування образами, 
використання наочності, конкретних опор (таблиці, схеми, графіки та інше), як на рівні 
традиційних форм роботи, так і на рівні комп’ютерних технологій. Застосовування 
зовнішніх наочних опор полегшує пошук співвідношень між фактами і явищами в 
навчальній інформації, які передбачаються у завданні, та пошук шляхів та засобів його 
розв’язання. 

При організації самостійної роботи застосовується робота з текстом підручника, 
рекомендаціями до нього, таблицями, практичними завданнями, створюються проблемні 
ситуації. Застосовування наочних методів і прийомів навчання сприяє урізноманітненню 
самостійної роботи з підручником або його електронною версією. Крім цього, 
використання ілюстрованих посібників заочно розширює можливості студентів у 
сприйнятті теоретичного матеріалу, підвищує міцність і усвідомлення знань. Фотографії, 
графіки, схеми тощо можуть бути використані не тільки як готова інформація, а й для 
спонукання до самостійних міркувань і відкриттів. 

З наочними і словесними методами навчання тісно пов’язані й практичні методи. 
Поєднання з практичними методами і прийомами навчання під час організації самостійної 
роботи полегшує засвоєння навчального матеріалу завдяки опорі на наочно – образні 
уявлення. 
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У педагогічній практиці викладачами широко використовуються такі прийоми 
організації самостійної роботи студентів: навчання методам роботи з матеріалом; збір 
(накопичення) матеріалу досліджуваної теми; організація студентів на підготовку і 
написання реферату з дисципліни; формування умінь працювати з конспектом – схемою, 
що розробив викладач; аналіз виробничих (практичних) ситуацій; аналіз порівняльного та 
досліджуваного матеріалу; організація виконання індивідуальних завдань; розв’язування 
проблемних завдань; проведення колоквіумів; організація і проведення виступів студентів 
за рефератом на лекції або семінарі; організація студентів для участі в навчально – 
виробничій грі тощо. 

Одним з ефективних і досить розповсюджених засобів у досягненні розвинутих 
умінь і навичок самостійної роботи є введення в різні курси психолого – педагогічних, 
теоретичних знань з означеної проблеми. В першу чергу це стосується курсу «Введення в 
спеціальність». Теоретичні знання повинні містити у собі питанні про основні 
психологічні процеси і способи їхнього удосконалення, про те, як слухати і записувати 
лекцію, як готуватись до семінарських, практичних, лабораторних занять, заліків та 
іспитів, як працювати з книгою, комп’ютером, як організувати самостійну роботу, як 
працювати над собою. 

Ефективним шляхом удосконалення самостійної роботи також є читання 
спецкурсів з наукової, організації розумової праці. Однак їх реалізація пов’язання з 
численними організаційними і методичними труднощами. 

В досвіді організації самостійної роботи студентів широко розповсюджений такий 
засіб її організації, як написання методичних рекомендацій з контрольними запитаннями, 
питаннями – орієнтирами, проблемними завданнями, задачами, вправами, тестами, 
картками програмованого контролю, навчальними кросвордами, кодами тестів, 
критеріями оцінювання, опорними конспектами, граф – схемами, з тезами основного 
змісту, планами роботи над темами тощо. Для підвищення ефективності самостійної 
роботи викладачі розробляють конспекти лекцій, їх електронні версії, використовують 
проблемне і кредитно – модульне навчання. 

Для цілеспрямованого й оптимального управління процесуальною стороною 
навчальної діяльності студентів інколи розробляються технологічні карти для різних видів 
самостійних робіт, зокрема: процесу складання тез, конспектів, опорних граф-схем 
конспектів, підготовки виступів, рефератів, виконання практичних робіт, виконання 
графічних робіт тощо. Технологічні картки призначаються для студентів з різним рівнем 
підготовки. Недостатньо підготовлений студент використовує їх як програму дій для 
виконання завдань, тоді як для студента, що має певний запас знань технологічна картка 
виконує функцію лише пам’ятки.  

 Ефективним шляхом удосконалення самостійної роботи студентів є підготовка 
вузівського викладача до її організації і проведення. Першим кроком до цього є психолого 
– педагогічна підготовка аспірантів ВНЗ. Крім традиційних циклів лекцій з цієї 
проблематики часто пропонуються практичні завдання пов’язані з аналізом і 
узагальненням досвіду роботи кафедри по організації цієї роботи. 

Другим напрямком є психолого – педагогічна підготовка викладачів ВНЗ які 
проходять переобрання на контрактній системі. З одного боку в деяких закладах вищої 
освіти на курсах психолого – педагогічних знань для них читаються лекції по організації 
самостійної роботи у вузі. А з іншого кожен викладач до переобрання повинен 
підготувати навчально – методичний комплекс свого предмету, складовою частиною 
якого, обов’язково є розроблена система організації самостійної роботи студентів. 

Сучасні дослідження виділяють чотири основні етапи реалізації управління СРС 
викладачем: 

· цілепокладання (постановка та розв’язання цілей); 
· організація (діагностика здібностей, видача завдання, забезпечення умов для 

виконання завдання, оптимальне застосування форм і методів управління); 
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· стимулювання (застосування мотивів-стимулів, позитивний зворотній зв’язок, 
контроль інформування про досягнення); 

· аналіз досягнення результатів та прийняття рішення (продовження виконання, 
доопрацювання, початок роботи над новим завданням). 

Усі названі напрямки озброєння викладачів теоретичними і методичними знаннями 
про самостійну роботу студентів є умовою росту їхньої педагогічної майстерності, що у 
кінцевому рахунку виступає вирішальним фактором успішного виконання завдань, що 
ставляться перед вищою школою. 

Разом з тим слід вказати і на проблеми, що існують в сучасній практиці. Зокрема, 
серйозні утруднення викликає відсутність системи діагностики у студентів рівня 
сформованості основних пізнавальних умінь і навичок. Не реалізується система методик 
для вивчення конкретних особливостей контингенту студентів, труднощів адаптації в 
кожнім вузі тощо. 
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Автомонов П.П. Анализ требований к управлению самостоятельной работой 
студентов в ВНЗ со стороны деятельности педагога 

Согласно новой парадигмы образования самостоятельная работа студентов 
определяется главной состовляющей высшего образования. Высшая школа должна 
переориентировать учебный процесс на формирование у студентов желания и умения 
самостоятельно получать знания из разных информационных ресурсов. В статье 
рассматриваются основные требования к управлению самостоятельной работой студентов 
в высшем учебном заведении 
 

Automonov P.P. Analysis of requirements to students’ independent 
workmanagement in higher educational establishment from position of teacher’s activity 

In obedience to the new paradigm of education the student’s independent work is 
determined as main making part of higher education. Higher School must point an educational 
process at forming of students’ desire and ability to obtain knowledge from different 
informational sources independently. In the article the basic requirements to the students’ 
independent activity management in higher educational establishment are examined.  
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Входження України в європейську систему освіти вимагає підвищення рівня якості 

власної сфери освіти, що визначається низкою умов, зокрема характеристиками суб’єктів 
навчання і проявляється в їхній професійній компетентності. Компетентність – це рівень 
умінь особистості, що відображає ступінь відповідності визначеній компетенції, 
повноваженням, яким має відповідати професіонал в певній галузі. Це загальна здатність 
людини, яка базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки її навчанню. 

Особливі вимоги в сучасній системі освіти висуваються до керівників (менеджерів) 
навчальних закладів, діяльність яких передбачає усвідомлену взаємодію з іншими людьми 
(підлеглими, партнерами, своїми керівниками, дітьми, батьками тощо), спрямовану на 
забезпечення їхньої активної та скоординованої участі в досягненні поставленої мети. Це 
таке управління, у процесі і результаті якого у людей з’являються (або актуалізуються) 
психічні стани, якості, властивості, що стають психологічним підґрунтям для їхньої 
ефективної діяльності щодо досягнення поставленої управлінської мети 
(Н.Л. Коломінський) [5]. Професійна компетентність керівників навчальних закладів 
складається з низки компонентів, що обумовлюються їх функціями. Окремим важливим 
компонентом професійної компетентності є комунікативний, адже діяльність керівника 
передбачає спілкування з великою кількістю осіб. 

Комунікативна компетентність розглядають у психології як засновану на знаннях 
та чуттєвому досвіді здатність особистості орієнтуватися у ситуаціях спілкування 
(Ю. Ємельянов) [3]. Комунікативна компетентність управлінців, зокрема, директорів шкіл 
набувається в соціальному контексті. Вона передбачає такі уміння: 

1) власне комунікативні – обмінюватися повідомленнями із співрозмовниками, 
оптимально використовуючи вербальні та невербальні засоби; 

2) інтерактивні – виробляти найдоцільнішу в кожній ситуації стратегію, техніку і 
тактику взаємодії з людьми, організовувати їхню спільну діяльність для досягнення 
визначених соціально важливих цілей; 

3) соціально-перцептивні – ідентифікувати себе зі співрозмовником, розуміти, як 
він сам сприймається партнером по спілкуванню і емпатійно ставитися до нього. 

Одним з найнеобхідніших умінь в діяльності керівників шкіл є останній. Емпатія – 
особлива здатність людини до осягнення емоційних переживань і внутрішнього світу 
іншої людини, що дозволяє партнерам досягати взаємоузгодження позицій, 
взаємопорозуміння, обрати у відповідності з цим спільні засоби само- і взаєморегуляції у 
процесі міжособистісної взаємодії (С.Д. Максименко, Т.В. Василишина) [2]. Для 
позначення емпатії як здатності, властивості особистості також вживають термін 
“емпатійність”. 

Така властивість є досить важливою для керівників навчальними закладами. Адже, 
по-перше, вона сприяє оптимізації його стосунків із підлеглими, вчителями, а по-друге, 
він повинен сприяти розвитку емпатії у них. Емпатія є сукупністю рис особистості 
педагога, управлінця яка допомагає йому використовувати власні почуття в педагогічних 
ситуаціях як індикатор стану педагогів, учнів і групової атмосфери в цілому, а також як 
спосіб, що забезпечує успіх у взаємовідносинах з учителями, вихованцями 
(Максименко С.Д.) [2]. А.С. Крикунов, І.С. Мангутов, Л.І. Уманський емпатію вважають 
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одним з показників психологічної вибірковості, що є специфічною властивістю 
особистості здібного організатора (таким повинен бути керівник у освіті). 

Виділяють навіть такий термін як “професійна емпатія”, який характеризує 
комплексне поняття, формування якого здійснюється під дією різних факторів і 
обумовлено як генетично, так і соціально (Маліцька Л.Б.). 

У сучасному освітньому процесі стосовно його учасників поряд з термінами 
“емпатія”, “емпатійність” вживається поняття “емпатійна культура”, яке є досить важливе 
для керівника навчального закладу. В загальному значенні культуру розглядають як 
“соціально-прогресивну творчу діяльність людства у всіх сферах буття і свідомості, ..., 
спрямовану на перетворення дійсності, на перетворення багатства людського життя у 
внутрішнє багатство особистості на цілковитий вияв і розвиток сутнісних сил 
людини” [7, 225]. Отже, емпатійна культура менеджера у сфері освіти – це його здатність 
до творчої діяльності, яка полягає в ціннісному відображенні внутрішнього світу іншої 
людини. 

Аж до початку 80-х років термін “емпатійна культура” майже не вживався в 
науковій літературі. Це пояснюється тим, що специфіка формування самого явища 
емпатійної культури не була предметом спеціальних розробок, а досліджувалась 
опосередковано, через розв’язання загальних і спеціальних завдань підготовки студентів 
до роботи у школі [1]. 

О.О. Бодальов встановив, що емпатійна культура як соціальне явище за своєю 
природою на індивідуальному рівні виявляється в єдності трьох процесів: обміну 
інформацією, пізнання людьми один одного, формування і розвитку міжособистісних 
відносин (це стосується сфери професійно-педагогічних стосунків вчителя та учня). Тобто 
її функціонування зумовлене особливостями взаємодії суб’єкта і об’єкта навчально-
пізнавальної діяльності. 

Емпатія, емпатійна культура як інтегративна якість особистості складається з трьох 
компонентів: емоційного, пізнавального і діяльнісного (Ахметшина Ф.А., 
Василишина Т.В., Джрназян Л.Н., Метельский Г.И.) [2; 4]. 

1. Емоційний (афективний, сенситивний) компонент виражається в перцептивній 
здатності емоційно відгукуватися на переживання іншої людини (відтворювати 
переживання у власній психіці), прогнозувати їх емоційні реакції в конкретних життєвих 
ситуаціях. Проявом емпатійних якостей є співчуття і емпатійна інтуїція. 

2. Пізнавальний (когнітивний, гностичний, інформаційний) компонент 
визначається гностичною здатністю розпізнавати думки і почуття інших, передбачати їх 
відповіді. У будь-якій соціальній ситуації партнери із спілкування виконують певні ролі, 
тобто є носіями порівняно конвенціональних експектацій (очікувань), тому саме зміст цих 
ролей в емпатійному процесі має важливе значення. Пізнавальний компонент містить такі 
інтегративні якості, як емпатійну спостережливість, емпатійне слухання. 

3. Діяльнісний (дієвий, поведінковий, праксичний) компонент виражається в 
комунікативній здатності будувати свої стосунки з вихованцем, заздалегідь передбачаючи 
його точку зору і зважаючи на його внутрішню позицію. Цей компонент включає 
комплекс комунікативних засобів, які використовуються партнерами емпатійного 
спілкування для зовнішнього виразу своїх психічних станів, що відтворюються в активних 
поведінкових реакціях допомоги і сприяння об’єкту емпатії. 

Значення емпатії як специфічної властивості менеджера, педагога актуалізується на 
сучасному етапі, особливо зважаючи на проблеми системи педагогічної освіти в Україні. 
До таких належить, зокрема відсутність системи довготривалої професійної орієнтації і 
профвідбору абітурієнтів до педагогічних навчальних закладів; недостатнє формування 
загальної і професійної культури педагога-менеджера, його готовності до творчості у 
професійній діяльності, здійснення управлінських функцій; розрив між теоретичною і 
практичною підготовкою студентів. Потребує удосконалення та оновлення зміст 
педагогічної освіти на основі його стандартизації та оптимального співвідношення 
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професійно-педагогічної, фундаментальної та соціально-гуманітарної підготовки вчителя, 
керівника школи. Змістові сучасної української педагогічної освіти властива 
конгломератність, що виявляється у відсутності фундаментальних структуроформуючих 
для педагогічної професії дисциплін, куди належить і психологія управління, з іншого 
боку наявні загальні навчальні дисципліни, які мало впливають на продуктивність 
підготовки фахівців. Спостерігається недостатній рівень психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх педагогів, адже скорочується час на ці дисципліни. У педагогічних 
навчальних закладах використовуються переважно репродуктивні підходи до організації 
навчального процесу, повільно запроваджуються нові форми і методи навчання 
студентів [6]  

Такі проблеми при підготовці вчителя, керівника школи впливають на процес його 
майбутньої взаємодії з учнями, колегами, перешкоджають відкритості і діалогізації 
педагогічного спілкування, яке базується на суб’єкт-суб’єктному принципі їх взаємодії, 
тобто в особистісній орієнтації партнерів, на рівності їх психологічних позицій, 
взаємопроникненні у світ почуттів і переживань один одного, готовності прийняти 
партнера, взаємодіяти з ним. Такі вміння є складовими емпатії. Тому в сучасних умовах 
постає необхідність у високому рівні розвитку емпатії керівників освітніми закладами. 

З метою збагачення знань вчителів, директорів шкіл з питань педагогічного 
спілкування, емпатії, формування умінь оптимально використовувати отримані знання у 
взаємодії з оточуючими людьми, відпрацювання і закріплення ефективних моделей 
поведінки в ситуації педагогічного спілкування, може бути використаний розроблений 
нами спецкурс “Емоційні аспекти педагогічного спілкування”. Його зміст розрахований 
на 30 аудиторних годин і складається з трьох тем: “Педагогічне спілкування”, “Атракція у 
педагогічному спілкуванні”, “Емпатія у педагогічному спілкуванні”. Кожна тема містить 2 
лекційні години, 2 семінарські години і 6 годин практичних занять [4]. 

Усі заняття розпочинаються з виконання вправ, спрямованих на зняття емоційної 
напруги в групі. На першому практичному занятті здійснюється психологічна діагностика. 
Метою лекції є збагачення знань з відповідних питань. На семінарі відбувається 
обговорення теоретичних питань, розгляд підготовлених рефератів. Під час наступного 
практичного заняття розігрують і обговорюють педагогічні ситуації. Далі відбувається 
колективне обговорення розіграної ситуації. Метою останнього практичного заняття з 
кожної теми є закріплення знань і вмінь з відповідних питань через розв’язання 
психолого-педагогічних задач. В кінці відбувається підсумкове обговорення всієї теми. 

Цей спецкурс був апробований у педагогічному процесі при навчанні студентів 
четвертого курсу Полтавського педуніверситету [4]. Після цього проведене контрольне 
діагностичне дослідження, що підтвердило його ефективність, тобто рівень емпатії 
студентів підвищився. 

Запропонований спецкурс можна включити до структури підвищення кваліфікації 
вчителів, директорів шкіл. 

Отже, емпатія як особлива здатність людини до осягнення емоційних переживань і 
внутрішнього світу іншої людини є професійно важливою якістю керівників навчальними 
закладами, розвиток якої потребує спеціально розроблених засобів. 
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„Виховання може рухатись 
вперед тільки з рухом усього 
суспільства” 
 (К.Д. Ушинський) 

Сучасна вища освіта неможлива без інтегративного поєднання навчальної та 
виховної роботи, які пронизують всю життєдіяльність вищого навчального закладу. 
Виховний процес у кожній виховній системі (великій, середній, малій) є дуже складним 
явищем. Колектив вихователів завжди відповідальний за його організацію перед 
суспільством і майбутніми поколіннями. 

Виховна робота у вищій школі базується на концептуальних положеннях 
Конституції України, Законі „Про вищу освіту”, Державній національній програмі 
„Освіта. Україна ХХІ ст.”. Концепції виховання дітей та молоді в національній системі 
освіти України. 

Ідеалом виховання в нашому суспільстві є гармонійно розвинена, високоосвічена, 
соціально активна і національно свідома людина, яка наділена глибокою громадянською 
відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, 
є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і 
самовдосконалення. Крім того, Україна, яка прагне інтегруватися в європейське 
співтовариство, має, налагоджуючи виховний процес у навчальних закладах, враховувати 
провідні принципи взаємовідносин, на яких базується європейська демократія. 

Врахувати загальноєвропейських тенденцій та українських раціональних 
особливостей, дає можливість вищій школі формувати фахівця сучасного рівня, здатного 
не лише якісно вирішувати професійні завдання, а й нести відповідальність за своє 
рішення, вміти спрогнозувати її наслідки. 

Сучасний етап формування економіки і всіх галузей народного господарства 
висуває принципово нові вимоги до фахівця з вищою освітою. Це повинен бути не 
вузький фахівець, а спеціаліст з фундаментальною професійною та гуманітарною 
підготовкою. Тому досить важливо, щоб його духовний світ формувався всією системою 
суспільних цінностей. 
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Метою нашої статті є виявлення оптимальних форм організації виховної роботи у 
вищих навчальних закладах. У ході роботи над даною проблемою були поставлені 
завдання: 

– з’ясувати роль кураторів у виховній діяльності вищого навчального закладу; 
– проаналізувати схему координації діяльності кураторів студентських груп у 

вищих навчальних закладах недержавної форми власності (на прикладі 
Південнослов’янського інституту). 

На постановку виховної роботи у вищій школі впливають і соціально-економічні 
негаразди, і політична ситуація і те, що довгий час вища освіта нехтувала цим напрямом 
роботи. 

У формуванні сучасної системи виховної роботи значну роль відіграли вищі 
навчальні заклади недержавної форми власності. В силу об’єктивних причин так склалося, 
що саме у приватних навчальних закладах коефіцієнт співвідношення науково-
педагогічних працівників та студентів дав можливість реально втілювати в життя 
індивідуальний підхід до студентів. Крім того, мобільна структура управління у 
недержавних вищих навчальних закладах дозволила їм експериментувати, розробляти 
інноваційні проекти та ідеї, шукати нові підходи до виховної діяльності. 

Підвищенню ефективності виховної роботи у вищих навчальних закладах усіх 
форм власності, на нашу думку, могли б сприяти перспективні плани виховання студентів. 
Координація виховного процесу на рівні ректорату, факультетів, деканатів, кафедр, 
кураторів груп дає змогу забезпечити єдність вимог і дій, наступність і перспективність 
виховної роботи протягом усіх років навчання студента. 

Приватні навчальні заклади виявилися серед тих, хто побудував власні навчально-
виховні системи. Для організації виховної роботи в цих закладах утворились 
інфраструктури, до складу яких входять професорсько-викладацький колектив, ректорат, 
деканати, Ради з виховної роботи, Інститути кураторів, різні центри організацій дозвілля, 
клуби за інтересами, студентське самоврядування, психологічні служби тощо [2, 169]. 

 У вирішенні виховних завдань, які в свою чергу обумовлюють і формування 
особистості майбутнього спеціаліста, і забезпечують свідоме та активне ставлення 
студентів до навчального процесу, виключно важливу роль відіграють куратори 
студентських груп. 

В сучасних умовах викладач-куратор є особливою, з’єднуючою ланкою у ланцюзі 
виховних зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу. Він безпосередньо 
представляє ректорат, деканат і кафедру у студентській науковій групі. Наказом 
Міністерство освіти і науки України від 4 листопада 1994 року № 365 „Про удосконалення 
керівництва виховною роботою у навчально-виховних закладах України” на них 
покладено відповідальність за проведення організаційно-виховної роботи серед студентів 
навчальних груп. Інфраструктура виховного процесу у ВШ внаслідок об’єктивних та 
суб’єктивних причин базується в основному лише на навчальному процесі, а тому 
викладачі все більше орієнтуються на розв’язання виховних завдань безпосередньо в 
процесі занять. На неформальне спілкування зі студентами, яке, як правило, матеріально 
не стимулюється, у викладачів не залишається ні сил, ні часу, а іноді і бажання. Студенти 
ж потребують і прагнуть неформального спілкування з викладачами. Тому інститут 
кураторства (наставництва) у вищій школі є не лише бажання, а й необхідним. 

Діяльність куратора здійснюється на підставі Статуту ВИЗ, Концепції виховної 
роботи з огляду на особливості й традиції закладу. Зміст його діяльності визначається 
Законом України „Про вищу освіту”, Державною національною програмою „Освіта. 
Україна ХХІ століття”, „Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі 
освіти”, „Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті”, 
відповідними інструктивно-методичними документами МОН України, а також 
положеннями, розробленими структурними ланками. 
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Куратор академічної групи виконує ряд функцій. Дослідник О. Дубасенюк виділяє 
аналітичну, організаторську та соціальну функції (4, 304).  

Змістом діяльності куратора за дослідженнями О. Корольчук та  М. Поночовного є: 
– утвердження в академічній групі державного підходу і відповідальності щодо 

розв’язання проблем навчально-виховного процесу; 
– набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних надбань 

українського народу; 
– спрямування інтелектуальної активності студентської молоді на обговорювання 

найактуальніших проблем сьогодення, залучення до роботи у різних сферах наукової 
діяльності, проведення національно-культурної, просвітницької та організаційно-
педагогічної роботи серед молоді; 

– формування історичної пам’яті, національної свідомості, гідності та чіткої 
громадянської позиції; 

– допомога студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу і 
визначенні свого місця в ньому, розвиток здібностей, їх повноцінна реалізація в різних 
видах діяльності; 

– формування у студентській групі відповідального ставлення до навчально-
виховного процесу; 

– забезпечення системно-цільового планування виховної роботи, формування у 
студентської молоді громадянської і соціальної активності шляхом залучення її до 
різноманітної діяльності; 

– постійне співробітництво, співтворчість із студентським активом та органами 
студентського самоврядування, молодіжними творчими об’єднаннями, рухами, а також 
організацій життєдіяльності колективів академічних груп, розвиток ініціативи, творчості, 
набуття організаторських знань, вмінь та навичок; 

– активне залучення студентів до управління навчально-виховним процесом; 
– виховання у студентів інтересу і любові до праці; 
– проведення виховної роботи зі студентами, які проживають у гуртожитку, 

сприяти організації їх здорового способу життя, розв’язання житлово-побутових проблем; 
– здійснення постійної психолого-педагогічної діагностики рівня 

інтелектуального розвитку та моральної вихованості студентів, коригування виховного 
процесу; 

– участь у роботі вченої ради університету, рад факультетів, засідань навчально-
методичних, організаційно-виховних комісій, засідань кафедр при обговоренні питань, 
пов’язаних з роботою групи чи навчанням окремих її студентів; 

– внесення пропозицій ректорату, деканам факультетів про матеріальне 
заохочення студентів та притягнення до відповідальності порушників навчальної 
дисципліни; 

– залучення до виховного процесу батьків студентів. 
Діяльність куратора (лат. Curator – опікун) спрямована на здобуття молодою 

людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, 
ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця. 

Однак слід врахувати, що справжнім наставником молоді може бути не кожен. На 
всіх кафедрах є мудрі, тактовні, уважні і товариські викладачі, що мають за плечима 
багатий життєвий та педагогічний досвід. Вони виконують ці функції природно, і 
вимагається лише їх закріплення у якості куратора конкретної навчальної групи. 

Але таких педагогів, як правило, не вистачає для всіх груп. Тому актуальною є 
проблема систематичної підготовки молодих викладачів-кураторів у рамках „Методичних 
семінарів”. Як засвідчує досвід роботи Миколаївського відділення українського 
державного славістичного університету НАН України – Південнослов’янського інституту 
та МОН України на заняттях таких семінарів викладачі озброюються психолого-
педагогічними знаннями і вміннями проведення індивідуальної та групової роботи. Для 
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цього вивчаються проблеми психології особистості та колективу, соціально-психологічні 
особливості сучасної студентської молоді. 

Формуються навички виховного впливу на особистість і мікро групу: переконання, 
заохочення, навіювання, приклади осуду тощо. На семінарах проводиться обмін досвідом 
кураторів.  

Виконання означених завдань, функцій, реалізація змісту виховної роботи в 
академічній групі вимагає від куратора необхідного рівня підготовки, а також 
громадянської та моральної зрілості, любові до людей, певних знань основ педагогіки, 
психології та методики виховної роботи, конструктивних, організаторських, 
комунікативних, діагностичних та прикладних умінь. 

Вивчення досвіду роботи наставників свідчить про те, що діяльність куратора щодо 
формування у студентів глибоких особистих переконань, активної соціальної позиції, 
національної свідомості та культури, створення та розвитку колективу в групі складна та 
багато аспектна. Її успіх залежить від широкого спектра психолого-педагогічних знань 
викладача, сформованості його досвіду практичного застосування теоретичних основ 
виховання; оволодіння педагогічною технологією й засобами психолого-педагогічного 
діагностування; вміння розуміти та цінувати духовний світ студентів і сприймати молоду 
людину не лише як об’єкт, а й повноправний суб’єкт виховного процесу; від розуміння 
всіх особливостей студентства як особливої соціально-демографічної групи; від рівня його 
комунікативності й міжособистісного спілкування; від знання закономірностей та 
особливостей становлення студентського колективу групи. 

Ефективність роботи куратора багато в чому визначається і її плановістю. План 
роботи куратора у Південнослов’янському інституті розробляється за участю студентів 
групи, її колективу. Робота, як правило, планується на семестр, але можливо і на весь 
навчальний рік. Планування – творчий процес, однак і неявна схема такого планування. 
Можна рекомендувати кураторам взяти за основу варіант структури плану, 
запропонований В. Демчик. Він включає наступні структурні компоненти: 

1. Знайомство з групою (зустрічі, індивідуальні бесіди, групові збори). 
2. Відвідування гуртожитку (не менше 1 разу на місяць, наявність списків 

студентів, що проживають у гуртожитку, із зазначенням номеру кімнати, умов, допомога в 
налагодженні побуту). 

3. Обговорення питань успішності та дисципліни (забезпечення навчальними 
посібниками, організація консультацій, аналіз роботи в бібліотеці, контакти з викладачами 
тощо) 

4. Індивідуальна робота. 
5. Перелік тем бесід, диспутів, дискусій, „круглих столів”, групових зборів. 
6. Зустрічі з цікавими і видатними людьми України, ветеранами війни і праці. 
7. Екскурсійна робота, культпоходи в театри, кіно, відвідування виставок тощо. 
8. Участь у спортивних змаганнях факультету, інституту, університету та за його 

межами. 
9. Участь у факультетських, загально університетських заходах, у художній 

самодіяльності. 
Досвід Південнослов’янського інституту свідчить про те, що ефективному 

вирішенню кураторами поставлених перед ними завдань значно сприяє і координація їх 
роботи в масштабах вищого навчального закладу. 

В якості такого координаційного центру виступає Методична рада кураторів. До її 
складу входять всі куратори інституту, а керівник ради призначається наказом ректора із 
найбільш досвідчених, авторитетних і висококваліфікованих викладачів. Робота керівника 
ради і кураторів в інституті оплачується, що і виступає матеріальним стимулом до їх 
активної роботи та прагненню самовдосконалення. Безпосереднє керівництво роботою 
Методичної ради кураторів покладається на проректора з навчальної та виховної роботи, 
який стверджує та контролює виконання плану роботи спілки. 
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У структурі плану, що складається на навчальний рік, виділяють такі розділи: 
· Аналіз роботи спілки за попередній навчальний рік 
· (Узагальнюються позитивні досягнення, передовий досвід, вдало проведені 

заходи, успішне вирішення завдань підвищення успішності студентів і їх участі у роботі 
студентського наукового товариства. Важливе місце займає аналіз взаємодії кураторів з 
батьками студентів, особливо на перших курсах. Головне – визначення проблем і завдань 
роботи на новий навчальний рік). 

· Організаційно-виховна робота. (Особлива увага приділяється питанням 
удосконалення організації взаємодії в роботі кураторів різних кафедр). 

· Удосконалення індивідуальної роботи зі студентами. Посилення впливу 
виховних заходів на підвищення навчально-пізнавальної та науково-дослідницької 
активності студентів. 

· Робота з батьками.  
· Узагальнення досвіду роботи кращих викладачів, пропозиції щодо їх морального 

та матеріального заохочення. 
· Методична робота ради 
Питання підготовки методичних розробок, творчих робіт з актуальних питань 

виховання студентів, підготовка тематичних доповідей та виступів. Передбачається і 
розробка методики т сценаріїв виховних заходів. Значна увага приділяється питанням 
тестування, анкетування, вивчення думок і проблем студентських груп і в цілому життю 
інституту. Однією з центральних проблем, що планується і вирішується радою є 
підготовка студентів до участі у роботі щорічних „Слов’янських читань”. Досвід ПСІ 
свідчить про те, що цілеспрямована робота і у Всеукраїнській студентській олімпіаді. 
Вивчення та узагальнення передового досвіду організаційно-виховної і науково-
методичної роботи у студентських групах знаходить відображення у методичній збірці, 
яка видається інститутом. 

Запропонована структура планів роботи кураторів і Методичної ради кураторів 
являє собою лише показовий варіант. Виховна робота кураторів – справа творча. Головне 
– усвідомлення усіма кураторами сучасних завдань, що стоять перед вищою школою 
України, вміла мотивація з боку керівництва до активної, плідної та творчої роботи, 
бажання та ентузіазм у діяльності самих наставників студентства. 
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Кузьменко Н.М. Координация  деятельности кураторов студенческих групп  
в высших учебных заведениях негосударственной формы собственности 

В статье анализируется проблема воспитательной деятельности высших учебных 
заведений негосударственной формы собственности на уровне координирования работы 
кураторов студенческих групп. 

 
Kuzmenko N.M. The coordination of curators’ of students’ groups activity  

 in the private institutions of higher education 
In the article the problem of training activity in the private institutions of higher 

education at the level of coordination of curators’ of students’ groups activity are reflected. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ  
ПРОЦЕСОМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ  

 
Панов С.Ф. 

 
кандидат технічних наук, доцент кафедри іноземної філології 

Національного авіаційного університету 
 

Актуальність проблеми дослідження обумовлює необхідність розробки активних 
методів управління сучасного навчання на базі модульного формування професійно-
орієнтованих потреб суспільства. Велику перевагу при керуванні навчальною діяльністю 
студентів має аналіз наявності мотиву інтересу до професії. Інтерес може мати бінарний 
характер: інтерес до педагогічної діяльності і технічних напрямів у професії 
перекладача. Завданням усіх навчальних дисциплін перекладача є формування обох 
сторін цього інтересу. Професійна підготовка технічних перекладачів має свої 
особливості у фахових напрямах "іноземна мова", "технічна термінологія", "технічний 
переклад" та "технічна інформація". Педагогічна діяльність при підготовці технічних 
перекладачів повинна передбачати не просто конкретне навчання, а також навчання у 
контексті педагогічного та технічного перекладацького напряму. 

Аналіз досліджень і публікацій науковців дає важливі дані про сутність науково-
технічного та соціотехнічного типів моделювання технічних систем, використання 
великого спектру характеристик і параметрів із незначної кількості економічно 
обґрунтованих типів і типорозмірів однакових первинних елементів-модулів, що дає 
підстави до залучення цих розробок до різних напрямів професійної діяльності, 
наприклад, проектування навчального процесу підготовки технічних перекладачів. 

У статті висвітлено питання наукового обґрунтування термінологічних ознак 
модулів як складових ознак комунікативного навчального процесу студентів 
перекладачів технічного напряму та визначення основних напрямів оновлення методик 
викладання навчальних дисциплін за умовами кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. 

Останнім часом з'явилося багато міжнародних, національних, галузевих 
стандартів, щодо термінів і позначень з науково-технічної термінології. За останні роки 
слово "модуль" і його похідні та різні з ним сполучення стали надзвичайно популярними в 
усіх мовах. 

Вихідним принципом удосконалення змісту та структури навчальних дисциплін є 
принцип модульності, який передбачає організацію засвоєння навчального матеріалу у 
дискретно-неперервному полі за наперед заданою модульною програмою, яка 
складається з логічно-завершених етапів навчального матеріалу (змістових 
модулів) із структурованим змістом кожного модуля та системою оцінювально-
контрольних параметрів. 

Специфіка діяльності сучасного фахівця-перекладача, перекладача-референта 
визначається розвитком економічних, політичних та інших зв'язків міжнародного 
характеру. Це супроводжується стрімким зростанням інформаційного обміну. 

До сучасних складових частин - модулів перекладацької компетенції відносяться 
базові, специфічні та спеціальні. За змістом знань, умінь та навичок вони дозволяють 
успішно вирішувати професійні завдання перекладацької діяльності. Актуальність 
проблеми дослідження обумовлює необхідність розробки активних методів 
сучасного навчання на базі розробки нових алгоритмів системи підготовки 
перекладачів вищих технічних навчальних закладів для професійно-орієнтованих 
потреб суспільства у відповідності з високими вимогами, пред'явленими до майбутнього 
фахівця. Велике значення в навчальній діяльності студентів має наявність у них мотиву 
інтересу до оволодіння професією та розвиток фахових здібностей. При навчанні 
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перекладачів цей інтерес може мати багатозначний характер, тому що після навчання 
майбутньому фахівцю потрібно працювати в письмовому або усному, або разом; 
художньому, газетному, науковому, науково-технічному, інформаційному діловодстві 
та інших напрямах. Все це стосується диференційованого підходу до вибору практичної 
діяльності. 

Ця діяльність повинна робити відповідь адекватними мотивами. Це можуть бути 
мотиви придбання узагальнених способів або дій, мотиви власного росту, власного 
удосконалення. Якщо вдається сформувати такі мотиви у студентів, то це саме 
підтримується, наповнюючи новим змістом ті загальні мотиви діяльності, що 
пов'язані з позицією студента, зі здійсненням суспільно значущої і суспільно 
оцінюючої діяльності. 

Таким чином, центральна ідея управління процесом науково-технічного 
перекладу в навчанні це об'єднання базових, специфічних та спеціальних 
модулів перекладацької компетенції в єдину систему моделювання освітнього процесу. 

 
Панов С.Ф. Информационные средства управления  

процессом научно-технического перевода  
В статье отражен вопрос научного обоснования терминологических признаков 

модулей как составных признаков коммуникативного учебного процесса студентов 
переводчиков технического направления и определения основных направлений 
обновления методик преподавания учебных дисциплин в условиях кредитно-модульной 
системы организации учебного процесса. 

 
Panov S.F. Informative facilities of scientific and technical translation management  

In the article the problem of scientific clarification of terminological characteristics of 
modules, which represent the elements of communicative educational process of students, future 
translators of technical school, has been studied. The author researches the main directions of 
renewing the methods of courses teaching in the circumstances of credit and module system of 
educational process organization. 
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РЕАБІЛІТАЦІЙНИМИ ЦЕНТРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ 
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кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки  
Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

 
У статті, присвяченій виявленню особливостей управління реабілітаційними 

центрами системи охорони здоров'я України, розкриваються принципи управління і 
структура центрів, представлена медичним і педагогічним відділеннями. Підкреслюється 
необхідність створення єдиної системи комплексної реабілітації дітей-інвалідів з метою 
відновлення їх функціональних можливостей, рівня здоров'я і якості життя, а також 
реальної соціальної захищеності їх сімей. 

Ключові слова: діти-інваліди, реабілітаційні центри, реабілітація, управління. 
 
Протягом останнього десятиліття в Україні за різних причин стрімко зростає 

кількість дітей, які мають статус інвалідів з дитинства. Разом з тим, у нашій державі, як і у 
всьому світі, батьки все частіше виховують неповносправних дітей у сім’ї, що призводить 
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до різкого збільшення кількості дітей, які не мають можливості одержати належну освіту 
та сімей, позбавлених психолого-педагогічної підтримки. Світовий та вітчизняний досвід 
реабілітації неповносправних доводить, що ефективність реабілітації дитини, яка 
виховується у сім’ї незмірно вище, ніж для дитини, яка виховується в закладі інтернатного 
типу. Саме тому першочерговим постає завдання у створенні організованої системи 
допомоги сім’ї у соціалізації, навчанні і вихованні дитини-інваліда, забезпеченні їй 
гідного майбутнього. 

Це має бути державна система з розвинутою інфраструктурою, яка включає ранню 
допомогу, постійний кваліфікований супровід неповносправної дитини у дошкільному та 
шкільному віці, різноманітні позашкільні форми її соціалізації, допрофесійної підготовки, 
освіти й подальшого забезпечення посильною працею.  

Соціальна модель інвалідності стверджує, що порушення фізичного або психічного 
розвитку не є суто медичним явищем. Часто причиною обмежених можливостей виступає 
непристосованість навколишнього середовища для соціалізації, наприклад, 
недосконалість соціальних освітніх програм, медичних, соціальних і психолого-
педагогічних послуг [6, 15]. Створені в структурі органів соціального захисту, освіти, 
охорони здоров’я реабілітаційні центри покликані здійснювати комплексний підхід до 
процесу реабілітації дитини і її родини.  

Ця стаття є спробою виявлення особливостей управління реабілітаційними 
центрами системи охорони здоров’я – перспективною організаційною формою 
реабілітації дітей-інвалідів. 

У 2006 році в нашій державі нараховувалося 470 реабілітаційних установ різного 
профілю, підпорядкованості і форми власності, у т.ч. 238 реабілітаційних установ органів 
праці та соціального захисту населення, 52 – охорони здоров’я, 36 – сім’ї, дітей і молоді, 
92 – громадських і релігійних організацій, благодійних фондів [5, 395]. 

Система менеджменту реабілітаційних закладів зафіксована в законі України “Про 
реабілітацію інвалідів в Україні” (статті 6, 12-16), у якому відповідно до Конституції 
України визначені основні засади створення правових, соціально-економічних, 
організаційних умов для усунення або компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних 
порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, функціонування системи 
підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у 
досягненні соціальної та матеріальної незалежності, які підтримують цю 
інфраструктуру [2, 1]. 

Реабілітаційні установи залежно від змісту реабілітаційних заходів, які вони 
здійснюють, відносяться до таких типів: медичної реабілітації; медико-соціальної 
реабілітації; соціальної реабілітації; психолого-педагогічної реабілітації; фізичної 
реабілітації; професійної реабілітації; трудової реабілітації; фізкультурно-спортивної 
реабілітації. Реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип [2, 5]. 

Реабілітаційні установи в Україні створюються на основі державної, комунальної і 
приватної власності, а також шляхом об'єднання майна різних форм власності. 

Реабілітаційні установи, засновані на приватній власності (в тому числі власності 
громадських організацій), можуть надавати реабілітаційні послуги на професійній основі 
за рахунок власних коштів, залучених коштів або коштів державного чи місцевих 
бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Реабілітаційні установи здійснюють комплексну реабілітацію інвалідів, дітей-
інвалідів шляхом реалізації соціально-економічних, медичних, фізичних, психологічних, 
педагогічних, професійних та інших заходів відновлювального характеру, спрямованих на 
попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу 
компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров'я та трудових навичок 
інвалідів, дітей-інвалідів, корекцію психічних процесів, здобуття ними освіти, їх трудову 
зайнятість незалежно від категорії і причин інвалідності. 
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Детальніше розглянемо особливості управління Чернігівським центром медико-
соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Відродження”, Білоцерківським дитячим 
оздоровчим центром “Шанс” та Полтавським центром реабілітації дітей з ураженням 
нервової системи. Процес управління центрами визначаємо як організацію і реалізацію 
адекватних управлінських ситуацій, цілеспрямованих і регламентованих впливів, що 
забезпечують максимальне раціональне, оперативне і ефективне функціонування 
керованої системи для досягнення поставленої мети [1, 32]. Центри є профільними 
закладами: на реабілітацію приймаються діти з різними нозологічними формами 
захворювань. 

Управління Білоцерківським дитячим оздоровчим центром Шанс" здійснюється 
виконкомом Білоцерківської міської ради, шляхом укладання контракту з директором 
Центру. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор та органи 
громадського самоврядування. Вищим органом самоврядування є загальні збори членів 
колективу та батьків. 

Чернігівський центр медико-соціальної реабілітації “Відродження” є недержавним 
неприбутковим закладом. З огляду на це управління ним здійснюється головним лікарем 
спільно з наглядовою радою. 

Полтавський центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 
є структурним підрозділом обласної дитячої клінічної лікарні. Очолює центр завідуючий 
(лікар-невролог). 

У Концепцію створення закладів покладено положення про максимальну допомогу 
дітям з обмеженими можливостями в соціалізації, їх адаптації та інтеграції у соціум, у 
тому числі набуття ними навичок самообслуговування, підготовки до трудової діяльності 
та сімейного життя. Умовами досягнення поставленої мети є створення специфічного 
середовища, адекватного стану здоров’я дітей, спрямованого на відновлення й зміцнення 
фізичного, психічного й морального здоров’я.  

Типовими формами роботи центрів є стаціонар, у т.ч. денний, амбулаторне 
лікування за різними програмами; амбулаторний прийом сімей, які бажають пройти курс 
реабілітації.  

Міжвідомча й міждисциплінарна взаємодія, принцип роботи в команді вимагають 
системного підходу до стратегії професійної діяльності, необхідності розширення 
соціальної сфери впливу. Це означає вихід на макрорівень роботи й вплив на громадську 
думку, тобто формування соціальної толерантності. Проблема соціальної абілітації дітей з 
обмеженими можливостями і їхніми сім’ями сьогодні повинна розглядатися в цілісному 
екосистемному підході до проблем дитинства, материнства, відносин батьків з дітьми й 
питанням соціальної турботи про родину. 

У процесі пошуку оптимальних шляхів розв’язання поставлених завдань 
необхідним є дотримання наступних принципів: 

· послідовність, безперервність, наступність відновлювальних заходів з 
поступовим збільшенням їх обсягу й складності; 

· єдність діагностичних і реабілітаційних заходів, що охоплюють психологічну, 
професійну й соціальну сфери життєдіяльності; 

· цілісний, комплексний підхід до розробки реабілітаційних програм, підбір 
методів і засобів реабілітації, що забезпечують максимальний темп й ефективність 
процесу відновлення; 

· залучення сім’ї неповносправної дитини до партнерської взаємодії з фахівцями 
центрів. 

При цьому розробляється комплексна програма реабілітаційних заходів з 
урахуванням наявності того або іншого захворювання, реабілітаційного потенціалу 
інваліда, а також з урахуванням його психоемоційного стану й особистісних установок на 
проведення реабілітації. 
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Структура центрів, які мають статус закладів охорони здоров’я найчастіше 
представлена двома (або трьома) відділеннями: медичним,  педагогічним (або соціальним 
і соціально-педагогічним).  

Важливим завданням управління є налагодження взаємозв'язку й взаємодії 
медичного і педагогічного відділень  центрів у процесі підготовки до трудової діяльності 
дітей з обмеженими фізичними можливостями, відхиленнями в розумовому розвитку 
залежно від ступеня функціональних порушень, обмеження життєдіяльності, 
реабілітаційного потенціалу й трудового прогнозу. 

Для якісного вирішення завдань і реалізації реабілітаційних програм істотного 
значення набуває ефективна структуризація кадрів та їхній взаємозв'язок. Проаналізуємо 
функціональні підрозділи центрів реабілітації інвалідів, які традиційно можуть включати: 
адміністративно-управлінський відділ; служби медичної, соціальної реабілітації, 
професійної орієнтації й консультування,  а також соціально-психологічну. 

– Адміністративно-управлінський відділ, який координує й регламентує 
діяльність центру, основним завданням його є здійснення контролю за розробкою й 
реалізацією реабілітаційних програм, пошук й узагальнення нових наукових розробок у 
реабілітації інвалідів, їх апробація й впровадження. 

– Медична служба забезпечує медичну реабілітацію дітей-інвалідів. 
– Служба (відділ) соціальної реабілітації, призначена для проведення заходів 

педагогічного, юридичного, економічного або соціального характеру, виходячи із 
профілю центра. З огляду на принцип комплексного підходу до організації процесу 
реабілітації, разом з лікувально-відновними заходами доцільно використати соціально-
середовищну реабілітацію, соціально-побутову адаптацію, педагогічну реабілітацію, 
соціокультурну реабілітацію тощо. 

– Служба (відділ) професійної орієнтації й консультування. Діяльність служби 
спрямована на психологічне й професійне забезпечення "елементарної" реабілітації 
підлітків-інвалідів, оволодіння ними професійними знаннями, уміннями й навичками з 
урахуванням компенсаторних механізмів. 

– Соціально-психологічна служба. Мета – надання неповносправним особам 
психологічної допомоги, емоційної підтримки, навчання методам оволодіння 
психоемоційним станом, способам боротьби зі стресовими ситуаціями, з ознаками 
психологічного дискомфорту. Основними напрямами діяльності соціально-психологічної 
служби є: психологічна діагностика; психологічне консультування; психологічна 
корекція; психопрофілактика; психологічна освіта батьків.  

Структурні підрозділи можуть бути створені або ліквідовані відповідно до 
Положення про функціонування центру [4]. Структура підпорядкованості визначається 
Статутом центру і змінюється залежно від специфіки виконуваних завдань.  

Відкриття у Чернігові у 1996 році центру медико-соціальної реабілітації дітей-
інвалідів “Відродження” було зумовлене низкою соціально-економічних, екологічних, 
медико-демографічних чинників. Передусім зростанням числа малозабезпечених, 
неповних сімей, де виховуються діти, які страждають на захворювання центральної 
нервової системи, дитячий церебральний параліч, мають наслідки травм, ортопедичні 
захворювання, і не потребують оперативного лікування. За участю лікарів-педіатрів, 
психологів, педагогів міста було розроблено Концепцію реабілітації дітей-інвалідів, 
адаптації та інтеграції їх у суспільство шляхом упровадження медичних, педагогічних, 
психологічних і соціальних заходів. Її метою було подолання існуючої відомчої 
розрізненості служб, покликаних надавати допомогу дітям-інвалідам. 

Реалізація проекту створення закладу нового типу – Центру медико-соціальної 
реабілітації “Відродження” стала можливою за сприяння закордонних меценатів. Досвід 
роботи має позитивну оцінку експертів фонду ЮНІСЕФ, міністерств, які опікуються 
проблемами дітей-інвалідів, й рекомендований для поширення в інших регіонах України. 
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Основою реабілітаційного процесу у “Відродженні” є модель “Тандем”, яка 
схвалена ВООЗ. Для кожної дитини розробляється індивідуальна програма, розрахована 
на три тижні, яка забезпечує послідовність реабілітаційного процесу. Його здійснюють 
такі спеціалісти: лікарі-неврологи, педіатри, психіатр, ортопед, фізіотерапевт, стоматолог; 
логопеди, психологи, педагоги з працетерапії, ігротерапії, Монтессорі-терапії, педагоги-
реабілітологи та їх асистенти; масажисти, фахівці з фізичної реабілітації, хореографії, 
музичної терапії. 

В процесі реабілітації фахівцями застосовуються новітні технології комплексної 
реабілітації із використанням закордонного та вітчизняного обладнання. Метою їх роботи 
є послідовна корекція рухових, мовних, інтелектуальних, поведінкових порушень, а також 
соціальна адаптація дітей та їх сімей. 

Білоцерківський дитячий оздоровчий центр “Шанс” засновано 2002 року. Він 
також є закладом охорони здоров'я, який забезпечує відновлення здоров'я, здійснення 
освітньої діяльності, надання первинної професійної орієнтації для дітей, які потребують 
особливих умов виховання, реабілітації, соціальної допомоги, що мають органічні та 
функціональні ураження нервової системи або з інші неповносправності, у т.ч. глибокої 
інтелектуальної недостатності. 

Особливо цінним є здійснення комплексної медичної, соціально-психолого-
педагогічної допомоги дітям-інвалідам. З 2003 року відбувається впровадження 
інтегрованого навчання зазначеної категорії дітей у загальноосвітню школу І-ІІІ ст. №20 
м. Біла Церква Київської області, що є одним із основних напрямів їх соціальної 
адаптації [3, 299]. Фахівцями дитячого оздоровчого центру “Шанс” розроблені та втілені у 
практику інноваційний зміст, форми та методики навчально-виховного й лікувально-
оздоровчого процесу. Центр має два відділення: медичне і педагогічне. Положення 
медичного відділення розробляються окремо і затверджуються відділом охорони здоров'я.  
Навчальний план, положення для ступенів освіти, права і обов'язки учасників навчально-
виховного процесу розробляються окремо і затверджуються міським відділом освіти.  

Медичне відділення включає амбулаторне лікування за такими напрямками: 
програма раннього втручання, стаціонарну форму щоденної реабілітаційної програми для 
дітей (дитячий навчальний заклад, школа), амбулаторний прийом і надання циклічної 
поетапної реабілітації дітям-інвалідам; реабілітація вдома тяжкохворих дітей, 
консультації спеціалістів.  

Дошкільні виховні групи компенсуючого типу, система індивідуальних занять для 
групи дітей шкільного віку, які здійснюють вчителі центру та загальноосвітніх шкіл міста, 
соціально-психологічну службу; клуби, студії, гуртки, секції та інше; групи соціально-
психологічної реабілітації дітей з глибокою інтелектуальною недостатністю має у своєму 
складі педагогічне відділення. Його здійснюють такі спеціалісти: лікарі-неврологи, 
педіатри, ортопед та логопеди, дефектологи, вчителі продовженого дня. 

Центр “Шанс” забезпечує виконання діючих державних освітніх програм, 
впроваджує в навчально-виховний процес інноваційні освітні технології. Діти-інваліди у 
даному центрі перебувають повний робочий день, навчаючись як у звичайних класах так і 
індивідуально, що дає можливість їх батькам брати участь у житті суспільства, 
працювати, вирішувати особисті проблеми, приділяти увагу іншим членам родини. 

Полтавський центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 
розпочав роботу у січні 2007 року. Це спеціалізований медичний реабілітаційний заклад, 
який здійснює соціальну адаптацію і реабілітацію дітей та підлітків інвалідів та їх сімей а 
також дітей із загрозою інвалідності неврологічного профілю. Центр має медичне та 
педагогічне відділення, роботу яких забезпечують відповідно лікарі-неврологи, психіатр, 
педіатр, лікар лікувальної фізкультури, середній та молодший медичний персонал; 
психолог і вчитель-дефектолог. 

Педагогічне відділення названих центрів комплектується дітьми відповідно до його 
структури: дитячий навчальний заклад, початкова, основна, старша школа на підставі 
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висновків медико-психолого-педагогічних консультацій, санаторно-курортних 
відбіркових комісій. Порядок комплектування дітей та організація оздоровчого та 
навчально-виховного процесу відбувається згідно Положення про центр реабілітації. 

Надзвичайно актуальною постає проблема підвищення ефективності 
реабілітаційних заходів, що дозволяє із нових позицій оцінити процес реабілітації 
неповносправних людей у цілому. Розглядаємо його як цілісну систему медичних, 
психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на 
надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій 
організму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтримки соціальної і 
матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство [2,1]. 

Відповідно до цього положення найважливішим цільовим показником діяльності 
центрів реабілітації інвалідів є поліпшення стану їх психічного й соматичного здоров'я, а 
також розробка й впровадження ряду реабілітаційних заходів, спрямованих на підвищення 
ступеню соціального захисту інвалідів, створення необхідних умов для реалізації їхніх 
потенційних здібностей і можливостей, зменшення виразності їх дезадаптації; розширення 
меж сімейного спілкування – збільшення кількості сімей, які підтримують зв’язок з 
неповносправними дітьми тощо. У дітей-інвалідів, які відвідують Центри, з’являються 
такі особистісні якості як доброзичливість, готовність до взаємодопомоги, позитивне 
ставлення до праці. Змінюється їх психологічний статус у сім’ї – відбувається 
перетворення із споживачів, які потребують постійного догляду і опіки на осіб, які 
виконують обов’язки побутового характеру. В цьому полягає гуманність і соціальна 
значимість організації реабілітаційних центрів для інвалідів. 

Крім того, задля підвищення ефективності соціальних, психолого-педагогічних 
реабілітаційних заходів необхідно забезпечення спеціально підготовлених фахівців 
соціальної сфери, постійне підвищення їх кваліфікації, співробітництво з науково-
дослідними установами, оснащення навчальних кабінетів спеціальним устаткуванням. 

Природно, що з метою інтеграції неповносправної дитини необхідно піклуватися 
про її майбутнє та лобіювати викладені ідеї на різних рівнях влади. Досвід Чернігівського 
та Білоцерківського центрів реабілітації інвалідів свідчить про те, що взаємодія сім’ї з 
фахівцями центрів є найефективнішим підходом до розвитку дитини та подолання 
депривації батьків.  

Таким чином, з метою поліпшення якості соціальної та психолого-педагогічної 
реабілітації дітей-інвалідів і профілактики інвалідності з дитинства в Україні можна 
зробити наступні пропозиції організаційного характеру. По-перше, органам державної 
влади сприяти розвиткові центрів реабілітації дітей-інвалідів, забезпеченню їх технічними 
засобами реабілітації тощо. По-друге, підвищувати кваліфікацію спеціалістів, які 
працюють з дітьми-інвалідами, зокрема психологів, соціальних і корекційних педагогів, 
дефектологів, педагогів-реабілітологів (на базі факультетів фізичного виховання). По-
третє підтримувати тісні зв’язки з науково-дослідними установами, вищими навчальними 
закладами й реабілітаційними центрами різних регіонів України, ближнього та дальнього 
зарубіжжя, вивчати й узагальнювати досвід організації центрів, у яких застосовуються 
реабілітаційні методики, розроблені в США, Швеції, Франції, Польщі задля його 
поширення, здійснювати обмін делегаціями спеціалістів, консультувати дітей-інвалідів. 

Таким чином, мета діяльності реабілітаційних центрів полягає у створенні єдиної 
системи комплексної реабілітації неповносправних дітей, дотриманні загальних 
організаційних принципів, структурні компоненти яких визначають завдання і способи 
досягнення результатів реабілітаційного процесу, відбір змісту і використання 
різноманітних форм, методів і засобів реабілітації. У цьому випадку управління центрами 
реабілітації дозволяє зберегти їх цілісність і одночасно впливати на ефективність 
організації діяльності реабілітаційної установи, створювати передумови для відновлення 
функціональних можливостей організму дитини, підвищувати рівень здоров'я та якість 
життя, а також найповніше задовольняти потреби інвалідів у різних видах діяльності.  
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Результатом діяльності центрів є повернення соціальної сфери на зустріч 
неповносправній дитині, її прийняття, вирішення відповідних медико-соціальних, 
психолого-педагогічних і організаційних проблем забезпечення найповнішої інтеграції 
дітей-інвалідів у соціум. У перспективі слід говорити про поступову побудову в Україні 
єдиного простору, природним компонентом якого повинен стати реабілітаційний простір. 
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Резниченко З.В. Особенности управления  
реабилитационными центрами для детей-инвалидов 

В статье, посвященной выявлению особенностей управления реабилитационными 
центрами системы здравоохранения Украины, раскрываются принципы управления и 
структура центров, представленная медицинским и педагогическим отделениями. 
Подчеркивается необходимость создания единой системы комплексной реабилитации 
детей-инвалидов с целью восстановления их функциональных возможностей, уровня 
здоровья и качества жизни, а также реальной социальной защищенности их семей. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, реабилитационные центры,  реабилитация, 
управление. 

 
Reznichenko Z.V. The speialites of rehabilitation centers 

for disabled children management 
Some principles of  conducting of centers, structure of these centers, consisting of 

medical and pedagogical departments, are considered in this article, dedicated to revelation of 
some features of  conducting  of  rehabilitation centers of health authorities system of Ukraine. 
The barest necessity of creation of unified system of composite rehabilitation of children-invalid, 
aimed at restoration of their functional abilities, health and living standards and also real 
protectability of their families is accentuated. 

Key words: children-invalid, rehabilitation centers, rehabilitation, conducting. 
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В організацію навчального процесу післядипломної університетської освіти 
входить організація акмеологічного середовища цього процесу. 

 
Розвиток системи освіти, направлений на формування нової ціннісної свідомості 

людини і суспільства в цілому, можливий тільки через оновленого педагога, який сам 
повинен стати носієм вищих духовних цінностей. Для цього необхідно використати 
можливості післядипломної освіти, зокрема університетської.  

Післядипломна університетська освіта на сучасному етапі будується на основі 
цілого ряду нових підходів, які супроводжуються значним збагаченням і ускладненням 
соціальних функцій. Одним із таких підходів є акмеологічний підхід. Акмеологічний 
підхід – це система принципів, прийомів і методів, який базується на методологічних 
принципах і методах дослідження, вирішенні практичних завдань, пов'язаних з розвитком 
дорослої людини [2, 5]. У структурі інноваційної освіти він відіграє значну роль 
«озброюючи людину знаннями та технологіями, які забезпечують можливість 
успішної самореалізації особистості» [4, 25]. 

Загальні та власні принципи, які є основними для акмеології, розроблені в роботах 
Б. Ананьєва, К. Альбуханової – Славської, Л. Анциферової, Б.Ломова, В. Мерліна, 
А. Брушлінського, К. Платонова, С. Рубінштейна і визначаються як комплексність, 
системність, суб’єктність, психологічний детермінізм, розвиток, активність, 
інваріантність, духовно-моральний принцип, принцип гуманізму та ін.  

Розглянемо методологічний принцип гуманізму, що є одним з важливих в 
акмеології. Його використання в загальному вигляді дозволяє констатувати, що 
акмеологічне знання повинно бути направлено, в першу чергу на інтереси всіх учасників 
навчального процесу, для їх прогресивного, особистісного і професійного розвитку.  

Зазначимо, що гуманізація освіти передбачає гуманізацію її цілей, форм і методів. 
Вона повинна здійснюватися з урахуванням різних вихідних засад, зокрема змістом 
освіти, який повинен: 

 - визначатися виходячи з інтересів і можливостей студентів, тобто він повинен 
мати тільки ті елементи (знання, вміння, ціннісні орієнтації тощо), які дійсно необхідні їм 
для розвитку їх особистості чи для оволодіння майбутньою професією. 

 - включати знання, які б давали цілісне уявлення про людину, а також матеріалів, 
необхідних для вироблення студентів самоповаги і гуманного ставлення до інших людей, 
які б базувалися на розумінні людини як вищої цінності.  

 - передбачати наявність таких елементів, які б найбільшою мірою сприяли 
всебічному і гармонійному розвитку особистості, а не мали б однобічно технократичного, 
природничо-математичного, лінгвістичного або ще якогось іншого однобічного 
спрямування, представляючи переважно якусь одну галузь науки чи одну з форм 
соціального досвіду [1]. Реалізація окреслених вимог можлива через одну із 
вищезазначених інтегрованих наук про людину - акмеологію та на її основі 
акмеологічного підходу, завданням якого, згідно з окресленим принципом, полягає в тому, 
щоб розвивати людину до рівня вимог суспільства чи до рівня, який він визначив сам [5], 
забезпечуючи насамперед рівний доступ до навчання та рівне ставлення до всіх 
учасників навчального процесу, в тому числі молоді з обмеженими фізичними 
можливостями, які навчаються в інтегрованому освітньому середовищі. 
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Навчальний процес, організований в рамках гуманістичної парадигми, ґрунтується 
на ідеї, що не можливо навчати, можна лише сприяти успішному навчанню. 
Результативність навчання визначається насамперед тим, хто навчається, а педагогічна 
оцінка направлена на ініціювання такої самооцінки. Але згідно організації живої природи 
людина, як жива істота «не замкнена на собі, а входить в систему світу, підкоряючись 
законам, які обумовлені вищими початками, що стоять над світом, тому не можна 
заявляти про ідею особистості людини верховним і останнім принципом педагогіки, хоча 
розвиток особистості є найсуттєвіше завдання виховання, але смисл, цілі і умови цього 
розвитку можуть бути зрозумілі лише в системі цілісного світобачення. Педагогіка 
повинна бути укорінена в цілісному світобаченні, повинна освітлювати основні свої 
проблеми тими принципами, які їй дає антропологія, філософія, релігія» [7, 11-14]. 
«Гуманістичний підхід обмежує людство рівнем самого людства і це тримає під 
питанням саму можливість його існування, оскільки полишає його глобального 
сенсу» [10, 106].  

Але гуманізм є лише кроком на шляху до формування духовності, джерелом якої є 
Творець живої природи (в тому числі і людини), який є «особистістю з особистостей» [3, 
127]. У божественному вченні сконцентровано погляди на те, якою має бути людина, 
сформульовано моральні цінності, які є нормативними (стандартними) уявленнями про 
добро і зло, справедливість, прекрасне і потворне, про призначення людини, людські 
ідеали, норми, принципи життєдіяльності [9]. Тому, на нашу думку, духовно - моральний 
принцип, який є основою акмеологічного підходу дозволяє підняти на вищий рівень зміст 
освіти (у порівнянні з гуманістичним), на рівень персоналізму Творця життя, оскільки 
будування взаємовідносин з Ним є тим головним елементом, який сприятиме всебічному і 
гармонійному розвитку людини як особистості, тому що вищезазначений розвиток 
можливий лише при наявності стандарту розвитку такої особистості. Духовно - 
моральний принцип утверджує наступні три виміри цінностей по відношенню до людини, 
а саме: 

- внутрішню цінність, яка належить внутрішній сутті особистості. Це вічна цінність 
і значення особистості, яка дається Творцем (тобто надається зовні). Вона не залежить від 
талантів та досягнень людини. Вона дається безумовно, її не потрібно заробляти чи 
«заслуговувати». Знання про цю істину приносить в життя людини відчуття надійності, 
безпечності. Тому завдання акмеологічного підходу на основі вищезазначеного принципу 
полягає, насамперед, у формуванні в усіх учасників навчального процесу (зокрема 
післядипломної університетської освіти), усвідомлення внутрішньої цінності, значимості.. 
На нашу думку, це є головним у вихованні дітей та молоді, оскільки їм не потрібно 
прагнути чи «заслуговувати» цю цінність (значимість) або розвивати її, вони вже її мають 
по праву свого існування як людини. Вищезазначене є головною умовою для становлення 
позитивної самооцінки (самоприйняття).  

Отже, кожна людина має самодостатню внутрішню цінність і головне завдання 
педагогів (батьків), на нашу думку, полягає не тільки в формуванні цієї цінності в 
свідомості молодих людей, шляхом прийняття їх безумовно і безоціночно, такими які 
вони є, а й в постійному її збільшені. Але педагог чи батько, на думку Т. Петракової, 
зможе прийняти інших такими якими вони є тільки тоді, коли він сам дозволяє собі бути 
самим собою. Отже, самоприйняття учня і прийняття його педагогом детерміновано 
самоприйняттям педагога [8]. Витоком поваги до внутрішньої цінності людини є 
усвідомлення того, що кожна людина є образом і подобою свого Творця. І саме цей факт 
потребує від педагога усвідомлення чіткої різниці між тим, ким є людина, від того, що 
вона робить. Засуджуючи негативний спосіб життя, який не має значення ні для самої 
людини, ні для суспільства і є результатом відсутності знань про своє призначення і 
правильний вибір життєвого шляху, педагог не повинний відкидати саму людину. Таке 
ставлення педагога до молодої людини ілюструє слова Я.А. Коменського, який 
наголошує, що спочатку потрібно полюбити людину, а потім вже її навчати [5]. В таких 
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діях й проявляється педагогічна любов, яка є фундаментом довіри до педагога тих кого 
навчають, а значить є значний шанс сподівання на те, що знання і переконання педагога 
можуть стати знаннями і переконаннями студентів (учнів) і це є запорукою успішних 
взаємовідносин всіх учасників навчального процесу, а значить і самого процесу. 

- цінність характеру, яка не дається зовні і формується в процесі всього життя 
самою людиною. На сьогодні існує особлива потреба в поверненні поваги до людини 
пов’язаної з характером в систему цінностей нашого суспільства, оскільки сьогодні 
інтелектуальні можливості, спортивні дані, артистичний талант, діловий чи політичний 
образ, особистісні дари оцінюються набагато вище внутрішніх якостей характеру. Іноді 
все вищезазначене використовується для «виправдовування» відсутності моральних 
стандартів.  

- цінність досягнень – це визнання поведінки чи досягнень (результату успішної 
діяльності) людини ( і дорослої і дитини) на протязі всього її життя. Ціль будь – якої 
діяльності, в тому числі і педагогічної – удосконалення («акме») як в професійному так і в 
особистісному напрямку. Оцінюючи удосконалення студентів (учнів), педагог створює 
для них акмеологічне середовище: визнає і підтримує їхні зусилля, нагороджує як наміри 
так і результати, помічає і з мудрістю схвалює досягнення, роблячи своїми словами учнів 
впевненими в своїх силах і можливостях. Але щоб постійно підтримувати педагогу інших 
педагогів, студентів чи учнів йому, в наш нестабільний час, потрібно віднайти ресурс 
постійної позитивної енергії, яку дає лише прийняття в своє життя «Творця» даного нам 
життя і спілкування з Ним. 

Таким чином, будь-яке вдосконалення професійної підготовки (в тому числі і 
педагогічної) є роботою в двох напрямах – розвитку змісту освіти і удосконалення 
технології навчання. Розвиток змісту післядипломної університетської освіти можливий 
через розроблення і запровадження узагальнених і систематизованих курсів з 
людинознавства, що базуються на засадах розуміння походження і призначення людини 
(сенсу її життя) на Землі, а вдосконалення технології навчання можливе через 
застосування акмеологічного підходу, що базується на духовно-моральному принципі.  
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Дмитренко Л.И. Духовно-нравственные основы акмеологического подхода  
к организации последипломного университетского образования 

В организацию учебного процесса последипломного университетского образования  
включается организация акмеологической среды этого процесса. 

 
Dmitrenko L.I. Spiritual and moral bases of achmeological approaches  

to postgraduate university education 
Into organization of educational process of postgraduate university education the 

organization of achmeological environment of this process is input. 
 
 

 
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ С. АНАНЬЇНА ЯК УПРАВЛІНЦЯ 

 
Кошечко Н.В. 

 
асистент кафедри педагогіки  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
У статті здійснено цілісний аналіз освітньої, науково-педагогічної  діяльності 

С.Ананьїна – вчителя, директора школи, вченого, професора, декана, активного 
громадського діяча. 

 
Сьогодні в Україні відбувається зміна класичної на гуманістичну парадигму освіти, 

що проявляється у гуманітаризації, педагогізації, педоцентризмі, гуманізації суспільства і 
освіти, зростанні педагогічної свідомості, які були проголошені авторитетними 
освітянами ще на початку – у першій третині ХХ століття.  

С.Ананьїн був видатною творчою особистістю того часу, яка збагатила ґрунтовним 
внеском вітчизняну педагогічну науку. Багатогранний науковий доробок вченого в галузі 
освіти, його успішна управлінська діяльність потребують актуалізації та всебічного 
висвітлення з метою віднаходження відповідей на насущні питання сучасного 
педагогічного менеджменту. 

На основі дослідження маловідомих джерел нами визначено і охарактеризовано 
наступні періоди життєдіяльності вченого: перший – базовий період дитинства, отроцтва, 
юності з 1873 по 1893 рік; другий  – здобуття освіти, професійного визначення,  первинної 
соціальної зрілості з 1893 по 1905 рік; третій – становлення як викладача та вченого з 1905 
по 1915 рік; четвертий –  розвитку освітньо-наукової праці з 1915 по 1925 рік; п’ятий – 
вільного вибору (“внутрішньої свободи, творчого пошуку”) з 1925 по 1942 рік. Перший та 
останній –  були харківськими, третій та четвертий – київськими, другий – змішаним.  

Вважаємо необхідним коротко охарактеризувати ті з них, які безпосередньо 
стосуються науково-освітньої діяльності С.Ананьїна. Остання була реалізована протягом 
трьох періодів (1905-1942 роки)  у таких основних напрямах: 1) педагогічно-
викладацькому; 2) науково-дослідному; 3) управлінському; 4) організаторсько-
наставницькому; 5) культурно-просвітницькому; 6) громадському; 7) творчо-
літературному. Всі вони характеризувалися високою творчою активністю, енергійністю, 
цілеспрямованістю вченого, ілюстрували всебічний розвиток його особистості, 
демонстрували глибину та об'ємність світогляду професора та віддзеркалювали 
оригінальний дієвий підхід С.Ананьїна до вирішення різноманітних проблем 

Розквіт професійної діяльності Степана Андрійовича за названими вище 
напрямами припав на третій та четвертий періоди.  Протягом першого з них він працював 
учителем  Київської Третьої (1906-1912), П’ятої (1907-1909) та В.Науменка (1911-1913) 
гімназій. Також, був педагогом приватних навчальних закладів аналогічного типу – 
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Київських жіночих О.Плетнєвої (1906) та Є.Євсєєвої  (1907) гімназій. У них майбутній 
професор викладав філософію та основи психолого-педагогічної науки. 

Водночас зростала популярність С.Ананьїна як  лектора Вечірніх Загальноосвітніх 
(при гімназії В.Петра) (1907),  Київських сільськогосподарських (створених Київським 
товариством сільського господарства і підпорядкованих Головному Управлінню 
Землеустрою и Землеробства (1911-1914), Вищих жіночих (1911-1915), Вечірніх вищих 
жіночих (створених А.Жекуліною) (1912-1916) курсів. У цих освітніх інституціях 
молодий вчений читав курси філософської пропедевтики, правознавства, політичної 
економіки, психології, педагогіки. 

Вище означені дисципліни викладались С.Ананьїним і у Київському Жіночому 
Фребелівському педагогічному інституті при Фребелівському товаристві (1911-1920) та у  
Київському Комерційному інституті, створеному професором М.Довнар-Запольським 
(1912-1925), у яких він здійснював активну освітню діяльність. Посилаючись на все 
висвітлене вище, стверджуємо, що С.Ананьїн реалізував творчий особистісний потенціал 
у педагогічно-викладацькому, культурно-просвітницькому та громадському напрямах 
професійної діяльності. 

Загальновизнаним був авторитет Ананьїна професіонала у стінах навчальному 
закладу І-го розряду Є.Полтович (1907) та у Комерційному училищі М.Хорошилової 
спочатку, в якості виконуючого обов’язки директора (1908), а потім, і його директор 
(1910-1925) [1, 1-2]. Зважаючи на це посадове призначення, констатуємо початок втілення 
в життя управлінського  та організаторсько-наставницького кар’єрного зростання Степана 
Ананьїна. 

Викладацьку діяльність С.Ананьїн плідно поєднував з дослідницьким науковим 
пошуком. У цей період його цікавили питання моральних і освітніх ідеалів молоді, 
історичного аспекту становлення та розвитку педагогіки, завдань середньої школи у 
навчально-виховному процесі. 

Педагогічні наукові дослідження С.Ананьїн почав вести на початку третього 
періоду під час викладацької роботи. Зокрема, у 1908 році він склав магістерський іспит і 
був обраний приват-доцентом Київського Імператорського університету св. Володимира 
для читання обов’язкового курсу педагогіки. Молодому фахівцеві випало укладати курс 
лекцій з педагогіки, бо лише з 1904 р. розпорядженням Міністерства народної освіти в 
університетах було відновлено (після майже 20-річної відсутності як самостійної 
навчальної дисципліни) обов’язкове викладання педагогіки для студентів історико-
філологічних факультетів [2, 38-39]. 

Як відомо, Київський університет мав долевизначальний вплив на становлення та 
розвиток С.Ананьїна як викладача, науковця, управлінця. Таку ж значущу роль відігравав 
цей вищий навчальний заклад і в життєдіяльності інших визначних учених-освітян, колег 
С.Ананьїна у цей період: О.Астряба, М.Василенка, А.Володимирського, О.Гермайзе, 
Г.Жураківського, В.Затонського, В.Зеньковського, М.Зерова, С.Єфремова, М.Кравчука, 
А.Кримського, К.Лебединцева,  Б.Манжоса, О.Музиченка,  І.Огієнка, Я.Чепіги та інших 
[3]. Всі вони пов’язали своє науково-педагогічне покликання з іменем університету св. 
Володимира і в переважній більшості були його випускниками та викладачами, які, в 
подальшому, керували роботою цього вищого навчального закладу. 

Спираючись на освітню та культурно-просвітницьку діяльність вище названих 
діячів, вважаємо необхідним у загальних рисах нагадати історичний аспект розвитку 
педагогічної думки у стінах Київського Імператорського університету св. Володимира. 
Адже, формування педагогічного світогляду С.Ананьїна, розвиток його професійних 
якостей та визначення змісту управлінської діяльності відбулися саме в цьому закладі. 

Відкритий у 1834 році, Київський університет пройшов складний шлях і зробив 
неоціненний внесок у розвиток освіти, науки та культури України. З іменами його 
вихованців та викладачів пов’язані яскраві сторінки історії духу, вільнодумства, 
національних перемог, становлення фундаментальних наукових ідей, шкіл та напрямів, 
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що здобули визнання у вітчизняній та світовій науці [4]. Історію України ХІХ-ХХ століть 
не можна уявити без Київського університету та його наступників, оскільки всі процеси 
суспільного життя, науки, культури, техніки, проходили за їхньої активної участі. У стінах 
університету народжувалися нові ідеї, які з часом реалізовувалися в суспільних 
перетвореннях. 

Варто наголосити, що Київський університет, особливо у кінці ХІХ та у першій 
третині ХХ століть, представляв собою динамічне відображення, вируючу дзеркальну 
поверхню українського суспільства у мініатюрі. Він, як специфічний мікрокосм, входив у 
загальний макро-простір творення української державності. У Київському університеті 
яскраво, бурхливо протікали історичні, політичні, економічні, освітньо-культурні 
процеси, які були важливими чинниками суспільного розвитку нашої держави [4]. 

Значна частина професури становила керівну верхівку українських урядів, партій і 
течій, загалом, владних державних і політичних структур, що визначали генеральну лінію 
життя України. Водночас, як завжди у революційних подіях, суперактивним було 
студентство, що репрезентувало практично всі політичні течії та ідеологічні напрями: від 
консервативних монархістів та націоналістів-народників до більшовиків і анархістів [4]. 
Отже, головний істинний спосіб зрозуміти сутність, глибинний зміст тієї епохи, є 
звернення до опису, аналізу та розкриття багатогранного життя Київського університету 
того періоду, в якому істотну роль відігравав С.Ананьїн – в подальшому декан одного з 
трьох його факультетів.  

Четвертий період науково-педагогічної діяльності вченого характеризувався 
наступним розвитком та сходженням до вершин професіоналізму й творчості. Він  
засвідчує стрімке кар’єрне зростання, втілення  блискучих організаторських здібностей та 
загальну успішність Ананьїна-управлінця. 

У 1918 році С.Ананьїн був обраний доцентом, а згодом – екстраординарним 
професором Київського університету. Оскільки у той час педагогіка займала дещо 
другорядне, підпорядковане становище в ієрархії суспільних дисциплін про людину, 
можна стверджувати, що С.Ананьїн намагався надати їй вагомішого статусу. Згадана 
вище праця, а також створені вченим навчальні курси з педагогіки, логіки, історії 
педагогіки, були важливим внеском у педагогізацію вузівської освіти, прагненням довести 
важливість і необхідність вивчення студентами предметів педагогічного циклу [2]. 
Зважаючи на таку принципову позицію Степана Андрійовича логічним було його 
призначення у 1921 році на посаду завідувача новоствореної кафедри педагогіки на основі 
постанови Ради університету. Окрім того, С.Ананьїн продовжував не менш вдалу 
педагогічно-викладацьку, науково-дослідну, культурно-просвітницьку та громадську 
діяльність. За сумісництвом він працював викладачем Київського Фребелівського (1912-
1920), Київського Комерційного (1912-1925), Київського Агрономічного інститутів (1925), 
лектором Київських вищих жіночих курсів (1911-1925) та продовжував завідувати 
Комерційним училищем імені М.Хорошилової реорганізованим спочатку у 2-гу Київську 
реальну, а пізніше – трудову школу № 33 (1908-1925). У ній ще в 1918 році починає 
викладати громадознавство майбутній видатний педагог Г.Жураківський, 
університетським викладачем, наставником якого був С.Ананьїн. Також, вчений керував 
роботою київської Науково-дослідної кафедри педології (реорганізованого у 1922 році 
Педологічного інституту), аспірантом якої і учнем-послідовником С.Ананьїна став взимку 
1923-1924 рр. Г.Жураківський. Життєдіяльність цих двох своєрідних особистостей тісно 
пов’язана. Так само щільно співпрацював професор і з іншими авторитетними 
персоналіями того часу. Серед них вирізняються ділові стосунки С.Ананьїна – декана 
факультету професійної освіти КІНО – з К.Лебединцевим та Я.Чепігою, деканами 
факультетів дошкільного та соціального виховання. Зокрема, останній був його 
товаришем (заступником) на посаді президента Педологічного інституту. Обидва 
професори мали важку долю: К.Лебединцев раптово помер від тифу 25 вересня 1925 року 
в Києві, а Я.Чепіга зазнав репресій і зустрів смерть, причиною якої було різке падіння 
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серцевої діяльності – гемокаліт, 22 серпня 1938 р. у засланні в Північно-Східному таборі 
копальні “Стахановець”  Магаданської області РФ [3].  

Широкий спектр діяльності С.Ананьїна спонукає до роздумів про те, що він був 
далеко неординарною, цікавою індивідуальністю, якій хотілося встигати скрізь і 
повноцінно віддавати свій багатогранний талант вимогам обраної справи. Занадто 
напружений високий темп різносторонньої праці С.Ананьїна останніх років, прогресуюча 
хронічна хвороба та складна суспільно-політична ситуація в КІНО, тертя на ідеологічному 
ґрунті, зміна на кардинально протилежний раніше визнаного курсу “педагогізації” 
університету (наполегливим пропагандистом та впроваджувачем якого являвся 
С.Ананьїн) підірвали його здоров’я. Професор був змушений залишити активну науково-
педагогічну діяльність у Києві. Вчений переїхав до рідного тихого Змієва Харківської 
області, де і пройшли подальші роки його буття. 

Наприкінці останнього періоду життєдіяльності С.Ананьїна, перед Великою 
Вітчизняною війною його здоров’я поліпшилось. Він наполегливо займався науковою 
роботою. Під час окупації стійко витримував матеріальні нестатки й утиски з боку 
фашистів, які прагнули скористатися його знаннями німецької мови. У 1942 році за 
нез’ясованих обставин подружжя Ананьїних було знайдене мертвим у своєму будинку. 
Бібліотека вченого та його архів були вивезені німцями до приміщення жандармерії й там 
спалені. 

Для детального вивчення наукового доробку С.Ананьїна бракує праць останніх 
років його життя. Але це не зменшує значення науково-педагогічної спадщини  вченого.  
С.Ананьїн, свого часу, виступав основоположником вітчизняної теорії пізнавального 
інтересу, фундатором  порівняльної педагогіки, теоретиком середньої освіти в Україні, 
поширювачем психолого-педагогічних ідей у вищих навчальних закладах. 

Степан Ананьїн проявив себе талановитим викладачем, здібним керівником та 
вмілим організатором. У його працях містяться ґрунтовні відповіді на багато актуальних 
невирішених проблем сьогоденності, тому залишається  істотною потреба у вивченні 
невичерпного доробку, аналізі, систематизації, узагальненні та показі його практичного 
застосування. 
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Кошечко Н.В. Общеобразовательная деятельность С.Ананьина 

как управленца 
В статье осуществлен целостный анализ образовательной, научно-педагогической 

деятельности С.Ананьина – учителя, директора школы, ученого, профессора, декана, 
активного общественного деятеля.  

 
Koshechko N.V. The general educational S.Ananyin’s activity, as a manager 

In article the complete analysis of educational, scientific and pedagogical activity of 
S.Ananjin’s – teachers, director of school, scientific, professors, the manager-dean, the active 
public figure is carried out.  
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БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
 

Вербицький В.І. 
 

Директор Бахчисарайського будівельного технікуму 
 

Наш технікум був відкритий у 1950 р. на базі обласної школи майстрів-
будівельників. За більш ніж півстолітню працю випущено біля 7 тисяч молодих 
спеціалістів. 

В теперішній час ми готуємо спеціалістів по напрямкам: 
- «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 
- «Обслуговування обладнання та систем газопостачання» 
Ліцензований прийом – 150 осіб. 
В технікумі навчаються студенти по денній і заочній формам навчання. На протязі 

свого існування в технікумі приділялась значна увага розвитку навчальної бази. В перші 
роки існування в технікум приймалися особи, які були учасниками бойових дій у Великій 
Вітчизняній війні, студенти самі виготовляли сиру цеглу, балки, столярні вироби і 
будували навчальні приміщення. 

До середини 60-х років в старій частині міста було побудовано студентське 
містечко. В 1978 р. та 1984 р. були побудовані два сучасні навчальні корпуси, що значно 
покращило умови для навчання студентів. 

Впродовж навчання в технікумі – 3 роки 6 міс., студенти отримують загальну 
середню освіту, та спеціальну освіту за профілем навчання. На протязі навчання 
виконують декілька курсових проектів по спеціальності. Завершуюча робота студентів – 
виконання дипломного проекту, який складається з графічної частини та пояснювальної 
записки. Завдання на диплом видаються кожному випускнику індивідуально. 

Викладачі технікуму постійно працюють над вдосконаленням методичної роботи, 
шукають нові форми і методи навчання. Для цього використовують різні прийоми та 
способи. 

Щомісячно працює методичний семінар для викладачів, на якому заслуховуються і 
обговорюються методичні повідомлення, приймаються по ним рішення. Основу 
педагогічних кадрів складають інженери-викладачі. 

В основній масі це люди, які прийшли з виробництва, мають значний виробничий 
досвід, але основна проблема для них - це відсутність педагогічної освіти. 

Для поглиблення знань з педагогіки для них працює постійно діючий педагогічний 
семінар, а для молодих викладачів - наставництво більш досвідчених педагогів. Для 
підвищення педагогічної майстерності значну допомогу надає Навчально-методичний 
центр Міністерства аграрної політики України в Немішаєве. 

Викладачі беруть участь в методичних нарадах, семінарах, виставці передового 
педагогічного досвіду НМЦ. 

На базі технікуму проводяться також семінари, об’єднання, та інші заходи 
підвищення педагогічної майстерності. 

Успішно пройшов методичний семінар по викладанню спеціальних дисциплін по 
«Обслуговуванню обладнання та систем газопостачання» і відображенню питань охорони 
праці в дипломних проектах. 

Наші викладачі приймають участь в методичних об’єднаннях викладачів АР Крим. 
Останнім часом технікум організував семінар викладачів математики, фізики, хімії, 

української мови та літератури для викладачів технікумів АР Крим. 
З приєднанням України до Болонського процесу, в технікумі також проводиться 

певна робота в цьому напрямку. Розроблено типове положення про модульно-рейтингову 
систему в технікумі, яка дає можливість поетапного впровадження цієї системи у 
технікумі. Для самостійної роботи студентів складається інформативно-методична база в 
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електронному та паперовому вигляді, складаються методичні розробки по самостійній 
роботі. 

В технікумі працюють досвідчені викладачі, з яких  біля 60% - з вищою категорією 
і 2 викладача – методисти. 

Сучасність висуває високі вимоги до підготовки молодих фахівців, всі 
співробітники технікуму працюють в цьому напряму. 
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Автор статті розглядає організацію наставництва у Бахчисарайському 

будівельному технікумі з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу  
 
Однією з визначних умов забезпечення професійного та особистісного розвитку 

студентів є педагогічна майстерність сучасного викладача.  Міністр освіти і науки 
Станіслав Ніколаєнко на українсько-польскому форумі (2007р.) зазначив, що в умовах, 
коли змінюється  освітня парадигма, здійснюється перехід від репродуктивної, 
авторитарної педагогіки до освіти інноваційного гуманістичного типу, особливих 
трасформацій має зазнати зміст психолого-педагогічної і методичної підготовки 
спеціаліста[1, 7]. Молодий викладач, що володіє вузівським багажем знань, не завжди 
може правильно й уміло скористатися цим багажем, тому велике значення має своєчасна 
допомога педагогічного колективу молодому фахівцю, що здійснюється в процесі 
педагогічної діяльності. Формування педагогічної майстерності є важливим напрямом 
роботи методичного кабінету у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.  

Однією з форм роботи із молодими викладачами є наставництво. Проблема 
наставництва була об’єктом вивчення багатьох науковців і педагогів, зокрема у роботах 
О.Батуріна, В. Кричевського, Н.Немової,  В.Сухомлинського та ін. [4]  У науковій і 
методичній літературі поняття наставник трактується широко: це людина, яка допомагає у 
професійному становленні (досвідчений педагог-консультант), а також людина, що 
забезпечує емоційну і психологічну підтримку (старший товариш, помічник), оскільки 
дуже важливо і те, у якій психологічній атмосфері знаходиться молодий фахівець [2, 
42,43]. Таким чином, наставник – це  досвідчений педагог з  високим рівнем 
комунікативності та бажанням допомогати молодому колезі в опануванні  професійними 
компетентностями.  

У роботі з молодими фахівцями реалізуються ряд найважливіших функцій: 
профілактична (попередження  про можливі помилки, нагадування  про дотримання 
визначених правил впливу на студента), виховна (формування особистісних якостей 
викладача) та дослідницька ( аналіз роботи, виявлення причин невдач). 

З огляду на особливості наставництва можна сформулювати перелік вимог до 
наставників молодих педагогів: 

– знання методики викладання дисциплін; 
– володіння новинками в галузі психології та педагогіки; 
– комунікабельність (має навички міжособистісного спілкування); 
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– творчий підхід (прагне до самовдосканалених, пропонує нові ідеї, творчо 
вирішує різні завдання; 

– доброзичливість; 
– доступність [2, 44]. 
У Бахчисарайському будівельному технікумі велика увага приділяється організації 

наставництва. Для молодого викладача важливим є етап адаптації  в професійному і 
людському плані, адже об'єктом діяльності молодого викладача являються учні. Без 
перебільшення можна сказати, що від умов вступу у професію залежить благополуччя не 
одного покоління студентів. Керівництво професійним ростом молодого викладача має 
також чимале значення і для всього колективу як процесу педагогічної взаємодії. Важливо 
бачити у новачку рівноправного партнера. 

У технікумі прагнуть організувати наставництво з позицій особистісно-
орієнтованої підходу. Важливим засобом, що стимулює професійний ріст фахівця, є 
продумана система його залучення до досвіду кращих викладачів технікуму На всіх 
етапах наставник виступає у ролі порадника, що розкриває перед молодою людиною 
таємниці його професії. Важливо не придушувати у молодого фахівця прагнення 
працювати по-своєму, нав'язувати їм рутинні методи роботи, а необхідно дати можливість 
виявити себе, тому наставник має володіти такими якостями як доброзичливість, 
принциповість, тактовність.  

Особливе значення має створення доброзичливої атмосфери у педагогічному 
колективі. Початок трудової діяльності, перші кроки роботи - найбільш важливий етап у 
професійному становленні викладача. Особливу роль грають перші самостійні заняття. 
Вони або закладають, або руйнують стиль авторитету, формують найважливіші ознаки 
того, що називають стилем діяльності. Одним із завдань наставника є допомога молодому 
фахівцеві знайти себе у новому  потоці обов'язків, справ, контактів. Тобто наставник має 
виявляти інтереси і здібності та формувати індивідуальний стиль молодого фахівця; 
надавати допомогу в самоосвіті; вчити творчому відношенню до своєї діяльності; 
виявляти ділові якості молодих фахівців. 

Аналіз наставництва у технікумі свідчить, що важливо, щоб молодий фахівець мав 
право вибору у кого вчитися, тому проводиться індивідуальна бесіда з майбутнім 
наставником і молодим педагогом, адже важливим є психологічний комфорт у взаєминах 
„наставник-стажист”. Молодому фахівцю необхідно придивитися до особистості 
наставника і його досвіду. Навчитися майстерності, перейняти основні напрями 
передового досвіду можна лише при глибокій повазі до тому, хто передає цей досвід, і 
тільки в обстановці повної взаємної довіри. Як приклад вдалої психологічної сумісності 
можна назвати співробітництво С.Я. Суглобової, яка є наставником викладача 
Д.І. Подокшиної у Бахчисарайському будівельному технікумі. Це є прикладом, коли 
досвідчений наставник залучив молодого фахівця до взаємної роботи над методичною 
розробкою курсового проекту з дисципліни „Газові мережі й устаткування”. 

Планування – це не формальний акт, а серйозний момент у професійному 
становленні викладача. Він певним чином дисциплінує його роботу, додає їй 
цілеспрямованості. Чітке планування і послідовне виконання плану – важлива умова 
формування трудової дисципліни. З перших кроків своєї діяльності молодий фахівець має 
зрозуміти, що дисципліна є не тільки основою ретельності і чіткості, але й застава 
активного творчого росту. Наставник допомагає у складанні індивідуального плану та 
робочих програм. 

Важливе значення серед методів наставництва є показ, демонстрація. Сильна 
сторона цього методу полягає у тому, що він дозволяє швидше залучити новачка до 
використання визначених прийомів і методів роботи. Для цього у технікумі проводиться 
тиждень наставництва, коли викладачі дають відкриті уроки для молодих фахівців. Проте 
принцип „роби як я” приводить іноді до придушення індивідуальності, гальмує розвиток 
творчості і самостійності в його діяльності. Перебороти цю небезпеку допоможе творче 
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осмислення досвіду інших викладачів і систематична робота молодого фахівця над 
усвідомленням сутності методичних прийомів. При цьому дуже важливу роль грає 
повноцінне духовне спілкування наставника і молодого фахівця. Наставнику важливо 
добитися того, щоб його підопічний став активним учасником навчального процесу, 
зберігаючи свою індивідуальність, своєрідність,  творчу самостійність та  оригінальність. 

Особливу роль у навчанні фахівця грають проведені їм відкриті заняття і виховні 
заходи. При підготовці та реалізації таких заходів використовується обговорення разом з 
наставником основних ідей або колективне обговорення задумів і їх реалізація, що є 
серйозною  школою професійного самоаналізу, умінням критично оцінювати свої 
досягнення. Відвідуючи заняття молодого фахівця важливо фіксувати свою увагу на тому, 
що з'явилося нового в його роботі, у взаєминах із студентами. Дуже важливо знайти і 
відзначити у діяльності молодого викладача зернини нового і цікавого, допомогти, 
підказати, дати пораду, а не тільки вимагати. Подібне моральне стимулювання – важливий 
фактор професійного виховання молодого фахівця, воно зміцнює його віру у власні сили, 
додає оптимістичну спрямованість усієї діяльності. Наставник також аналізує неправильні 
помилкові дії свого підопічного, спонукає до критичного мислення, особливо у випадку, 
коли молодий викладач не в змозі правильно оцінити ситуацію. 

В міру професійного становлення у молодих викладачів виникають нові питання, 
тому їх широка інформованість є важливим стимулом для професійного росту. На 
допомогу їм приходить - доступ до мережі Інтернет, що надає можливість одержувати 
необхідну інформацію. 

Таким чином, ціль викладача-наставника є не нав'язливий і авторитарний підхід до 
фахівців, які починають свою професійну кар'єру, а партнерське доброзичливе ставлення 
до молодого педагога, співпраця та забезпечення умов формування власної професійної 
свідомості. 
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ СОЦІОЕКОЛОГІЧНИХ  

ЗНАНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ 
 

Паламарчук Л.Б. 
 
Шкільна географічна освіта як система знань про Землю має досить чітку 

гуманістичну спрямованість і є важливим засобом вивчення та прогнозування явищ у 
природі і соціальних процесах. 

 
У нас час загальноосвітня школа перебуває на найбільш відповідальному етапі 

свого розвитку. Зберігаючи свої основні параметри, освіта продовжує обновлятись, 
модернізуватись, трансформуючи та інтегруючись у європейське та планетарне освітнє 
середовище. 

Базовою передумовою розвитку суспільства є передання матеріальних і духовних 
надбань попередніх поколінь наступним. Цю історичну місію завжди здійснював і 
здійснюватиме вчитель. Історичні (суспільні) процеси залежать від того, як його 
громадяни виховані, якими знаннями володіють, які моральні та духовні якості в них 
сформовано в процесі життєдіяльності. Управління процесом формування 
соціоекологічних знань учнів у процесі вивчення географії вчителі здійснюють щоденно, 
на кожному уроці фізичної та соціально-економічної географії. 

Головною метою національного виховання є “... набуття молодим поколінням 
соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування у 
молоді розвиненої духовності,  культури” [1]. 

Шкільна географічна освіта як система знань про Землю має досить чітку 
гуманістичну спрямованість і є важливим засобом вивчення та прогнозування явищ у 
природі і соціальних процесах. Зміст географічної освіти чітко вписується в соціальний та 
культурний контекст загальної компетентності учнів і є механізмом підготовки людини до 
життя в сучасному соціумі, до реалізації збереження навколишнього середовища, до 
раціонального використання та охорони природи Землі. 

Головною фігурою в організації навчально-виховного процесу в навчальних 
закладах є вчитель. В діяльності вчителя вагомим є вміння управляти цим процесом. 
Професійним обов’язком вчителя є навчання дітей, вирішення цілого комплексу 
світоглядних проблем шкільного рівня. 

Вчитель зобов’язаний створити умови на уроці так, щоб учні мали рівні умови для 
успішного навчання, виховання та розвитку. 

В той же час, головним в роботі педагога є удосконалення змісту, методів і 
прийомів навчання, виховання та розвитку дітей. Вчителі географії є носіями нових ідей 
географічної науки та педагогіки, авторами традиційних та новітніх технологій навчання і 
виховання. Суспільство вимагає від учителів бути професіоналами і водночас майстрами 
педагогічної праці. Особистість вчителя, його стиль спілкування з учнями, рівень фахової 
підготовки, ступінь володіння методичними прийомами та вміння враховувати під час 
управління навчальною діяльністю психологічні особливості кожного учня. Вміння 
організувати прямий та зворотній зв’язок (учитель-учень) і добитись дії зворотного 
зв’язку (учень-учитель) стає вимогою часу, фундаментом управління навчальним 
процесом. 

З перших днів перебування дитини у школі вчитель допомагає їй пізнати світ, 
навчає любити природу та охороняти її багатства. Цьому сприяють організація 
спостережень за явищами природи, станом погоди, за станом довкілля, за господарською 
діяльністю людей, проведення екскурсій до різних природних об’єктів, здійснення уроків 
серед природи тощо [2]. 
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Формуючи в учнів науково-практичну картину світу, вчителі географії разом з 
вчителями-природничниками (біології, фізики, хімія, природознавства, екології, валеології 
та ін.) розкривають основні закони і закономірності розвитку Землі як планети та всього 
живого на ній. Крім того, педагоги наголошують, що людина і людство в цілому пов’язані 
з природним середовищем, залежить від тих процесів, які відбуваються там. Досвідчені 
вчителі скеровують навчальну діяльність так, щоб учні зрозуміли і на практиці (в житті) 
побачили необхідність знань про природне середовище та навели приклади ігнорування 
ними в господарській діяльності [5]. 

Ще у свій час Я.А.Коменський писав: “Щодо тих, хто коли-небудь має керувати 
іншими, то їм насамперед, необхідно сповнитися мудрості. Так само потрібно освічувати 
й підлеглих, щоб вони вміли розумно коритися мудрим правителям не з примусу, а 
добровільно. Адже розумним створінням потрібно керувати, спираючись на розум”[3]. 

Сучасні вчені стверджують, що класичне керівництво у навчальному закладі 
поступово перетворюється і діє за принципами наукового менеджменту. Як стверджує 
В.В.Крижко: “... менеджмент в освіті – це комплекс принципів, методів, організаційних 
форм та технічних прийомів управління освітнім процесом, спрямований на підвищення 
його ефективності”[4]. Далі вчений стверджує, що проблема менеджменту в школі 
актуалізується тим, що : 

– за специфічністю своєї професійної спрямованості вчитель є керівником та 
організатором життя і діяльності дітей; 

– в умовах переходу до ринкових відносин та зростаючої соціальної 
незахищеності, безробіття, кожна людина повинна бути готовою, у разі потреби, до 
організації своєї “справи”; 

– педагог покликаний підготувати своїх вихованців до роботи в нових соціальних 
та економічних умовах [4]. 

Головний напрямок роботи сучасного вчителя географії є удосконалення змісту, 
методів і прийомів навчання, виховання та розвитку учнів [2]. В цій роботі вчителю 
необхідна допомога з боку керівників школи, органів освіти. Сучасний вчитель має дозвіл 
та право на творчість, гнучкість у певних діях: формування установок, мотивів навчання, 
розвитку, раціонального використання навчального часу. 

Важливим напрямком у діяльності педагога є удосконалення навчальних програм 
та процесу навчання. Сьогодні вчитель може коректувати навчальні програми відповідно 
до підбору учнів, обирати раціональні методи, експериментувати їх, вибирати навчальні 
посібники та підручники. 

Обов’язковою умовою діяльності вчителя є постійна висока інформованість, 
володіння результатами новітніх досліджень психолого-педагогічних наук, в тому числі й 
новітніми технологіями навчання, виховання та розвитку. Все це вимагає від вчителя (і 
географа теж) постійного удосконалення професіоналізму, підвищення рівня загальної 
культури. 

До того ж вчитель мусить мати здатність управляти собою, оберігати розумні 
власні цінності, мати чіткі особисті цілі, спрямовувати свою діяльність на постійний 
особистий ріст, вміти швидко вирішувати проблеми, знаходити вихід у психолого-
педагогічних ситуаціях, вміти впливати на оточуючих, керувати аудиторією, мати 
здатність навчати, розвивати та формувати молоду людину. 

Все це ускладнює функції вчителя географії. Педагогам необхідно швидко 
адаптуватись у новій політичній, економічній ситуації, мати власну думку і громадянську 
позицію. Часто педагога називають довіреною особою суспільства, який ввіряє у дітей 
свою надію, своє майбутнє. 

В процесі вивчення географії вчителю можна знайти час і доцільність знайомити 
учнів з екологічним проблемами в людському середовищі. Сучасне людське суспільство 
(соціум) складається із спільноти людей, пов’язаних між собою матеріальними 
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(виробничими) і духовними відносинами антропогенних та соціокультурних факторів, які 
прямо чи опосередковано впливають на життя і господарську діяльність суспільства. 

Людство зі своїм виробництвом та культурою стало складовою частиною біосфери, 
соціосферою. Соціосфера – це зона життя людського суспільства. Люди принесли в життя 
біосфери принципово нові економічні, соціальні, загальнокультурні та технічні феномени 
і тим самим змінили біосферні процеси [6]. 

Учнів варто знайомити із значенням вивчення соціоекологічних проблем. 
Усвідомивши, що соціоекологія займається формуванням екологічної свідомості, 
екологічної культури, вивчення і формування законів про екологічне 
природокористування, формуванням принципів і критеріїв екологічного менеджменту, 
контролю і бізнесу, соціально-екологічним моніторингом, формуванням основ локальної, 
регіональної та глобальної екологічної політики, учні розуміють, що життя у третьому 
тисячолітті знаходиться під владою технократичної парадигми мислення, а вихід з 
екологічної кризи потребує контролю за використанням промислових технологій, 
прийняття природних законів, створення “екологічно чистих” виробництв. Від правильно 
вибраного напрямку людської діяльності залежить і еволюційний процес майбутніх 
цивілізацій і всього світу. 

Такий аналіз пізнання всесвіту формує світогляд учнів як фундаментальну 
інтегративну цілісність розуму, волі, уяви, віри, чуття, інтелекту, дії. 

Важливим чинником управлінської діяльності вчителя є планування проведення 
уроку (план уроку), позакласних та позашкільних заходів з учнями. Під час планування 
проведення уроку передбачається враховувати визначення мети, розробку дидактичної 
моделі процесу та визначення структури уроку, а й діяльність учнів. 

У підготовці та проведенні уроку вчитель виконує функції сценариста, режисера, 
постановника та водночас є виконавцем головної ролі у написаному ним творі. 

В процесі організації методичної роботи з вчителями географії є великі можливості 
удосконалення педагогічної майстерності саме з питань формування соціоекологічних 
знань та екологічної культури учнів. 

Найбільш поширеним шляхом підвищення соціоекологічної кваліфікації учителів є 
їх самоосвіта, головним джерелом якої є масова інформація. Шляхом самоосвіти вчитель 
знайомиться з новинками соціальної, екологічної, психологічної, педагогічної літератури, 
де знаходить рекомендації щодо екологічного навчання та виховання школярів. Це 
створює міцну основу для організації вчителем психолого-педагогічних досліджень. 

Під час курсової перепідготовки вчителі ознайомлюються з теоретико-
методичними основами соціоекологічної складової. Теоретичні і проблемні семінари, 
практикуми, спецсемінари, “круглі столи”, науково-практичні конференції, педагогічні 
читання – ці та інші форми поліпшення методичної підготовки вчителів застосовують 
обласні інститути після- дипломної освіти педагогічних кадрів. 

Узагальнюючи матеріал про процес управління вчителем навчально-виховним 
процесом, можна стверджувати, що це вимагає забезпечення постійного професійного та 
особистісного зростання учасників процесу, стабільність та комфорт в усіх видах 
діяльності, здійснення адаптації навчального закладу до умов, що постійно змінюються. 
Це вимагає впровадження нової етики управління -  партнерського, рівноправного стилю 
відносин, вимоги від декларативного спілкування та дріб’язкової опіки. Потребують зміни 
форми і методи контролю, який сьогодні класифікується як допоміжний, 
випереджувальний, супровідний [7]. 

Тоді зможе реалізуватись основна мета процесу навчання та виховання школярів – 
створити умови для навчання, розвитку й виховання, що виражаються у вивченні 
особистості розвитку школярів, організацію навчального процесу з опорою на життєвий 
досвід і розкриття особливостей вивчення географії та її значущості в подальшій 
діяльності молодого покоління. 
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Аналізуючи роботу вчителів географії міста Києва та експериментальних шкіл 
Київської, Хмельницької, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської областей, ми 
приходимо до висновку, що управлінські якості вчителя зростають через залучення його 
до різноманітних форм підвищення кваліфікації. Рівень професійної майстерності 
оцінюються успішним, висококваліфікованим виконанням завдань, що поставлені перед 
сучасною школою, чіткою організацією роботи, постійно високим рівнем результатів 
навчання та виховання, творчим характером праці, визнання авторитету вчителя 
педагогічним колективом, учнями, батьками та громадськістю. 
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учеников в процессе изучения географии 

Школьное географическое образование как система знаний про Землю имеет 
достаточно выраженную гуманистическую направленность и является важным средством 
изучения и прогнозирования явлений в природе и социальных процессах.  
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School geographical education as a system of knowledge about Earth has strongly 

pronounced humanistic trend and is an important mean of phenomena studying and prediction 
both in nature and social processes. 
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Мистецтво управлінського спілкування – це одна з головних складових 

професіоналізму керівників загальноосвітніх шкіл-інтернатів.  
 
Реформування освітньої галузі в Україні зумовлює необхідність модернізації 

системи державного управління освітою, в тому числі й загальноосвітніми школами-
інтернатами. Кардинальні зміни у політичному та економічному житті суспільства 
вимагає від керівників загальноосвітніх навчальних закладів виконання ролі не просто 
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менеджерів-організаторів, але й професіоналів-педагогів, які глибоко вболівають за 
результати педагогічної діяльності, усвідомлюють унікальність своєї мети і водночас, 
велику складність її досягнення та відповідальність за свою роботу. Професіонал в галузі 
освіти має глибоко усвідомлювати місце і роль спілкування в освітньому процесі як 
засобу координації управлінського процесу, самореалізації, самовизначення й 
самоствердження. З урахуванням означених потреб постала гостра необхідність 
формування високопрофесійного, компетентного керівника нової генерації, який змінив 
би сенс і характер управлінського спілкування відповідно до вимог оновленої школи-
інтернату, поклавши в основу гуманізм, повагу до співрозмовника й самоповагу, 
суверенність особистості, неупереджене ставлення до суб’єкту спілкування, врахування 
інтересів співрозмовника [2].  

Науковий доробок українських учених у контексті досліджуваної проблеми досить 
різноманітний: демократизація соціально-педагогічних основ управління освітою 
(В. Бегей, Л. Даниленко, М. Дарманський, О. Кощинець, Н. Попадюк); становлення і 
розвиток загальноосвітніх шкіл-інтернатів в Україні (В. Покась, Б. Кобзар); управління 
загальноосвітніми навчальними закладами (З. Береговський, М. Гузик, Л. Калініна, 
М. Кириченко, Л. Кудряшова, А. Лігоцький, Т. Лукіна, С. Мартиненко, Т. Цуканова, 
А. Черниш); шляхи та методи оптимізації внутрішньошкільного управління (А. Киричук, 
Ю. Табаков); система підготовки резерву керівних кадрів загальноосвітніх навчальних 
закладів до управлінської діяльності, розвиток професійних умінь керівника школи в 
системі курсової підготовки (Н. Кудикіна, Л. Пермінова, Н. Протасова, Т. Скрипаченко, 
Г. Тимошко, Г. Юркевич); організація діяльності профільно-диференційованої 
загальноосвітньої середньої школи та навчально-виховного процесу в пришкільному 
інтернаті (А. Самодрин, В. Семенюк, В. Яковенко); адаптивне управління та концепції 
педагогічного менеджменту в загальноосвітніх закладах (О. Ельбрехт, Г. Єльникова, 
Г. Полякова); соціально-педагогічні функції і перспективи розвитку установ інтернатного 
й напівінтернатного типу в Україні (В. Слюсаренко, В. Шаркунова); педагогічні умови 
формування соціальної відповідальності та духовної самореалізації старшокласників у 
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи й учнів шкіл-інтернатів 
(Н. Огренич, В. Оржеховська, З. Палюх, К. Фоменко, В. Чугаєвський).  

Кардинальні зміни, що відбулися протягом останнього десятиріччя в житті країни, 
виявили значні недоліки у психолого-педагогічній підготовці керівних кадрів і в 
забезпеченні їх комунікативної підготоваки до ефективного виконання професійних 
обов’язків.  

Недостатня увага до комунікативного аспекту професійної підготовки керівників 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів викликає ряд проблем, які проявляються в сфері 
взаємостосунків і особливо гостро відчуваються молодими керівниками на початку 
професійної діяльності. Маючи ґрунтовну спеціальну підготовку, вони часто виявляються 
неготовими до налагодження взаємостосунків із підлеглими, допускають ряд серйозних 
прорахунків і помилок в організації управлінського спілкування. В зв’язку з цим не 
виникає сумнівів щодо необхідності здійснення цілеспрямованої діяльності з підготовки 
керівників до управлінського спілкування [2].  

Разом з тим, під час діагностування комунікативної компетентності керівників 
закладів інтернатного типу щодо психологічних аспектів управлінського спілкування 
виявлено суперечність між достатнім напрацюванням з цих питань та низьким рівнем 
обізнаності з ними керівників освітніх навчальних закладів.  

Аналіз практики управління загальноосвітніми школами-інтернатами дозволяє 
зробити висновок про недостатню готовність керівників до здійснення управлінського 
спілкування на високому рівні. З погляду педагогічної психології управлінська діяльність 
керівника загальноосвітньої школи-інтернату полягає у розв’язанні управлінських завдань 
засобами спілкування, у передаванні знань і досвіду учасникам взаємодії й способі 
організування системи стосунків на рівнях “керівник-підлеглий”, “керівник-педагогічний 
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колектив”, “керівник-інші керівники”, а також у створенні умов для функціонування 
системи соціально-психологічного забезпечення розвитку особистості (своєї та учасників 
взаємодії). Система комунікативних обмінів пронизує всі підрозділи організації, 
забезпечуючи її життєдіяльність [3, 246]. 

Мистецтво розвитку комунікативної компетентності управлінця – це одна з 
головних складових професіоналізму керівника загальноосвітньої школи-інтернату й 
успішність управління освітніми закладами значною мірою залежить від того, наскільки 
використовуються управлінцями цих закладів можливості професійного спілкування для 
забезпечення управлінського процесу [5, 185].  

Рівень уміння керівника інтернатного закладу спілкуватись, безпосередньо впливає 
на успішність діяльності організації. Управлінське спілкування керівника 
загальноосвітньої школи-інтернату визначається як спілкування з метою керувати 
персоналом, тобто змінювати, формувати, підтримувати їх діяльність у певному 
необхідному напрямку [6, 18-20].  

Управлінське спілкування можна розглядати як такий рівень сформованості у 
індивіда вироблених у міжособистісній взаємодії якостей, навичок і вмінь, який дає йому 
змогу (в межах комунікативних здібностей, вікового розвитку і соціального статусу) 
досягати успішної адаптації в соціальному середовищі; набувати вміння орієнтуватися в 
будь-якій ситуації спілкування; здійснювати ефективну взаємодію та досягати 
взаєморозуміння і, нарешті, забезпечувати успішність і комунікативної і предметної 
діяльності. Таке спілкування можуть забезпечити керівники загальноосвітніх шкіл-
інтернатів лише у разі опанування ними високого рівня управлінського спілкування, де 
внутрішнім, глибинним рівнем його будуть сформовані потреби, мотиви, настановлення, 
спрямованість особистості на певні цілі і засоби комунікативної діяльності, що 
виявляється у ціннісних орієнтаціях [1, 185]. 

Зовнішній, операційно-інструментальний рівень управлінського спілкування являє 
собою комунікативну компетентність особистості, сукупність технічних засобів 
спілкування – комунікативних знань та навичок, досвіду спілкування, вмінь як способів 
діяння в ситуації управлінського спілкування.  

Розвиток управлінського спілкування є складною системою комунікативних 
характеристик особистості керівників загальноосвітніх шкіл-інтернатів, сформованість 
яких дає змогу успішно здійснювати управлінське спілкування. Вона містить у собі 
ціннісне відношення до спілкування і його культурних форм, до людини, як суб'єкту 
спілкування і творцю його культури, моральні настанови в сфері спілкування, знання 
психології спілкування, системи норм мовного спілкування і техніки спілкування [9, 294].  

Управлінське спілкування керівника як складне психологічне утворення є 
результатом його соціально-комунікативного розвитку. Воно інтегрує в собі: творчі сили і 
здібності керівника, що реалізуються в управлінському спілкуванні; оптимальну суму 
знань (знання психологічних закономірностей спілкування, комунікативних правил); 
певний рівень інтелектуального і морального розвитку; потрібну для управлінського 
спілкування сукупність комунікативних навичок і вмінь; способи і засоби спілкування; 
систему комунікативних якостей і емоційно-вольових властивостей. Загалом управлінське 
спілкування – певна інтегральна характеристика особливостей управлінського 
спілкування керівника, яка є невід’ємною частиною його професіоналізму та визначає 
таку сукупність індивідуальних рис і якостей, внутрішні та зовнішні прояви яких 
забезпечують ефективне, плідне спілкування з працівниками різного рівня за будь-яких 
обставин без зайвих психологічних і моральних ускладнень [8, 197].  

Переорієнтація  загальноосвітньої школи-інтернату на ідеї послідовної  
демократизації та гуманізації взаємин усіх учасників педагогічного процесу управління в 
системі середньої освіти має здійснюватися на гуманістичних засадах, що ставить перед 
директором школи завдання стати комунікативно-компетентним менеджером, 
здійснювати таку усвідомлену взаємодію з іншими учасниками педагогічного процесу, 
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яка б забезпечила їхню активну та скоординовану участь у досягненні ефективної 
організаційно-адапттивної комунікативної компетентності [6, 19]. 

У комплексі взаємопов’язаних чинників, від яких залежить ефективність 
управлінського спілкування керівника загальноосвітньої школи-інтернату, 
системоутворюючим є підготовка керівників до управлінського спілкування, тобто 
комунікативна підготовка. Саме тому вона розглядається як важливий напрям в системі 
післядипломної педагогічної освіти, як чинник ефективної діяльності керівників 
загальноосвітніх інтернатних закладів.  

Аналіз наукової літератури та аналіз практики управлінської діяльності дозволили 
припустити існування проблем у підготовці керівників загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
до управлінського спілкування відповідно до сучасних вимог і актуалізує необхідність їх 
психологічного навчання. Існуюча на даний момент практика підготовки і підвищення 
кваліфікації керівників в системі післядипломної педагогічної освіти свідчить про 
існування ряду недоліків у їх комунікативній підготовці: По-перше, при підготовці і 
підвищенні кваліфікації керівників в системі післядипломної педагогічної освіти 
недостатня увага приділяється саме комунікативному аспекту професійної підготовки, що 
викликає ряд проблем, які проявляються в сфері взаємостосунків і особливо гостро 
відчуваються молодими керівниками на початку професійної діяльності. Існує 
суперечність між соціальними вимогами до професіоналізму керівників шкіл-інтернатів, з 
одного боку, та рівнем їх комунікативної підготовленості до управлінської взаємодії з 
іншими учасниками педагогічного процесу. Маючи ґрунтовну спеціальну підготовку, 
вони часто виявляються неготовими до налагодження взаємостосунків із підлеглими, 
допускають ряд серйозних прорахунків і помилок в організації управлінського 
спілкування. Тому провідним напрямком в загальній системі підготовці і підвищенні 
кваліфікації керівників в системі післядипломної педагогічної освіти постає психологічна 
підготовка керівників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до повноцінного міжособистісного 
управлінського спілкування з колегами і підлеглими, до діалогу з ними. По-друге, 
орієнтація комунікативної підготовки управлінців в системі післядипломної педагогічної 
освіти лише на формування комунікативних вмінь і навичок, а не на розвиток 
комунікативної компетентності. Як наслідок, серед труднощів, які відчувають керівники в 
реальному управлінському процесі, одне з перших місць посідають комунікативні 
труднощі: невміння вибирати оптимальний стиль спілкування, відсутність навичок і вмінь 
впливати на людей, несприятливий соціально-психологічний клімат в організації тощо. 
Названі труднощі не лише не сприяють ефективності управлінської діяльності, а й 
призводять до зниження посадового авторитету керівника і його професійну деформацію. 
По-третє, при підготовці і підвищенні кваліфікації керівників в системі післядипломної 
педагогічної освіти недостатня увага приділяється оснащенню їх психологічними 
знаннями взагалі та знаннями про власні особливості управлінського спілкування [7, 380]. 

Комунікативна підготовка потребує не лише збільшення обсягу психологічних 
знань, засвоєння і закріплення “ефективних” комунікативних умінь. Необхідна 
принципова орієнтація особистості керівника на ефективну внутрішню і зовнішню 
комунікативну взаємодію. У ситуації підготовки керівників загальноосвітніх шкіл-
інтернатів важливим є не тільки кваліфікація керівника, але й особистісні якості. Процес 
підготовки керівників загальноосвітніх інтернатних закладів до управлінського 
спілкування в системі післядипломної педагогічної освіти доцільно розглядати не тільки 
як передачу певної кількості знань, умінь, навичок управлінського спілкування, а й як 
шлях особистісного зростання управлінців [4, 194-199].  

Управлінське спілкування, як стверджує О. Брюховецька, має свою специфіку, 
потребує від керівника певних комунікативних знань та компетенцій і вимагає від 
керівника: швидкої, своєчасної і точної орієнтації у ситуації взаємодії; адекватної 
включеності до ситуації: гнучкості, готовності проявити ініціативу в спілкуванні і 
передати її партнеру; позитивного ставлення до підлеглих, правильного розуміння їх у 
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контексті вимог конкретної ситуації, поваги, врахування їхнього стану та можливостей; 
спроможності ефективно спілкуватися з різних статусно-рольових позицій, налагоджуючи 
і підтримуючи ділові контакти незалежно, а іноді і всупереч стосункам, що склалися; 
вміння організувати спільну працю, залучаючи підлеглих до розв’язання групового 
завдання з орієнтацією на результат і на взаємовідносини; задоволеності спілкуванням і 
зменшенням нервово-психічних витрат у процесі комунікації [2].  

Розвиток організаційно-адаптивного рівня спілкування керівника загальноосвітньої 
школи-інтернату є важливим результатом психологічної підготовки кадрів управління в 
системі післядипломної педагогічної освіти.  
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Автор статті досліджує особливості менеджерського виду професійної діяльності 

соціального педагога, місце правозахисних заходів по відношенню до дітей та молоді у 
контексті ідеї оптимізації цієї діяльності. 

 
Як відомо, у суспільній свідомості вже понад століття існують поняття „соціальна 

робота”, „соціальна педагогіка”, хоча й досі не сформовано єдиного погляду як на змістові 
їх характеристики, спільне й розбіжне в цих поняттях, так і на функціональну своєрідність 
фахівців, діяльність яких спрямована на розв’язання соціальних питань. 

Для сучасних уявлень про наукове знання, пов’язане з професійним призначенням 
соціального педагога (Звєрєва І., Капська А., Міщик Л., Поліщук В., Шендеровський К. Та 
ін.) є характерним домінування таких позицій: соціальна робота, метою якої виступає 
„створення і збереження умов для правового, гідного комфортного існування людини”, 
здійснюється і соціальним педагогом, і соціальним працівником (Пінчук І., Толстоухова 
С. та ін.), соціальна педагогіка, маючи цілком очевидну власну ретроспективу 
становлення як самостійної галузі наукового знання, у межах сучасної практики 
пересікається з соціальною роботою, що призводить (за М. Фірсовим) до „конвергенції 
процесів у сфері наукового знання”; соціальний працівник – більш широке за змістом 
поняття, ніж соціальний педагог, оскільки останній працює лише з окремою особистістю 
дитини, а якщо з групою, то невеликою, якщо із сім’єю, то з кожним окремо (Василькова 
Т., Василькова Ю.); соціальний педагог – це спеціаліст, зайнятий у сфері саме соціально-
педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності (Біла О., Богданова І., Курлянд З.). 
Натомість, конкретизуючи види професійної діяльності соціального педагога, дослідники 
здебільшого єдині, що важливішим з них виступає управлінська (менеджерська) 
діяльність, поряд із науково-методичною, соціально-педагогічною, виховною, культурно-
просвітницькою, корекційно-розвивальною [1, 31]. 

Мета статті – уточнити своєрідність менеджерського виду професійної діяльності 
соціального педагога, місце правозахисних заходів по відношенню до дітей та молоді у 
контексті ідеї оптимізації цієї діяльності. 

Вивчення й аналіз наукових джерел дозволяє виокремити дослідницьку позицію, 
згідно якої „для соціальних працівників цілком природно порівнювати розвиток 
управління (менеджменту) з розвитком соціальної роботи” [2, 5]. Як уважають науковці, 
зазначене обумовлене, по-перше, спільними рисами у еволюції цих двох галузей; по-
друге, для них у рівній мірі є властивим той факт, що практичні навички передували 
науковій теорії. Щодо розбіжностей, то вони пов’язані з відсутністю експериментальних 
методик у менеджменті, що є властивим для соціальної роботи; до того ж для останньої 
характерні явища, які відбуваються за відносно стабільними законами – у менеджменті ж 
це трапляється надзвичайно рідко. 

Якщо звернутися до педагогічної сутності поняття „менеджмент соціальної 
роботи” (Головатий М., Дмитренко Г., Лукашевич М. та ін.), то найбільш поширеними є 
такі визначення: „менеджмент як підсистема соціального управління”; „управління 
соціальною службою”; „менеджмент соціальної служби”; „самостійна галузь практичної 
діяльності у порівнянні з адміністративним управлінням”. До того ж, менеджмент у 
соціальній роботі розуміється як „наукова теорія”, „функція недержавних організацій”, 
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„професія”. Деякі дослідники зарубіжного досвіду менеджменту соціальної роботи 
зазначають, що нині спостерігається тенденція до відображення різних підходів до 
„сприйняття загального, специфічного, особливого, унікального як в управлінні 
(менеджмент), так і в соціальній роботі” [2, 6-7]. 

Можна погодитися з тими дослідниками (зокрема, К. Шендеровським), які 
вважають, що вихідним для розуміння своєрідності менеджменту соціальної роботи 
слугує ключове слово – „менеджмент” у розумінні „людських можливостей, за допомогою 
яких лідери-керівники, досягають тактичних та стратегічних цілей організації”. А відтак, 
йдеться саме про свідомий і системний вплив не лише на процес, а й на результат 
організації соціальної служби (а в нашому випадку – розвиток соціально-правової 
допомоги) „шляхом оптимального вкористання ресурсів клієнта”, „прийняття 
краплинного рішення щодо мети, завдань соціальної роботи з конкретним випадком або 
набором факторів соціальної проблеми” [3, 34]. 

Поглиблений аналіз доробку науковців з проблеми менеджменту соціальної роботи 
дозволяє виокремити щонайменше три принципово важливих, на наш погляд, положення. 
Перше: своєрідність менеджменту соціальної роботи обумовлена специфікою соціальних 
явищ, соціальних проблем, професійного призначення фахівця саме соціальної сфери; 
якщо акцентується увага на соціально-правовому захисті дитинства – одному з важливих 
аспектів до того ж і державної політики демократичних країн, то йдеться про свідоме 
об’єднання зусиль усіх „зацікавлених” сторін як з боку представників органів соціальної 
роботи (вихователів, практичних психологів, лідерів дитячих громадських організацій), 
так і суспільства. Ключовою ж фігурою такого систематизованого, структурованого, 
свідомого об’єднання педагогічно доцільних дій виступає соціальний педагог, а базою – 
законодавче забезпечення соціально-правового захисту, результативність якого в значній 
мірі й визначає ступінь захищеності дитинства. Особливо вразливою у цьому контексті є 
та особистість, яка позбавлена конституційно закріпленого права мати сім’ю, відчувати 
батьківське піклування. Отже, йдеться про координуючу роль соціального педагога по 
об’єднанню дій служб для молоді, батьківського шкільного комітету, громадських 
організацій задля соціально-правової підтримки дітей з обмеженими можливостями, 
дітей-сиріт різних категорій. Друге: дбаючи про виявлення оптимальних способів 
розв’язання тих чи інших управлінських проблем, соціальному педагогу принципово 
важливо максимально „задіяти” як зовнішний ресурси середовища (наприклад, партнери, 
громада), ресурси власне соціальної роботи, так і внутрішні ресурси клієнта. Третє: 
соціальний педагог, намагаючись обрати оптимальне рішення, спрямоване на свідомий 
вибір дитиною соціально-правомірних варіантів поведінки, дбає й про збільшення 
ресурсів власне самої дитини – зокрема через урахування факторів позитивного впливу на 
соціально-правове виховання (систематизацію соціально-правових знань дітей, 
формування поваги до законів і норм моралі, негативне ставлення до правопорушників, 
розуміння невідворотності покарання за вчинення суспільно небезпечних діянь). У 
контексті зазначеного, не лише науковий, а й суто практичний інтерес становить 
розроблена дослідниками модель соціально-правового виховання школярів, основним 
блоками якої визнано наступні: соціально-правовий світогляд, активна життєва позиція, 
соціально-правовий захист інтересів [4, 339]. З огляду на виключне значення саме 
збагачення внутрішніх ресурсів особистості щодо захисту власних прав, природний 
інтерес становлять практичні напрацювання фахівців. Оскільки проектування є 
специфічним і водночас актуальним інструментом менеджменту соціальної роботи, то 
привертає увагу той факт, що Український офіс Християнського дитячого фонду отримав 
грант на реалізацію проекту „Захист прав дитини як професія”, базою якого виступали 
наопрацювання, здобуті по завершенню іншого проекту – „Конвенція ООН про права 
дитини: шляхи її практичного застосування”. Практики, зокрема вітчизняних 
загальноосвітніх навчальних закладів, набули істотну інформаційно-методичну допомогу 
завдяки опублікуванню низки навчальних видань, що були підготовлені у межах 
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освітнього проекту Українською Асоціацією „Міжнародна Амністія”. Зокрема, йдеться 
про посібник „Перші кроки”, який адресовано педагогам задля оптимізації практичного 
засвоєння дітьми молодшого і старшого шкільного віку знань про права людини. Так, 
йдеться про розкриття таких навчальних тем: „Що таке права людини”, „Як розробити 
власну методику викладання прав людини”, „Право на життя – вправи для усвідомлення 
універсальності прав людини”, „Документи з питань прав людини”, „Створення мережі з 
вивчення прав людини” та ін. Суттєвим доповненням зазначеного посібника для 
початкового вивчення учнями прав людини вважається хрестоматійний збірник „Хто я? 
Хто ми?”, метою якого є виховання у дітей молодшого і середнього шкільного віку поваги 
до прав людини, пошанування дітей-інвалідів, надання допомоги педагогам через 
окреслення методичних орієнтирів щодо озброєння школярів елементарними знаннями 
про права дитини; причому у збірнику подано твори не лише української, а й інших 
літератур, до того ж різного ступеня складності, а також вміщено завдання, питання для 
обговорення різних аспектів прав людини на доступному для учнів рівнів. 
 Вищезазначена ідея відбита й у виданні „Наша конвенція”, методичному посібнику 
з викладання прав дитини для учнівської молоді. Провідна ідея видання – формування 
довірливих ставлень у підсистемі „вчитель – учень”, запровадження інтерактивних 
методів навчання через самостійну діяльність школяра, емоційне співпереживання, 
засвоєння знань в аспекті прав дитини, умінь розрізняти порушення прав людини, 
ціннісне ставлення до інших.  

Як засвідчує вітчизняна шкільна практика плідним у цьому плані є досвід 
запровадження інтегрованого курсу „Культура життєвого самовизначення”. В 
навчальному курсі вдало закладено провідну ідею через ставлення до себе, до інших, до 
діяльності, до навколишнього світу наблизитися до міжнародних стандартів з прав 
людини, систематизувати знання про права дитини на соціальну захищеність. Через 
інтерактивні форми соціальний педагог, практичний психолог реалізує завдання курсу. 

Таким чином, виступаючи як менеджер, соціальний педагог уніфікує педагогічно 
доцільний вплив усіх факторів, що визначають результативність „такого напрямку 
соціально-педагогічної діяльності, яким виступає захист прав та законних інтересів дітей 
шляхом підтримки, супроводу і соціально-педагогічного патронату сім’ї, інституалізації 
чи деінституалізації дитини, розвитку сімейних форм виховання, відстоювання прав 
дитини у різних соціальних інститутах” [5, 51]. Є всі підстави припустити, що предметом 
спеціального наукового дослідження має стати процес формування компетентності 
соціального педагога в означеній сфері. З чим і пов’язуємо свої подальші дослідження. 
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Кичук Я.В. Социальный педагог как менеджер: приоритетная  
деятельность по оптимизации правозащитной среды ребенка 

Автор статьи исследует особенности менеджерского вида профессиональной 
деятельности социального педагога, место правоохранительных мероприятий по 
отношению к детям и молодежи в контексте идеи оптимизации этой деятельности. 
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Kichuk I.V. Social pedagogue as manager: priority activity  
at optimization of a child’s rights environment 

The author considers the specialities of the social pedagogue’s management activity and 
the optimization of the children’s rights environment. 
 

 
 

КОМПЛЕКС ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ УМІНЬ КОМУНІКАТИВНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СФЕРИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Коваленко М.О. 

 
аспірантка кафедри педагогіки   

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

У  статті опрацьовано та узагальнено основні підходи до визначення поняття 
„менеджмент”, висвітлено зміст та роль комунікативної компетентності. Визначено та 
охарактеризовано важливі групи умінь комунікативної компетентності менеджерів сфери 
соціальних послуг. 

Ключові слова: менеджмент, менеджмент соціальної роботи, компетентність, 
комунікативна компетентність, соціально-психологічна компетентність особистості, 
культура спілкування. 

 
З розвитком ринкових відносин в Україні активно поширюється, доповнюється і 

поглиблюється теорія менеджменту (загального та інноваційного) не лише для 
виробництва та організацій, а й для відкритих соціальних систем. Теорія менеджменту, 
як і будь-яка інша наука, не дає рецептурних рекомендацій. Її положення потребують 
творчого осмислення, врахування результативного впливу багатьох факторів, 
динамічності процесів управління. 

Основна функція менеджменту полягає в управлінні персоналом. Саме від 
успішності її реалізації значною мірою залежить ефективність професійної діяльності 
менеджера, яка характеризується різноманітністю і частотою контактів всередині та за 
межами організації, швидкою зміною обставин і людей. Все це ставить високі вимоги до 
комунікативної компетентності менеджера, його готовності до професійного спілкування. 

Мета статті: виділити та охарактеризувати основні вміння комунікативної 
компетентності менеджерів сфери соціальних послуг. 

У науковій літературі представлено багато досліджень, спрямованих на визначення 
сутності процесу управління, розкриття його основних функцій (Б.М. Андрушків, 
Д.П. Кайдалов, П.М. Керженцев, Г.О. Слезінгер, та ін.). Досліджуються психологічні 
аспекти взаємодії керівника з підлеглими (В.В. Бойко, Ф.Л. Журавльов, А.Л. Свенцицький 
та ін.). Вивченню проблем професійного спілкування присвячені роботи 
М.М. Заброцького, В.А. Семиченко, Т.С. Сценко, В.М. Галузяка, Т.М. Титаренко, 
С.О. Мусатова, Н.В. Чепелєвої, А.Б. Добровича, та ін. Проблеми спілкування в управлінні 
аналізують А.П. Чернишов, В.Г. Зазикін, Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломінський, 
Р.Х. Шакуров, та ін. 

Розвиток комунікативної компетентності висвітлений в працях О.Киричука, 
Я.Коломинського, О.Бодальова, Н.Кузьміної, В.Сластьоніна, В.Семиченко, Т.Яценко та ін.  

Аналіз літератури свідчить, що еволюція поняття "менеджмент"  зумовила 
різноманітне його тлумачення. Найбільш поширеним є чотири значення поняття 
менеджмент, а саме:  

– спосіб уживатися з людьми  
– мистецтво управляти;  
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– специфічні здібності й адміністративні навички;  
– орган управління; 
– адмістративна одиниця.  
Ми розглядаємо менеджмент як процес цілеспрямованого впливу суб'єкта 

управління на об'єкт управління, в результаті якого відбувається його якісна зміна і 
підвищується рівень конкурентоспроможності. Нестача спеціалістів-професіоналів у сфері 
менеджменту розглядається в сучасних умовах як одна з нагальних проблем економіки 
України. Незважаючи на те, що до професій сфери менеджменту ставляться складні й 
жорсткі вимоги, вони на сьогодні, за даними соціологічних досліджень, є досить 
престижними.  

У зв’язку з цим менеджмент соціальної роботи - це свідомий системний вплив на 
процес і результати організаціії соціальної сфери: розвиток соціальної допомоги, 
обслуговування, профілактика, патронаж, інспектування, консультування, інформування 
шляхом оптимального використання ресурсів клієнта, прийняття конкретного рішення 
щодо мети, завдань соціальної роботи з окремим випадком або набором факторів 
соціальної проблеми [4 , 88] 

У процесі прийняття управлінських рішень  важливу роль відіграють комунікації, 
під якими розуміється обмін інформацією між учасниками управлінської взаємодії. 
Структурно комунікація складається з відправника комунікації, повідомлення, каналу 
передавання, отримувача інформації [5, 6].   

Уміння спілкуватися з підлеглими, партнерами і вищим керівництвом – основа 
діяльності сучасного менеджера. Ефективне спілкування з персоналом не лише створює 
оптимальний клімат в колективі, але й сприяє підвищенню працездатності співробітників, 
спонукає їх до творчості та ініціативи в роботі, що в кінцевому підсумку підвищує 
продуктивність діяльності.  Складовою частиною  ефективного стилю керівництва  є 
також  компетентність  керівника в дорученій  справі, підприємницька   активність,   
комерційне   чуття,   вміння  йти на виправданий  ризик. Термін "Комунікативна 
компетентність" розглядається як готовність особистості до комунікативної діяльності [2].  

О.Мюлендер стверджує, що традиційне уявлення соціальних працівників про себе 
як про толерантних професіоналів, що поліпшують життя клієнтів через виховання 
почуття самоповаги та особистісної значущості, нещодавно було піддано сумніву 
науковими та практичними працівниками, клієнтами..., які називали соціальну роботу 
пригноблюючою за характером, посилюючою ... сексизм, соціальний контроль” [3, 33]. На 
думку самих користувачів соціальних послуг, психологи та соціальні працівники мають 
керуватися у своїй роботі такими цінностями, як доброта та чесність, відповідальність та 
вимогливість. 

На думку О.Б. Белінської, серед важливих вимог  до соціального працівника слід 
віднести і таку, як "педагогічна культура соціального працівника". До структурних 
елементів культури, як правило, відносять педагогічні здібності, педагогічну 
майстерність, психолого-педагогічну спрямованість особистості, мистецтво спілкування з 
людьми і культуру професійної поведінки. [1, 59]. Зазначимо що, володіння культурою 
спілкування - це вміння слухати і чути, безконфліктне спілкування.  

Аналіз змісту, функцій і внутрішньої структури спілкування дозволяє 
охарактеризувати управлінське спілкування менеджера сфери соціальних як форму 
професійної взаємодії директора з іншими учасниками соціального процесу. Управлінське 
спілкування утворює специфічний синтез усіх основних характеристик спілкування, 
виражається у новому якісному змісті і визначається характером взаємодії суб’єктів 
системи управління.  

Утверджуючи свою індивідуальність і неповторність у взаємодії із соціумом, 
виявляючи активність, здатність до творчості, особистість намагається реалізувати себе як 
компетентна людина, як професіонал у діяльності та соціальних відносинах. Компетентна 
людина – це індивід, який має досконалі знання у певній професійній сфері, у даному 
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випадку у сфері соціальних послуг. Компетентність пов’язують із кваліфікацією 
спеціаліста. 

Соціально-психологічна компетентність особистості – сукупність спеціальних 
комунікативних, перцептивних та інтерактивних знань, які дають змогу індивіду 
орієнтуватися   у соціальних ситуаціях, міжособистісних відносинах, приймати правильні 
рішення та досягти визначених цілей. 

Комунікативна компетентність – складний феномен, основу якого складають певні 
здібності. На думку фахівців, основними серед них є вміння прогнозувати соціально-
психологічну ситуацію спілкування, враховувати її своєрідність, “занурюватися” в цю 
ситуацію й управляти нею.  

Успішність будь-якого спілкування забезпечується спрямованістю на виявлення 
своєрідності кожної людини, що тісно пов’язана зі ставленням до неї як до цінності і є 
проявом людяності, гуманності. Ця людяність сприяє закріпленню установки на розкриття 
індивідуальності іншої людини і є необхідною умовою для вибору стратегії й тактики 
взаємодії. 

Виходячи з цього, варто виокремити такий комплекс професійно важливих умінь, 
комунікативної компетентності менеджерів сфери соціальних послуг: 

– гностичних (здійснювати аналіз соціокультурних явищ і процесів; 
формулювати й аргументовано обґрунтовувати власну думку; відмовитися від стереотипів 
та настанов у ході розв’язання професійних проблем; самостійність); 

– інформаційних (відбирати і креативно опрацьовувати необхідну інформацію; 
красномовність; аналізувати науково-теоретичні положення соціальної теорії; чітко 
викладати матеріал; оволодіння інтеракційними методиками); 

– організаторських (ініціативність; захопити тематикою інших; організовувати 
спільну пізнавальну діяльність для засвоєння знань; організовувати взаємоконтроль і 
самоконтроль стратегій поведінки, участь у формуванні суспільної думки; 
спостережливість;  йти на виправданий  ризик, усвідомлювати і долати комунікативні 
бар’єри, інтерпретувати невербальні прояви інших людей); 

– гуманістичних (турбота та взаєморозуміння, співпереживання, емоційна 
чуйність, здатність розділяти почуття та думки іншого; взаємоповага, здатність приймати 
людину такою, якою вона є, визначати її права, власні  переконання та розвиток, 
відповідальність за свої дії; викликати довіру, знімати напруженість у взаєминах у 
ситуаціях обговорення проблем; викликати почуття співпереживання і співучасті в 
ситуаціях спільної діяльності, створювати зону успіху для інших під час вирішення 
професійних завдань). 

Отже компетентність – це комплексна характеристика особистості, яка вбирає в 
себе результати попереднього психічного розвитку. Основними компонентами 
комунікативної компетентності є притаманні комунікативні вміння, що характеризують 
розвиток потреби в спілкуванні, ставлення до способу спілкування; володіння ініціативою 
в спілкуванні тощо.  

Таким чином, можна сказати, що комунікативна компетентність включає не тільки 
особистісні властивості індивіда, але й певним чином організовані пізнавальні процеси та 
емоційну сферу.  Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти 
і бути зрозумілими для партнера по спілкування. Комунікативна компетентність 
формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування 
між людьми, проявляється як знання норм і правил спілкування, оволодіння його 
технологією, використання в повному обсязі комунікативного потенціалу. 

Кожний менеджер  повинен адекватно оцінювати себе й свою поведінку, бути 
здатним до особистісного зростання та підвищення професійної майстерності, 
невід’ємною частиною якої є комунікативна компетентність. 
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Коваленко М.А. Комплекс профессионально-важных учений 
коммуникативной компетентности менеджеров сферы социальных услуг 

В  статье проработаны и обобщены основные подходы к определению понятия 
„менеджмент”, отражено содержание и роль коммуникативной компетентности. 
Определенно и охарактеризованы важные группы умений коммуникативной 
компетентности менеджеров сферы социальных услуг.  

 
Kowalenko M.A. Complex of professionally important abilities of social service 

managers’ communicative competence 
The article    is  about  working   and generalizing  basic approaches to determination of 

concept „management”. The maintenance and role of communicative competence is reflecting,  
of certainly and abilities the important groups, of communicative competence the managers of 
sphere of  social services. 
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У даній статті розглядається життєвий і творчий шлях педагога другої половини 

ХХ століття  Сергієнка Д.Л., провідного спеціаліста в галузі політехнічної освіти і 
трудового виховання молоді. Було проаналізовано основні чинники, які вплинули на 
формування його світогляду та висвітлено особливості його педагогічної діяльності.   

Ключові слова: науково-педагогічна діяльність, політехнічна освіта, трудове 
виховання. 

 
За період свого існування українська школа нагромадила великий педагогічний 

досвід – фундамент для розвитку педагогіки, вдосконалення педагогічної майстерності 
викладачів і пошуку перспективних шляхів вирішення актуальних проблем навчання і 
виховання. Вивчення і осмислення передового педагогічного досвіду у світлі нових 
парадигм є підґрунтям для здійснення необхідних змін у національній системі освіти. 
Кращі вчителі зробили значний внесок у педагогіку як науку. Всесвітньо відомими стали 
імена Ушинського К.Д., Макаренка А.С., Сухомлинського В.О., чиї передові ідеї 
використовуються як у вітчизняній, так і зарубіжній практиці. Але діяльність і творчість 
багатьох талановитих педагогів залишається недослідженою, зокрема життя і педагогічна 
спадщина Сергієнка Д.Л., провідного спеціаліста в галузі політехнічної освіти і трудового 
виховання молоді. Дмитро Лаврович узагальнив досвід кращих шкіл і розробив методику 
формування політехнічних знань, умінь і навичок при вивченні шкільних предметів, 
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також йому належить розробка методичних рекомендацій для вчителів-біологів, 
керівників гуртками юннатів щодо підготовки школярів до роботи в сільському 
господарстві [1, 527].   

Метою даного дослідження є розгляд  науково-педагогічної діяльності Сергієнко  
Д.Л. Для досягнення мети були реалізовані наступні завдання: 1) висвітлити життєвий 
шлях педагога; 2) проаналізувати основні чинники, які вплинули на формування його 
світогдяду; 3) розглянути особливості його педагогічної діяльності.  

З архівних джерел стало відомо, що Сергієнко Д.Л. народився 25 жовтня 1911 року 
в бідній селянській сім’ї в селі Водотиї нині Коростишівського району Житомирської 
області. Через 3 роки після народження хлопчика починається Перша світова війна.  
Батько Сергієнко Лаврин Михайлович був одним із тих, хто загинув на війні в 1914 році, 
коли маленькому Дмитру було  лише три роки. Сергієнко Д.Л. починає працювати з 
восьми років: він пасе селянську худобу на пасовиську. Намагаючись чимось допомогти 
матері, хлопчик береться за будь-яку роботу. Залучений до праці ще в ранньому 
дитинстві, Дмитро Лаврович сприймає її як невід’ємну, органічну частину людського 
життя, що в майбутньому обумовить вибір його професії, пов’язаної з сільським 
господарством і питанням трудового навчання і виховання [6, 78-81]. 

Працювати стало хорошою звичкою Сергієнка Д.Л.  ще з дитинства, і все, чого 
він досяг у житті було здійснено завдяки копіткій праці. Тема трудового життя, 
навчання і виховання червоною ниткою пройде крізь усі твори педагога. У своїй 
монографії “Суспільно корисна робота учнів у сільському господарстві” (1960) Дмитро 
Лаврович напише: “для кожної людини праця є основною умовою правильного фізичного, 
інтелектуального і морального розвитку. У процесі праці в людини виробляється воля, 
наполегливість, відповідальність, збуджуються і розвиваються творчі здібності, 
ініціатива. Продуктивна суспільно корисна праця дає людині величезне моральне 
задоволення, породжує в неї впевненість у своїх силах, почуття власної гідності, створює 
бадьорий життєрадісний настрій. ” [8,3]. 

Сергієнко Д.Л.  жив в часи командно адміністративного режиму, який залишався 
майже незмінним протягом 70-и років. Політика Радянського уряду була спрямована на 
жорсткий контроль всіх сфер життя суспільства, на індустріалізацію народного 
господарства і колективізацію. Для здійснення цієї мети держава потребувала постійного 
забезпечення робітничими кадрами, працівниками колгоспу, тому й не дивно, що 
протягом тривалого проміжку часу політика у сфері освіти залишалася направленою на 
зв’язок навчання з життям, виховання відданих державі трударів і політехнічне навчання. 
Новий на той час уклад життя, орієнтація економіки на важку промисловість, вимога 
держави пов’язувати навчання з життям, впроваджуваний принцип політехнізму навчання 
в школі обумовили направленість діяльності Сергієнка Д.Л.  в актуальному руслі  - робота 
з підготовки школярів до праці в сільському господарстві і на виробництві. 

  Трудова діяльність Сергієнка Д.Л. починається з роботи піонервожатим у школі в 
селі Водотиї ( вересень 1928 - жовтень 1929). В 1929 році він був мобілізований на 
педагогічну діяльність в село Черняхов Кагарлицького району, де з жовтня 1929 по 
вересень 1930 року працював учителем початкових класів, а потім був направлений на 
навчання в Київський державний педагогічний університет імені Горького, в якому 
провчився на шкільному відділі з вересня 1930 по червень 1934 року [6, 78-81]. 

 Працювати педагог почав ще навчаючись в інституті в 1932 році – спочатку 
завідуючим сектором шкіл міста Києва ( з лютого 1932 по грудень 1932 року), потім  
завідуючим сектором агітаційної роботи в Чернігові (з грудня 1932 по вересень 1933року), а 
з 1934  директором Центральної дослідно-педагогічної агробіостанції Міносвіти 
УРСР [6, 80]. 

Працюючи директором Центральної дослідно-педагогічної агробіостанції і 
відчуваючи потребу в більш фундаментальних знаннях з біології і основ сільського 
господарства, Сергієнко Д.Л. продовжує навчання на біологічному факультеті в 
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Київському педагогічному інституті імені  А.М. Горького (1936 - 1938). Теоретичні 
знання, отримані в університеті, педагог талановито застосовує на практиці під час 
науково-дослідної роботи з гуртками юних натуралістів. У 1934-1940 рр.  за сприянням 
директора станції активізувалася діяльність гуртків юннатів: спільно з вченими і 
фахівцями сільського господарства проводилася значна робота в хатах-лабораторіях, 
здійснювалося шефство над молодняком сільськогосподарських тварин, у центрі уваги 
поступово поставало питання охорони та відновлення природи: насаджувалися сади, 
окремі ділянки лісу, закладалися парки, алеї та ін. Свої перші досягнення юні натуралісти 
демонстрували в 1939 р. на ВДНГ у м. Москві. Експонати павільйону "Юні натуралісти" 
відображали величезну творчу роботу учнів. Україну тоді представляли 8645 юннатів. У 
1940 році в Україні працювало 4 тисячі гуртків юннатів, які об'єднували 45 тисяч учнів [9, 
6]. 

У 1941 році війська Німеччини перетнули кордон і Україна опинилася в полум’ї 
другої світової війни. Сергієнко Д.Л. був одним з цих мобілізованих солдат. До 1941 
року він проходив військову службу в запасі, а з 11 липня 1941 року був призваний в 
ряди Червоної Армії по мобілізації в зв’язку з віроломним нападом фашистів і 
прослужив в ній по 1946 рік, відважно захищаючи Батьківщину  [6, 80]. 

Після закінчення війни він був відновлений на посаді директора станції юних 
натуралістів, де працював до березня 1959 року [6, 78-79]. За часи управління станцією 
Дмитром Лавровичем на її території  було закладено сад із понад 50-ма сортами плодових 
дерев, дендрологічний парк, парники, квітники, збудовано крільчатник і пташник, 
метеорологічний майданчик. Все це сприяло розвитку гуртків юних овочівників, садівників, 
метеорологів, кролівників, птахівників, квітникарів [2, 28].  

20 років перебування Дмитром Лавровичем  на посаді директора станції юних 
натуралістів  увінчалися позитивними результатами, які були помічені і відзначені урядом.  
За успішну працю на станції він був нагороджений  багатьма грамотами, значком “Відмінник 
народної освіти УРСР”,  медалями Всесоюзної сільськогосподарської виставки: 3-ма малими 
золотими медалями в 1941, в 1955, в 1956, малою срібною медаллю в 1958 році [6,81]. 

З архівних джерел відомо, що в 1956 році Сергієнко Д.Л. захистив кандидатську 
дисертацію “Робота гуртків у школі. Історія, зміст і методи навчання у світлі завдань 
політехнічної освіти і практичної підготовки учнів” в  Київському педагогічному 
інституті імені  А.М. Горького  і отримав наукову ступінь – кандидат педагогічних наук 
[5, 78-81]. Відразу після захисту педагога запрошують на роботу в Київській національний 
університет імені Тараса Шевченка. Спочатку він працює керівником педагогічної 
практики студентів з почасовою оплатою (з 1956-1959), а з першого березня 1959 року 
обіймає посаду доцента науково-методичного кабінету заочного навчання і з 1960 року, 
пройшовши конкурс, працює на посаді доцента кафедри педагогіки [3, 22]. 

Доцент Сергієнко Д.Л. читає  лекції з педагогіки, керує педагогічною 
практикою студентів, приймає екзамени, здійснює керівництво дипломними 
роботами і роботою аспірантів [4,31-32]. 

З архівних джерел відомо, що не дивлячись на велике завантаження і науково-
методичну діяльність Сергієнко Д.Л. ще встигає займатися громадською роботою. Він 
керує редакційною секцією Науково-методичної Ради університету, працює деканом 
підготовчого факультету на громадських засадах,  є членом центральної і 
республіканської Ради Всесоюзної піонерської організації ЦК ЛКСМУ, ЦК ВЛКСМ, 
членом педагогічної секції Республіканського товариства "Знання", секретарем міського  
відділення педагогічного товариства [5,52]. 

З архівних джерел відомо, що у 1971 році Сергієнко Д.Л. захищає докторську 
дисертацію за темою “Ленінські принципи політехнічної освіти і трудового навчання в 
сільській загальноосвітній трудовій політехнічній школі УРСР / 1917-1941 / на матеріалах 
сільської школи”. 3 листопада 1972 року (протокол № 62) рішенням Вищої Атестаційної 
Комісії  Сергієнку Дмитру Лавровичу присуджується ступінь доктора педагогічних наук. 
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28 травня 1976 року (протокол № 16) рішенням Вищої Атестаційної Комісії при Раді 
міністрів СРСР йому присуджується вчене звання професора кафедри педагогіки (курс-
теорія і історія педагогіки) [5, 55]. 

 Про діяльність Сергієнка Д.Л. на посаді професора  дізнаємося з 
рекомендації кафедри педагогіки Київського державного університету імені 
Т.Г.Шевченка у зв’язку з переобранням на 5-тирічний термін: “Працює над 
темою “Ленінські принципи політехнічної освіти і трудового навчання в сільській 
загальноосвітній трудовій політехнічній школі УРСР / 1917-1941 / на матеріалах сільської 
школи” і є провідним спеціалістом в галузі політехнічної освіти і трудового навчання,  
виховання. Це має особливе значення в умовах, коли на базі кафедри педагогіки 
університету створено і працює Вчена Рада з захисту докторських дисертацій. 

Займаючись питаннями змісту політехнічної освіти і трудового виховання у 
середній загальноосвітній школі Сергієнко Д.Л. узагальнив досвід кращих шкіл і 
розробив методику формування політехнічних знань, умінь і навичок при вивченні 
навчальних предметів. Цьому дослідженню присвячена його робота “Політехнічна освіта і 
суспільно корисна праця – основа комуністичного виховання учнів” (1983), яка вийшла за 
рік до його смерті. 29 травня 1984 року Сергієнко Д.Л. був виключений із списку 
професорсько-викладацького складу університету у зв’язку із смертю [7, 109]. 

Життя Д.Л. Сергієнка було сповнене творчими пошуками, реалізацією свого 
потенціалу, постійною роботою над собою і значимими досягненнями в галузі 
педагогіки. Він був високоосвіченою людиною, мав глибокі знання з основ наук і 
розуміння значення освіти в соціально-економічному розвиткові суспільства. Серед 
чинників, що вплинули на формування його науково-педагогічного  світогляду було 
родинне середовище, студентське та науково-педагогічне в часи навчання у  Київському 
педагогічному інституті імені  А.М. Горького, соціально-історичні умови, які склалися в 
суспільстві того часу. На кафедрі педагогіки Сергієнко Д.Л. зарекомендував себе як  
цілеспрямований фахівець своєї справи, який проводить лекції на достатньому науковому 
і методичному рівні та постійно вдосконалює свої знання і вміння, бере активну участь в 
громадській роботі, є керівником багатьох дипломних робіт і консультантом студентів та 
вчителів. Викладацьку діяльність в університеті Сергієнко Д.Л. поєднував з громадською 
і науково-методичною роботою, яка потребує детального аналізу вченими.   
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Постоюк Н.В. Научно-педагогическая деятельность Д.Л. Сергиенко   
(1911-1984) 

В данной статье рассматривается жизненный и творческий путь педагога второй 
половины ХХ столетия Сергиенко Д.Л., ведущего специалиста в области 
политехнического образования и трудового воспитания молодежи. Были 
проанализированы основные факторы, которые повлияли на формирование его 
мировоззрения  и особенности его педагогической деятельности.   

Ключевые слова: научно-педагогическая деятельность, политехническое 
образование, трудовое воспитание. 

 
Postoyuk N.V. Scientific and pedagogical activity of D.L. Sergienko (1911-1984) 

In the given article it is considered the life and career of the Soviet teacher of second half 
XX century Sergienko D.L., the leading expert in the field of a polytechnic education and labour 
education of youth. It is analysed major factors which affected formation of his outlook, and 
pecularities of his pedagogical activity.   

Key words: scientific and pedagogical activity, a polytechnic education, labour education. 
 

  
 

ІДЕЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ  ТА ДИДАКТИКИ 
Е.МЕЙМАНА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Степаненко А. В. 

 
аспірантка Кіровоградського державного педагогічного університету 

 імені Володимира Винниченка 
 
Початок дидактики як галузі педагогічної науки був закладений ще В.Ратке, як 

систему наукових знань її вперше розробив Я.А.Коменський (1592-1670), значний вплив 
на її розвиток здійснив Й.Г.Песталоцці (1746-1827), висунувши принцип 
природовідповідності, Ж.Ж.Руссо (1712-1778), Гербарт (1776 – 1841), Дістервег (1790-
1866), Фрьобель (1782 – 1852) та інші. Довгий час дидактика розглядалась як керівництво 
для вчителя стосовно організації ним освітнього процесу, торкаючись таких необхідних 
йому в роботі  атрибутів як принципи та методи тощо, тобто певною мірою відображала 
механічний та догматичний характер навчання. На рубежі ХІХ –ХХ ст. значна увага 
приділялась особистості дитини, у зв’язку з чим змінюється кут зору на принципи й 
методи, на дидактику вцілому, систематичне спостереження і емпірика стають основою 
розвитку наукового пізнання.  

Питаннями дидактики частково займався і Е.Мейман («Лекції з експериментальної 
педагогіки», «Економія і техніка пам’яті», «Про інститути юнацтвознавства та заснування 
інституту юнацтвознавства в Гамбурзі», «Експериментальна педагогіка і шкільна 
реформа» тощо). У своїх дослідженнях він звертається до проблеми «старої» та «нової 
дидактики», розробляє питання продуктивності навчальної діяльності дитини. Крім того, 
Е.Мейман прагне перевірити існуючі принципи й положення дидактики підтверджуючи, 
спростовуючи або уточнюючи їх. 

Постановка питання про необхідність створення експериментальної дидактики 
також заслуговує на увагу. Оскільки дидактикою охоплюється вся діяльність вчителя, що 
стосується викладання, і дидактика включає дві основні категорії - процес навчання й 
освіту, експериментальна педагогіка намагалась розв’язати її завдання на основі 
експериментальних досліджень. У центрі уваги експериментального дослідження стояла 
дитина, що навчається в школі, чию навчальну діяльність, сприятливі та несприятливі 
умови воліли досліджувати. Шкільна діяльність із засвоєння матеріалу розглядалась як 
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«робота». Такий підхід віщував зміни перспективи в педагогіці. В той час, як за часи 
педагогіки Гербарта в центрі уваги знаходилась навчальна діяльність, експериментальна 
педагогіка переносить увагу на учня, який не є більше пасивно сприймаючою особою, а 
розглядається як активнодіюча особистість. Із самим терміном «робота» пов’язана також 
нова суспільна  повага до діяльності з засвоєння матеріалу. На думку Е.Меймана, 
«робота» з одного боку - це розумова діяльність дитини, пов’язана з навчанням, з іншого 
боку поняття роботи опиняється в центрі уваги школи та у зв’язку з цим обговорюється 
вчительським рухом.  

Експериментальна дидактика як галузь експериментальної педагогіки займалась 
проблемою роботи учня й вчителя, тобто дослідження вчення й навчання. Окремі шкільні 
предмети досліджувались з точки зору найефективніших методів і засобів навчання 
шляхом індивідуальних та класних експериментів. З цієї тематики була опублікована 
надзвичайно велика кількість досліджень, результати яких були досить неоднозначними, 
не одноголосними в противагу прагненням педагогів-експериментаторів.  

Як представник експериментальної педагогіки, Е.Мейман вкладав у поняття 
експериментальна дидактика своє розуміння на відміну від інших вчених. Так, якщо 
В.Лай мав на увазі випробовування нових методів і засобів навчання на занятті разом із 
статистичною перевіркою успішності навчання, то Е.Мейман вивчає ці аспекти шляхом 
елементарного дослідження, яке відбувається в лабораторії. На його думку, увага повинна 
приділятись передумовам  і обставинам навчальних занять, таким як розуміння, 
кмітливість, можливість концентрації чи моторним здібностям дитини. Значний інтерес 
викликали інтелектуальні здібності, експериментальна дидактика згідно концепції 
Е.Меймана в широкому розумінні була тотожною з дослідженнями шкільної роботи.  

Для E.Меймана основними завданнями дидактики є: 
1. Аналіз розумової роботи школяра, розподіл її на елементарні частини та наукове 

обґрунтування «теорії роботи школяра» з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. 
2. Аналіз мовних здібностей та навчання мовленню як основи процесу учіння з 

урахуванням проблеми мовної обдарованості, де метою є удосконалення навчання рідної та 
іноземної мови. Мовленнєві навички й здібності розглядаються Е.Мейманом як основа 
навчально-виховного процесу. 

3. Контроль впливу шкільного навчання на подальшу життєдіяльність дитини.  
4. Аналіз педагогічної діяльності вчителя та системи методичних правил, які для неї 

висуваються. Ця частина експериментальної дидактики визначається як методика навчання. 
5. Аналіз навчальних посібників, шкільних навчальних програм та організації навчання. 
Експериментальне дидактичне дослідження Е.Меймана має різні форми: 
1. Класний експеримент (масові досліди). 
2. Індивідуальний експеримент (дослідження окремої дитини). 
3. Експериментальне випробовування різних методів навчання. 
4. Експериментальний аналіз роботи учня. 
5. Експериментальний аналіз особливих здібностей учня в галузі окремого предмету.  
Базуючись на даних своїх досліджень, Е.Мейман притримується наступних 

принципів навчання: 1) принципу природовідповідності; 2) принципу зв’язку навчання з 
життям; 3) принципу кільтуровідповідності; 4) принципу наочності навчання; 5) принципу 
індивідуалізації навчання, активності й самостійності учнів у засвоєнні знань; 6) принципу 
самостійності й свободи діяльності вчителя й вихователя; 7) принципу цілевідповідності. 
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ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1838 р.) 

 
 Черняк С.Г. 

 
аспірант кафедри педагогіки  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

Духовний потенціал освітньої діяльності Київського університету досліджуваного 
періоду визначається планомірним поєднанням теоретичної та практичної складової, 
гуманітарної, природничої та математичної підготовки студентів. 

 
Сучасний період розвитку України характеризується гострою потребою в більш 

досконалому вивченні тих соціальних цінностей, які притаманні демократичному 
суспільству та напрацюванні їх нової парадигми. Визначальним фактором формування та 
прийняття громадянами і, насамперед, молоддю такої парадигми слугує духовність. Саме 
духовність українців, збереження їх самобутньої незалежності, подальший соціально-
економічний та культурний розвиток неможливий без утвердження в суспільній 
свідомості духовної ідеї держави, що є основою інтеграційної суспільної ідеології. У 
зв’язку з цим вагомості набуває звернення до історичних витоків порушеного питання в 
практиці діяльності вищих класичних навчальних закладів як осередків духовного 
світовиміру підростаючих поколінь. Чільне місце серед таких установ посідає Київський 
імператорський університет св. Володимира. 

Аналіз наукових статей, педагогічних словникових видань дає нам можливість 
визначити духовність як інтегральну якість особистості, що виявляється в багатстві 
внутрішнього світу, ерудиції, розвинутих інтелектуальних та емоційних запитах, завдяки 
яким відбуваються психологічні та світоглядні зміни в її структурі та спрямованості [2, 
166; 4, 4 – 5; 3, 9]. 

Зауважимо, що освітній процес є відкритою системою, характеризується 
функціональною диференціацією її складових і впливає на духовний розвиток 
особистості. В даному контексті перспективним уважаємо висвітлення духовного 
потенціалу освітньої діяльності Київського університету в проекції на її змістовий 
компонент. 

Вагомим нормотворчим рішенням цього періоду стало поширення Загального 
Статуту російських імператорських університетів, затвердженого 26 липня 1835 р., на 
університет св. Володимира із відповідними поясненнями, доповненнями та змінами, 
здійсненими Радою Київського університету та схваленими Імператором у 1838 р. 
Зазначимо, що Статут офіційно визначав навчальну та адміністративну структуру 
університетів Російської імперії, згідно з якою кожен навчальний заклад складається з 
певної кількості факультетів (філософського, юридичного, медичного), Ради та Правління. 
До складу Ради під керівництвом ректора входять ординарні та екстраординарні 
професори. Правління університету складають декани та синдик. Освітній заклад 
підпорядковувався міністру народної освіти та попечителю навчального округу [1, 4 – 5]. 

Як свідчить історико-генезисний аналіз оглядів викладання наук [5, 9 – 66], у 1838 
р. у стінах Київського університету здійснюється викладання спеціальних богословських 
лекцій, зокрема церковного права для студентів усіх курсів обох факультетів греко 
російського та греко римського віросповідань (І.М. Скворцов, 3 год. на/т), церковного 
права римо-католицької церкви для римокатоликів усіх курсів обох факультетів            
(Г.П. Головинський  3 год. на/т). 

Передумовами, що стимулювали розвиток духовного потенціалу студентів 
першого відділення філософського факультету передували курси дослідної психології 
(О.М. Новицький, 1-й курс філософи та юристи 2 год.  на /т), історії філософських систем 
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(1-й, 3-й та 4-й курс обох факультетів,      4 год. на/т), загальної історії (О.І. Ставровський, 
2-й, 3-й та 4-й курс філософи та юристи протягом першого півріччя 2 год. на/т), 
стародавньої історії (О.І. Ставровський, 1-й та 2-й курс філософи та юристи протягом 
першого півріччя 2 год. на/т, другого – 6 год. на/т), статистики (О.І. Ставровський, 4-й 
курс філософи, юристи, перше півріччя – 1,5 год. на/т), історії російської держави (В.Ф. 
Домбровський, 3-й курс філософи, 3-й та 4-й курс юристи), історії грецької та римської 
літератури (М.Ю. Якубович, 2-й курс 1,5 год. на/т), філологічної археології (М.Ю. 
Якубович, 3-й та 4-й курс 1, 5 год. на/т), мінералогії (О.В. Карусеневський, усі курси 1,5 
год. на/т упродовж першого півріччя), грецької мови (І.Я. Нейкірх, у нижчих класах   3 
год. на/т), грецької словесності (І.Я. Нейкірх, у вищих класах, 2-й та 3-й курс 1 год. на/т, 4-
й курс перше півріччя 2 год. на/т, друге – 1,5 год. на/т), латинської мови (О.В. 
Карусеневський, 1-й курс філософи та юристи 4,5 год. на/т), латинської словесності (М.Ю. 
Якубович, 2-й та 3-й курс перше півріччя 3 год. на/т, друге – 2 год. на/т), історії російської 
словесності (М.О. Максимович, 1-й та 2-й курс обох факультетів 3 год. на/т; зі студентами 
2-го та 3-го курсу першого відділення філософського факультету 1,5 год. на/т займався 
критичним аналізом творів відомих російських письменників), теорії красномовства (В.І. 
Красов, 3-й та 4-й курс 3 год. на/т), німецької мови (А.Ф. Лідль, 1-й, 2-й та 3-й курс обох 
факультетів 3 год. на/т), німецької словесності (А.Ф. Лідль, 1-й, 2-й та 3-й курс обох 
факультетів        3 год. на/т), французької мови (А.К. Плансон, 1-й, 2-й та 3-й курс обох 
факультетів 3 год. на/т), французької словесності (А.К. Плансон, 1-й, 2-й та 3-й курс обох 
факультетів 3 год. на/т). 

Заслуговує на увагу предметне навантаження другого відділення філософського 
факультету, що репрезентоване такими дисциплінами: диференційне та інтегральне 
відрахування (Г.В. Гречина, 2-й та 3-й курс 3 год. на/т), статика та динаміка (Г.В. Гречина, 
3-й курс друге півріччя 3 год. на/т), гідростатика та гідродинаміка (Г.В. Гречина, 4-й курс 
2 год. на/т), аналітична геометрія (Г.В. Гречина, 1-й курс 3 год. на/т), алгебра 
(Н.М. Гремков, 1-й курс 3 год. на/т), фізика (В.П. Чехович, 1-й та 3-й курс друге півріччя 
4,5 год. на/т,) неорганічна хімія (С.Ф. Зенович, 4-й курс 3 год. на/т), неорганічна хімія про 
метали та органічна про рослини (С.Ф. Зенович, 2-й курс 3 год. на/т), органічна хімія про 
тварини з аналізом складних тіл (С.Ф. Зенович, 3-й курс 2 год. на/т), мінералогія (Е.К. 
Гофманн, 2-й курс 4 год. на/т), геогнозія (Е.К. Гофманн, 3-й та 4-й курс 2 год. на/т), 
ботаніка (до 05.03.1838 р. В.Г. Бессер, Р.Е. Траутфетер, 1-й курс 2 год. на/т органологія та 
фізіологія рослин; 2-й курс 2 год. на/т природна система Жюссіе; 3-й та 4-й курс 2 год. 
на/т упродовж року, 4-й курс перше півріччя – ботанічна географія), зоологія (А.Л. 
Андржеєвський, 1-й курс 3 год. на/т), основи нарисної геометрії (Ф.І. Мехович, 1-й курс 2 
год. на/т), додатки нарисної геометрії (Ф.І. Мехович, 2-й курс 2 год. на/т), громадянська 
архітектура (Ф.І. Мехович, 3-й курс 2 год. на/т), сільське господарство (Е.О. Мерц, 2-й та 
3-й курс 2 год. на/т, 4-й курс перше півріччя – 2 год. на/т). 

На юридичному факультеті, окрім зазначених вище певних споріднених 
міжфакультетських предметів, читалась енциклопедія права (К.О. Неволін, 1-й курс перше 
півріччя 6 год. на/т), заклади Російської імперії, тобто основні закони та закони про стани 
(К.О. Неволін, 1-й курс друге півріччя 6 год. на/т), римське право (О.М. Міцкевич до 
квітня 1838 р., О.О. Федотов-Чеховський 1-й курс 6 год. на/т), російські громадянські 
закони (С.М. Орнатський, 2-й курс 7 год. на/т), закони державного благоустрою та 
благочинства (С.О. Богородський, 2-й курс 6 год. на/т), статути казенного управління та 
статути про повинності (3-й курс 5 год. на/т), місцеві закони повернених з Польщі 
губерній (Г.М. Данилович, 3-й курс 3 год. на/т). 

Окрім указаного теоретичного курсу, казеннокоштні студенти опановували 
спеціальні практичні вправи. Зокрема, з філософії О.М. Новицький 2 год на/т студентам 4-
го курсу першого та другого відділень філософського факультету викладав загальні засади 
педагогіки, для 4-го курсу історико-філологічного відділення проводив практичні вправи з 
логіки. З латинської мови та словесності М.Ю. Якубович 2-му та 3-му курсу історико-
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філологічного відділення 2 год. на/т викладав методику вивчення латинської граматики. З 
російської словесності М.О. Максимович 2 год. на /т зі студентами 4-го курсу історико-
філологічного факультету розглядав їх власні твори, аналізував студентські лекції з 
російської словесності. З математики Г.В. Гречина працював по 2 год. на/т зі студентами 
3-го курсу фізико-математичного факультету у викладанні початкової геометрії та 
алгебри, з 4-м курсом – викладанні арифметики та аналітичної геометрії. Із законодавства 
С.М. Орнатський зі студентами 3-го курсу 2 год. на/т займався юридичною практикою, 
аналізом окремих юридичних актів [5, 66 – 68].  

Отже, духовний потенціал освітньої діяльності Київського університету 
досліджуваного періоду визначається планомірним поєднанням теоретичної та практичної 
складової, гуманітарної, природничої та математичної підготовки студентів. Водночас 
відмічаються спроби впровадження спеціальних релігійних курсів, що засвідчує наявність 
у навчальному закладі представників різних віровчень, а також підтверджує суттєвий 
вплив кафедри богослів’я на навчальний процес. Перспективи для подальших розвідок 
убачаємо у висвітленні змісту, структури, ціннісно-смислових орієнтирів освітньої 
діяльності університету св. Володимира на інших історичних етапах. 
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Черняк С.Г. Духовный потенциал образовательной деятельности Киевского 
унивеситета (1838 г.)  

Духовный потенциал Киевского университета исследуемого периода определяется 
планомерным комбинированием теоретической и практической составляющих, 
гуманитарной, математической и научной подготовки студентов.  

 
Chernyak S.G. The spiritual potential of Kyiv University educational activity 

The spiritual potential of Kyiv University educational activity in the researched period is 
characterized by joining of theoretical and practical elements of humanitarian, mathematic and 
sciences training of students.  
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ПРОБЛЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  
В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ 

 
Кущ Т.В. 

 
магістратка Київського національного  
університету імені Тараса Шевченка 

 
У статті розкрито теоретичні основи управлінських рішень, висвітлено їх 

характерні ознаки, проаналізовано процес вироблення й ухвалення рішення керівником-
управлінцем, менеджером освіти. 

Зародження та виокремлення однієї із складових соціального менеджменту, а 
саме – освітнього, зумовлене необхідністю забезпечення ефективного управління 
різноманітними освітніми організаціями. Важливою  частиною управлінської діяльності 
менеджера освіти є прийняття рішень. Образно  говорячи,  прийняття рішень можна 
назвати “центром”,  навколо  якого обертається життя будь-якої організації. 
Відповідальність за прийняття важливих рішень – важкий моральний тягар, що особливо 
яскраво виявляється на вищих рівнях управління. Тому керівник, як правило, не повинен 
приймати непродуманих рішень. 

Діяльність будь-якого керівника, в тому числі й менеджера освіти, тісно пов’язана з 
розробкою і реалізацією рішень у рамках виконання його посадових обов’язків в установі. 
Рішення – це результат розумової діяльності людини, що приводить до певного висновку і 
необхідних дій. Так, рішенням є певний висновок, зроблений людиною без подальших 
дій, розробка дії чи вибір дії з набору альтернатив і його реалізація. Рішення може бути 
спрямоване на досягнення разових (одиничних) результатів, створення постійних 
процесів, підтримку розвитку процесів чи припинення недопущення будь-якої діяльності. 
Діапазон рішень великий – від недостатньо обміркованих до детально розрахованих, 
оскільки вони розробляються і реалізуються людьми з різним ступенем професіоналізму. 
В освітньому менеджменті у обіході знаходиться поняття „управлінського рішення”. 
Управлінське рішення – це вибір керівником найбільш оптимального, адекватного 
конкретній ситуації способу розв’язання управлінської проблеми з кількох можливих 
варіантів, з його аргументацією як для себе, так і для оточуючих [3]. Відтак фундаментом 
управлінської діяльності керівника освітньої установи є управлінське рішення. 

Основний принцип управління – єдиноначальність. Суть його в тім, що влада, 
право рішення, відповідальність і можливості контролювати процеси і відносини в 
установі надаються тільки одній посадовій особі. Відповідно керівник – особа яка 
персоніфікує відповідальність, владу і право контролю. Відносини єдиноначальності 
багато в чому формують ієрархічну піраміду організації. Оскільки уся влада і 
відповідальність за функції контролю над відносинами закріплені за однією особою 
(керівником), а він фізично не в змозі здійснювати його в повному обсязі, керівник 
змушений делегувати частину своїх повноважень підлеглим. Саме це і формує 
вертикальні (лінійні) ієрархічні структури. Різновидами організації управлінської 
діяльності освітнього колективу може бути: оперативна нарада адміністрації навчального 
закладу; засідання педагогічної ради, ради школи (гімназії, ліцею), збори колективу 
тощо [3]. 

Проблема  прийняття управлінських рішень займає одне з центральних місць в 
освітньому менеджменті. Вважаючи організацію інструментом управління, багато фахівці 
з теорії управління, починаючи з М. Вебера, прямо пов’язують її діяльність у першу чергу 
з підготовкою і реалізацією управлінських рішень [1]. Ефективність управління багато в 
чому обумовлена якістю таких рішень. Інтерес науковців до цієї проблеми обумовлений 
тим, що в рішеннях фіксується вся сукупність відносин, що виникають у процесі трудової 
діяльності і управління організацією. 
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Характеризуючи повний цикл управлінської діяльності менеджера освіти, що 
складається з планування, організації, координації, контролю і коректування цілей, легко 
помітити, що вона, у кінцевому рахунку, представлена у виді двох елементів управління: 
вироблення і здійснення управлінських рішень. Саме тому рішення – центральний 
елемент управління й організації. 

Ухвалення рішення  являє собою свідомий вибір серед наявних  варіантів чи 
альтернатив напрямку  дій, що скорочують розрив між сьогоденням  і  майбутнім  
бажаним результатом. Таким чином, даний процес містить у собі багато різних елементів, 
але неодмінно в ньому присутні такі елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення.   

Управлінські рішення завжди пов’язані зі змінами в організації, їхнім ініціатором 
звичайно виступає посадова  особа чи відповідний орган, що несе повну відповідальність 
за наслідки контрольованих чи реалізованих рішень. Границі компетенції, у рамках якої 
він приймає рішення, чітко позначені у вимогах формальної структури.  

Підготовка управлінських рішень у сучасних освітніх організаціях нерідко 
відділена від функції їхнього прийняття і передбачає роботу цілого колективу фахівців. 
Процес здійснення рішення пов’язаний з реалізацією спеціального плану, що являє собою 
сукупність заходів, спрямованих на досягнення цілей і термінів їхньої реалізації. Розробка 
такого плану – прерогатива відповідних служб в апараті управління. Однак сьогодні до 
його розробки залучаються ті, хто буде його реалізовувати, тобто  безпосередні виконавці. 
Основними вимогами управлінського рішення менеджера освіти є: наукова 
обґрунтованість, своєчасність, чітке формулювання; об’єктивна основа для виконання; 
лаконічний механізм контролю за реалізацією рішення. 

Особливими рисами прийняття рішень в освітній організації є наступні: свідома і 
цілеспрямована діяльність, здійснювана менеджером освіти; поводження, засноване на 
фактах і ціннісних орієнтирах; процес взаємодії членів організації; вибір альтернатив у 
рамках соціального і політичного стану організаційного середовища; частина загального 
процесу управління; неминуча частина щоденної роботи менеджера; важливість для 
виконання всіх інших  функцій управління.  

Результатом роботи менеджера є управлінське рішення. Від того, яким буде це 
рішення, залежить уся діяльність організації, залежить і те, чи буде досягнута поставлена 
мета чи ні. Тому прийняття менеджером того чи іншого рішення завжди являє собою 
визначені труднощі. Це пов’язано і з відповідальністю, що бере на себе менеджер, і з 
невизначеністю, що є присутнім при виборі однієї з альтернатив. 

В управлінні освітньою організацією прийняття  рішень здійснюється менеджерами  
різних рівнів і носить більш формалізований характер, ніж у приватному житті.  Справа в 
тім,  що тут  рішення стосується  не  тільки  однієї особи,  найчастіше   воно   відноситься 
до частини   чи до   цілого підрозділу, і  тому  підвищується відповідальність  за 
прийняття організаційних рішень.  У цьому  контексті  виділяють два    рівні   рішень   в   
освітній організації:  індивідуальний (рішення приймається безпосередньо керівником 
конкретної установи, відділу) і  колегіальний (рішення оперативних нарад, засідань 
педагогічних рад, рад шкіл, оперативних комісій тощо) [3].  

Рішення – це вибір однієї з альтернатив, що існує для вирішення якоїсь проблеми. 
У свою чергу, проблема – це ситуація, що представляє собою перешкоду до досягнення 
цілей, поставлених перед організацією. Більшість проблем, що зустрічаються в роботі 
менеджера, не так часто повторюються, і тому їх вирішення є теж свого роду проблемою – 
проблемою вибору, що зробити не завжди легко. Якби життя було монотонне і 
передбачуване, то не виникало б ні яких проблем і не доводилося б приймати рішення у 
напрямку їх подолання. Але не можна відразу передбачити, як складеться та чи інша 
ситуація, і тому в процесі планування не можна врахувати усі відхилення бажаної ситуації 
від дійсної. У результаті цих відхилень і з’являються проблеми [2]. Прийняття 
неефективних рішень – часто результат відсутності навичок мислити логічно. Украй 
необхідно підходити до прийняття рішень як до раціонального процесу. Ціль ухвалення 
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рішення – зробити оптимальний вибір з декількох наявних можливостей, щоб домогтися 
визначеного результату. При цьому обов’язковими аспектами у процесі прийняття 
рішення менеджером освіти є моральні орієнтири. Професійний керівник освітньої 
установи, перш за все, повинен розуміти необхідність етичного лідерства і вміло 
застосовувати його у процесі прийняття управлінських рішень. Етична позиція керівника 
освітньої установи безумовно створює позитивну атмосферу в колективі і відповідно 
покращує якість навчально-виховного процесу. 

Існує багато  підходів  до  виділення  різних етапів  і стадій процесів ухвалення 
рішення. Більшість розбіжностей виникає  з проблеми включення   в  процес   стадії,   
пов’язаної з виконанням рішення. У багатьох іноземних   джерелах  весь  процес 
ухвалення рішення в організації розглядається як функція проблеми, альтернатив і 
виконання рішення. 

Будь-яке управлінське рішення проходить через три стадії: з'ясування проблеми 
(збір інформації, з'ясування актуальності, визначення умов при яких ця проблема буде 
вирішена) складання плану рішення (розробка альтернативних варіантів рішення, 
зіставлення варіантів рішення з наявними ресурсами, оцінка альтернативних варіантів по 
соціальних наслідках, оцінка альтернативних варіантів по економічній ефективності, 
складання програм рішення, розробка і складання детального плану рішення) виконання 
рішення (доведення  рішень до конкретних виконавців, розробка мір заохочень і покарань; 
контроль за виконанням рішень).  

Перша стадія процесу складається  у визнанні  необхідності рішення і  включає 
наступні етапи: визнання проблеми; формулювання проблеми; визначення критеріїв 
успішного рішення.  

Кожне нове рішення в управлінні виникає  на основі раніше зробленого рішення,   
дія  по  якому або  завершила,  або  відхилила від початкового обраного варіанта. 
Відхилення ситуації від заданого стану в процесі ухвалення рішення виявляється   
менеджером  не  відразу.  На практиці це відхилення являє  собою  розрив між цілями 
установи і способами їхнього досягнення.  

Швидкість виявлення  цієї  розбіжності  залежить  від  двох факторів: здатності 
системи управління робити це в режимі саморегулювання та досвідченості й 
індивідуальних характеристик менеджера.   

Визнання проблеми є необхідною умовою для її вирішення, тому що якщо 
проблема не  існує для  того, хто приймає рішення, то ухвалення рішення не відбудеться. 
Якщо проблема визнана, то наступний етап у розглянутому процесі – це   інтерпретація  і  
формулювання проблеми.   

Інтерпретація проблеми – це визначення і надання значення проблемі, яка визнана. 
Проблема може бути визначена як можливість, як   криза чи як рутина. Перший тип 
проблеми необхідно знайти і розкрити.  Другий і третій виявляються самі і вимагають 
втручання менеджера. Рутинні, чи повторювані проблеми відносяться до категорії 
структурованих, а можливості і криза  до неструктурованого. Відповідно кожне з них буде 
вимагати різного типу рішень: структуровані – програмованих; неструктуровані – 
непрограмованих.   

Стадія вироблення рішення складається з  етапів розробки, оцінки і вибору 
альтернатив. Як тільки визначені фактори, що обмежують рішення, менеджер починає 
роботу з пошуку альтернатив  чи можливих напрямків  дій  для  вирішення проблеми. Так, 
можна розглянути можливість зняття  посади,  прийняти на  роботу когось  з  боку  і   т.д. 
Багато які з альтернативних рішень легко знайти. Вони звичайно відомі з попереднього 
досвіду,  стандартні і  легко  вписуються в  критеріальні границі кращого рішення.  

Однак нерідко   виникають   нові,  унікальні проблеми, рішення яких не уміщається 
в стандартні рамки. У цьому випадку менеджер освіти повинен проявити творчий підхід. 
Секрет творчого середовища у вмілому правлінні. Існує  багато  методів  творчого пошуку 
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альтернатив:  “мозкова атака”,  метод висування пропозицій,  груповий аналіз ситуації, 
карта думок і т.п.  

Вибір альтернативи є  свого роду  вершиною в процесі ухвалення рішення. На 
цьому етапі менеджер змушений брати на себе визначені зобов'язання за майбутнім 
курсом дій.  Гарний попередній аналіз альтернатив дозволяє  різко звузити рамки  
майбутнього  вибору. При   виборі альтернативи можуть використовуватися  три  підходи: 
минулий досвід; проведення експерименту; дослідження  й аналіз. 

Залучення минулого досвіду  є  найбільше використовуваним підходом у виборі 
альтернативи. Досвідчені керівники не просто використовують даний підхід, але і  
випробують сильну віру в нього. Це лежить в  основі твердження  того, що чим  вище 
рівень керівництва,  тим більше потрібно досвіду. Деякою мірою досвід допомагає 
керівнику сформувати уміння і навички  прийняття правильних рішень. Сам факт,  що 
керівник піднявся вище, свідчить про  цінність і корисність нагромадження досвіду.  

Експеримент як  метод  вибору  альтернативи ґрунтується на тім, що береться  одна  
чи  кілька альтернатив, і  вони апробуються на практиці з метою визначити, що 
відбудеться далі? Експеримент широко використовується в науці. Однак варто взяти до 
уваги дорожнечу техніки експериментування.  

Дослідження й аналіз  передбачає  рішення проблеми через її розуміння.  Метод 
передбачає розкладання проблеми на частини і вивчення  кожної  з них. Самі  вивчення  й 
аналіз у цьому випадку набагато дешевше, ніж   експеримент. Важливим  інструментом 
даного методу  є  розробка і програвання різних моделей рішення.  

Третя, остання,  стадія  в процесі прийняття рішень – виконання  рішення – 
складається з організації виконання рішення,  аналізу і контролю виконання і здійснення 
зворотного зв'язку. Організація виконання  рішення  як  етап передбачає координацію  
зусиль  багатьох  людей. Менеджер освіти тут повинен прагнути зацікавити підлеглих і 
вмотивувати реалізацію рішення таким чином, щоб при його здійсненні якнайкраще 
виявились професійні здібності виконавців, оскільки кінцевою метою освітнього 
менеджменту є забезпечення відповідно до суспільних запитів ефективного 
функціонування освітніх систем на основі оптимальної організації їхньої діяльності [4]. 

Даний етап складається з  декількох  кроків, необхідних для того, щоб  рішення  
почало виконуватися. Сюди відноситься складання плану  заходів, що змушує менеджера 
думати про конкретні дії, що перетворюють  рішення  в реальність. Необхідно  
розподілити  права  і відповідальності серед учасників. Варто також побудувати 
комунікаційну мережу для обміну інформацією і відрегулювати відповідні відносини 
підпорядкування між учасниками.  

Наступний етап – це вбудовування в рішення механізму одержання інформації про 
хід виконання рішення. Тобто повинна  здійснюватися функція контролю – установлення 
стандартів і  вимір  показників у відношенні цих стандартів. При  цій системі відстеження 
відхилень проблеми можуть бути відвернені до того, як вони проявляться.   

Отримана в ході  відстеження інформація необхідна для здійснення коректування 
дій. Відстеження  і зворотний зв'язок займають у роботі менеджера багато часу. При 
цьому менеджеру краще безпосередньо контролювати ситуацію. Це доводиться 
декількома  аспектами. По-перше,  завжди краще  інформація з перших рук. По-друге, це 
дозволяє показати підлеглим інтерес менеджера до  виконуваного рішення, що не 
маловажливо для лідерського  поводження.  

Базуючись на наведеному матеріалі можна зробити висновок, що рішення – вибір 
альтернативи. Необхідність прийняття рішень в освітній сфері виникає на всіх етапах 
процесу управління і є складовою частиною будь-якої функції освітнього менеджменту.  

Прийняття управлінських рішень в освітніх установах має ряд відмінностей від 
вибору окремої людини, тому що є не індивідуальним, а груповим процесом. 

На характер прийнятих рішень величезний вплив справляє ступінь повноти і 
достовірності інформації, якою володіє менеджер освіти. Комплексний характер проблем 
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сучасного менеджменту вимагає комплексного, всебічного аналізу, тобто участі групи 
менеджерів і фахівців, що приводить до розширення колегіальних форм прийняття 
рішень. 

Ухвалення рішення – не одномоментний акт, а результат процесу, що має 
визначену тривалість і структуру. Процес прийняття рішень – циклічна послідовність дій 
суб'єкта управління, спрямованих на вирішення проблем організації і  генерації 
альтернатив, що полягають в аналізі ситуації, виборі з них найкращої та її реалізації.  

Прийняття рішень є найважливішою та найвідповідальнішою справою в роботі 
менеджера освіти, тому навчатися мистецтву прийняття рішень потрібно ще в процесі 
навчання, а не тоді, коли від керівника вже залежить доля довіреної йому установи. 
Приймаючи рішення, потрібно усвідомлювати, що керівник розпоряджається не тільки 
своєю долею, але і долями працюючих у нього людей.  

Подальшого дослідження потребують проблеми розробки стратегії прийняття 
рішень керівником-управлінцем в освітній організації. 
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Кущ Т.В. Проблема принятия решений 
в управленческой деятельности менеджера образования 

В статье раскрыты теоретические основы управленческих решений, отражены их 
характерные признаки, проанализирован процесс разработки и принятия решения 
руководителем-управленцем, менеджером образования. 

 
Kushch T.V. The problem of taking decision in the administrative activity  

of educational managers 
In the article the theoretical fundamentals of administrative decisions have been studied. 

Their characteristics, the process of formation and taking  decision by manager of education have 
been highlighted. 
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Розглядається роль соціальних функцій релігії, які сприяють забезпеченню 

духовного життя як окремої людини, так і суспільства в цілому. 
 
В умовах сьогодення релігія посіла значне місце у житті суспільства, оскільки вона, 

за визначенням сучасних учених, "не є відображенням якоїсь гостевості чи випадковості 
буття людини в світі, відходу її від нього, а навпаки – підтвердженням її входження в світ, 
самоусвідомлення себе як його невід’ємної часточки" [1, 279]. Саме завдяки релігії значна 
частина людей відчувають себе впевненіше і, всупереч усьому, доходять висновку про 
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свої необмежені можливості у сфері людського буття, стверджуються як особистості. 
Якщо звернути увагу на рівень духовності нашого суспільства, то можна помітити, що 
більшість людей співвідносять його з релігійністю. Цей факт зафіксовано в працях 
учених. Аналізуючи окремі з них знаходимо наступне: "Духовність звичайно мислиться в 
контексті релігійності, бо вона по суті є і продуктом, і виразником релігії й релігійності 
людини"[3, 20]. 

Зважаючи на те, що не кожен представник нашого суспільства однозначно 
ставиться до релігії як духовного феномену, розглянемо її соціальні функції з проекцією 
на ту частину суспільства, яка вважає її джерелом буття. 

Метою публікації є розкриття змісту окремих соціальних функцій релігії задля 
донесення до сучасної учнівської молоді інформації про їх актуальність і своєчасність у 
забезпеченні духовного життя суспільства. 

Завдання публікації – висвітлення суті окремих соціальних функцій релігії і їх 
місця у забезпеченні духовного життя суспільства.  

Розкриваючи функції релігії та її роль у житті суспільства, підкреслимо, що одним 
з важливих питань є вивчення її соціального змісту. Цінним є те, що що на сучасному 
етапі розвитку суспільства серед різноманітних галузей наукового знання особливе місце 
посіла соціологія релігії, яка "займається вивченням релігійного феномена у різних його 
соціальних аспектах" [2, 568]. Наукова характеристика ролі релігії в людському 
суспільстві можлива лише в тому випадку, якщо вона враховує форми суспільної 
свідомості – одного з суттєвих компонентів духовної культури. При цьому необхідно мати 
на увазі, що релігія є витвором людського суспільства, особливою формою пізнання ним 
себе самого і оточуючого світу. Виходячи з цього, звернемо увагу на поняття "соціальна 
функція релігії" в обґрунтуванні вчених. Соціальна функція релігії тлумачиться ними як 
"Сумарний результат, наслідки, значущість впливу релігії на життєдіяльність суспільства, 
людей, їх спільності. Обсяг, ступінь функціонального впливу релігії на соціум, людину 
визначають рівень її престижу, вказують на її соціальну значимість, місце в суспільстві"[1, 
361]. Таке трактування названого поняття тільки підсилює думку зацікавлених цією 
проблемою дослідників про необхідність поглибленого вивчення рівня впливу релігії на 
окрему людину і суспільство для подальшого аналізу і глибокого обґрунтування 
результатів. 

Незаперечним є факт, що будь-яка релігія виконує певні функції, які 
характеризують сутність впливу церкви на соціальні відносини, рівень духовного життя в 
суспільстві. Функції релігії здебільшого трактуються як способи її дії в суспільстві з 
метою забезпечення якості життя людей, а роль релігії розглядається як сумарний 
результат, наслідок виконання нею функцій, стверджуючий дієвість їх змісту.  

Оскільки релігія є невіддільною від життя суспільства, то її функції визначаються 
історичними, політичними, соціально-економічними, етнічними, національними та 
багатьма іншими чинниками., які є значущими для нього. Їх можна умовно розділити на 
загальні соціальні та функції релігійних організацій.  

Як відомо, загальними соціальними функціями релігії в суспільстві є світоглядна, 
інтегративна, комунікативна, регулятивна, ілюзорно-компенсаторна тощо. Для кращого 
усвідомлення їх змісту розкриємо суть кожної із них.  

 Світоглядна функція релігії розглядається як забезпечення напряму ціннісної 
орієнтації особи, вплив на усвідомлення нею ролі певного світорозуміння, світовідчуття, 
світовідношення. Релігія, впливаючи на світогляд віруючого, дає йому певну інтегративну 
суму знань, орієнтує на розуміння символів, понять, цінностей, ідеалів, за допомогою яких 
особа мотивує своє ставлення до навколишньої дійсності, визначає місце в суспільстві, 
вирішує питання сенсу існування. Релігійний світогляд - це духовно-практичне 
сприйняття світу відповідно до ідеалів, намагань і потреб віруючого. Це особлива форма 
мислення й пізнання світу, що реалізується в поведінці та стосунках віруючих, діяльності 
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церков. Релігійний світогляд є допомагає людині шукати відповіді на найрізноманітніші 
питання буття.  

Інтегративна функція релігії полягає у її здатності бути засобом ідейного 
об'єднання, згуртування суспільства спільністю єдиної віри, догм, сповідання. 
Інтегративна функція релігії вважається конкретно-історичною. Це пояснюється тим, що 
за одних історичних умов вона може об'єднувати, за інших - виконувати дезінтегративну 
роль, послабляти стабільність, усталеність окремих соціальних груп та інститутів або 
суспільства взагалі. Виявляється вона всередині конфесій на рівні соціальної спільності, 
через діяльність церкви та окремих її представників. На наш погляд, розглядаючи 
інтегративну функцію релігії, необхідно розрізняти її виявлення всередині певної конфесії 
та стосовно до суспільної системи взагалі, через діяльність релігійних інститутів і церкви 
як певних систем організаційних структур і поведінку віруючих. Релігійна інтеграція за 
ознакою єдиного віросповідання може, зокрема, виступати соціальним знаком, "міткою", 
за допомогою яких віруючий співвідносить себе зі спільністю. Через релігію особа 
включає себе в окрему соціальну групу, ідентифікує себе з нею. Вона може 
усвідомлювати і визнавати себе, наприклад, християнином, мусульманином, буддистом 
тощо. Ця релігійна ідентифікація може мати не лише індивідуальний, а й ширший 
характер, поєднуватися з усвідомленням етнічної чи національної належності.  

Комунікативна функція бачиться нам як виконання релігією різноманітних зв'язків 
між віруючими, забезпечення їхнього спілкування у межах єдиного віросповідання. Вона 
є похідною від інтегративної функції та дозволяє віруючим у такий спосіб установити 
господарсько-побутові, сімейні та інші зв'язки на основі єдиного віросповідання. 
Комунікативна функція релігії має різний ступінь вияву в окремі історичні епохи. Це 
обумовлено відмінністю у рівнях і характері об'єктивно існуючих економічних, 
культурних та інших зв'язків між окремими країнами та народами.  

Регулятивна функція виглядає як здатність релігії бути засобом регулювання 
поведінки людей, визначення її певного типу (стереотипу) завдяки наявності в своїй 
основі певної системи норм і правил. Як будь-яка інша сфера духовної культури вона 
створює певну систему норм і цінностей, специфіка яких полягає, насамперед, у 
збереженні і закріплені віри у надприродне. Цьому завданню підпорядковані не тільки 
культові дії, а й сімейно-побутові стосунки, система традицій і звичок. Вважаємо за 
необхідне наголосити, що релігія асимілювала значну кількість елементів 
загальнолюдської моралі, а релігійна мораль має здебільшого суспільний характер. 
Побутує думка, що віросповідна єдність і відповідне установлення внутрівіросповідних 
зв'язків іноді стають основою формування етноконфесійних груп чи інших соціальних 
спільнот, певних відносин між соціальними системами. Хоча може бути і навпаки: процес 
установлення міждержавних і міжнаціональних зв'язків, спілкування між індивідами стає 
основою єдності віросповідання. На її грунті може здійснюватись і своєрідний процес 
взаємопроникнення та взаємовпливу культур різних народів. Наприклад, християнізація 
Київської Русі послужила формальною основою розширення економічних відносин із 
Візантією та сприйняття через християнство досягнень візантійської культури. Власне, тут 
християнство, як і інші релігії, було не творцем чи носієм культури, а служило своєрідним 
трансляційним каналом здійснення обміну культурними цінностями.  

 Релігійне регулювання, насамперед, здійснюється через систему різноманітних, 
обов'язкових до виконання настанов. А вони, поєднуючись із життєво-буденними 
нормами, звичаями і традиціями, створюють своєрідний комплекс правил і норм, 
виконання яких є неодмінним у найрізноманітніших сферах життя. Слід також зазначити, 
що релігійне регулювання проникає в усі соціальні сфери. Нерідко заступаючи інші види 
регулювання (правові, моральні), воно, навіть, намагається впливати на найпотаємніші та 
найінтимніші стосунки між людьми,  

 Однією з найвпливовіших соціальних функцій релігії є ілюзорно-компенсаторна, 
бо релігія для віруючого, насамперед, компенсація (нехай навіть ілюзорна) усіх тягот його 
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земного буття. У свідомості релігійної людини відбувається перетворення тяжкої 
дійсності у бачення картин райського буття, ідеального світу з усією його привабливістю. 
Ілюзорно-компенсаторна функція - здатність релігії ілюзорно відтворювати належні 
соціальні відносини, в яких людина почувається вільною, щасливою, духовно збагаченою. 
Так, соціальну нерівність у сучасному суспільстві, релігія долає в "рівності перед Богом", 
"братстві Христовому" та ін. На рівні індивідуальної психології ця функція виявляється як 
ілюзорне вирішення існуючого в суспільстві протиріччя, як утіха від безсилля людини в 
реальному житті. Насправді, релігія дарує людині емоційну втіху перед станом 
невизначеності, невпевненості, страждань, насилля тощо. Вона, забезпечуючи емоційну 
підтримку особистості, допомагає звести до мінімуму її незадоволення та розчарування. 
Певні соціальні функції виконує релігійна культова діяльність (релігійні обряди, засоби 
культу та ін.). 

Оскільки в сучасному суспільстві існує потреба втіхи, зняття психологічної 
напруги, підсилення відчуття впевненості людей у собі та своїх вчинках, викликані 
умовами повсякденного буття, то гасло попередніх десятиліть щодо релігії як “опіуму 
народу” вже не є головним аргументом заперечення релігії., її негативного впливу на 
духовний розвиток суспільства. 

Вважаємо за доцільне вказати основну функцію релігійного культу: відновлення, 
зміцнення й посилення релігійних ідей та уявлень. Релігійний культ, виступаючи засобом 
психологічного впливу на особу (підвищує настрій віруючих, формує у свідомості 
позитивні почуття та емоції, допомагає зняти психічний стрес тощо), виконує 
психологічно-терапевтичну функцію. До того ж він, за допомогою використання 
різноманітних видів і жанрів мистецтва, задовольняє естетичні потреби віруючих, формує 
естетичні почуття, сприйняття та ідеали забезпечуючи при цьому естетичну функцію. 

Варто наголосити, що певні функції в суспільстві виконують релігійні громади та 
організації, які діють у межах однієї держави та є складовою системи історично утворених 
соціальних інститутів, закладів та організацій. Однією з них є богослужбова функція, яка 
полягає у задоволенні релігійних потреб віруючих через проведення духовенством 
проповідей, обрядів, ритуалів і церемоній культу. Будь-яка релігія має певну систему 
богослужіння, яке охоплює своїм впливом усю життєдіяльність віруючого, приписує йому 
певний порядок поведінки та дій. Врешті-решт, метою богослужіння є впровадження в 
маси релігійних вчень і моралі, соціально вагомих ідеологем. 

Отже, такі соціальні функції релігії як світоглядна, інтегративна, регулятивна, 
комунікативна, ілюзорно-компенсаторна та ті, що забезпечують релігійні громади й 
організації сприяють підвищенню рівня духовного життя як окремої людини, так і 
суспільства, допомагають громадянам країни, а особливо учнівській молоді у 
самовизначенні, орієнтації на те позитивне, що робить життя конкретного громадянина 
змістовним, цілеспрямованим і наповненим добром. 
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Марушкевич Б.М. Роль социальных функций религии  
в обеспечении духовной жизни общества 

Рассматривается роль социальных функций религии, которые способствуют 
обеспечению духовной жизни как человека, так и общества в целом. 
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Marushkevych B.M. The role of the religion’s social functions  
in the society spiritual life 

The role of  religion’s social functions is observed in this article. These functions assist 
providing with spiritual life either an individual person or the society in general. 
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Проблеми освіти, організації та управління освітніми процесами на всіх рівнях 

набувають у наш час все більшого значення для кожної країни, яка претендує називатися 
цивілізованою. Адже саме якісна освіта спроможна забезпечити інтелектуальний і 
духовний розвиток людини, відповідний сучасним потребам і майбутнім перспективам 
людства. 

В Україні, як і в інших країнах Центральної та Східної Європи, з переходом від 
командної економіки до маркетингової, освітня система зазнала і продовжує зазнавати 
значних трансформацій. Це відбувається передусім на рівні управління. Зокрема, 
демократизується процес прийняття рішень, навчальні заклади набувають більшої 
самостійності в управлінській діяльності, що відповідає основним положенням 
Національної доктрини розвитку освіти України. 

Невипадково паралельно з демократизацією українського суспільства в освіті, як і в 
інших галузях, все більше поширюється термін “менеджмент”. Оскільки менеджмент як 
наука, практика та мистецтво управління орієнтується на пріоритетність людського 
фактору, його ефективність може бути високою лише у демократичній, правовій державі. 
Цінності такої держави висувають необхідність дати кожному учневі та кожному 
студентові освіту високої якості, яка сприятиме досягненню ним оптимальних можливих 
результатів, тобто – найвищому особистісному розвитку. 

Менеджмент в освіті має багато завдань, рівнів, напрямів і можливостей 
розгортання діяльності задля досягнення основної мети – забезпечення умов всебічного 
розвитку й якісного навчання кожного члена суспільства. Серед інших чинників, велике 
значення надається діяльності та особистісним якостям керівників навчально-освітніх 
закладів, на плечі яких покладена відповідальність за якість освіти. У контексті 
національних і регіональних завдань вони мають так здійснювати керівництво, щоб 
забезпечувати постійне вдосконалення та підвищення досягнень учнів чи студентів, а 
також підлеглих їм педагогічних колективів. Тому модернізація освітнього процесу 
зумовлює необхідність розробки універсальних вимог до професійної компетентності всіх 
керівників освітніх закладів. У зв’язку з цим дуже важливим є прийняття Міністерством 
освіти і науки України національного стандарту директора школи міжнародного зразка. 
Його мета полягає у сприянні розвитку менеджменту освіти взагалі, а також підвищенні 
рівня управління освітою, школою, забезпеченні ефективної високоякісної роботи вчителя 
і школи в цілому. 

Менеджмент і духовність – поняття, на перший погляд, безмежно віддалені один 
від одного. Але саме в освітній галузі вони можуть поєднатися, оскільки успішний 
менеджмент в освіті – це засіб і запорука досягнення її вищої мети: високого духовного 
рівня людини – носія знань, культури, моральних цінностей, суб’єкта подальшого 
розвитку суспільства. Отже, менеджмент – культура – наука – освіта – духовність - це 
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ланцюжок взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, що утворюють певну 
універсальну єдність. 

В такому контексті теоретичний та практичний інтерес становить концепція 
“стрижневої ідеї” конкретного освітнього закладу як цілісної культурної системи. Вона 
проходить від загальної ідеології закладу – через менеджмент – до змістового наповнення 
навчально-виховного процесу. “Наприклад, офіційно школа може визначати як стрижневу 
ідею гармонійного розвитку учня, відповідності навчання національним традиціям, 
формування активної творчої життєвої позиції учнів, але це буде лише формальна, 
привнесена ззовні стрижнева ідея. Реальною ж стрижневою ідеєю школи може бути 
професіоналізм учителів і їх незалежність у прийнятті рішень... Стрижневою може бути 
ідея демократичності, колегіальності, яка буде відображатись і у відповідній зовнішній 
культурі... Шкільна культура є системою, навіть віддалений від центру елемент якої несе 
на собі відбиток всієї системи.” [3, 226] 

Нині перед усім людством особливо гостро постала дилема: технократизація чи 
духовність? Який принцип стане пріоритетним? Чи вдасться вирішити це протиріччя? 
Кого виховують сьогодні в закладах освіти: біороботів-функціонерів чи істинних людей, 
здатних почувати, співчувати, носіїв моральних та духовних цінностей? Цими питаннями 
переймаються кращі представники української інтелектуальної, культурної, духовної 
еліти. Власне, створення сприятливих психолого-педагогічних умов для формування 
духовної еліти нації становить одне з найважливіших завдань системи освітнього 
менеджменту. За визначенням академіка І.А.Зязюна, “відмінністю духовних еліт від 
політичних, економічних чи професійних є первинність моральних гуманістичних начал. 
Духовна еліта визначається передусім тим, що відшуковує нові моральні ідеали, шляхи 
відтворення великого суспільства, нові більш досконалі, достойні засоби єднання людей, 
більш високі цілі.” [2, 33] 

Найголовніше завдання освіти вчений вбачає не стільки у формуванні 
професіонала, скільки у розвитку особистості і, зокрема, її духовного світу: “Освіта має 
формувати не фахівця – експерта (це само по собі важливо), а самоцінну особистість, що 
реалізує себе в тій чи іншій професії, повнокровно живе в світі, переживає свою 
відповідальність за близьких, країну, планету”. 
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Навчання – складний процес, який передбачає тісну взаємодію викладача і 

студентів. Навіть якщо викладач професіонал, але студент пасивний, навчання є 
неефективним. Навчання як керівництво припускає подачу, повідомлення викладачем 
певних знань і управління процесом оволодіння ними всіма студентами. Тому викладач не 
тільки подає наукову інформацію зі свого предмету, він планує, організовує і контролює 
навчальну діяльність студента, розвиває навички навчальної роботи, мислення, здібності, 
вміння застосовувати знання на практиці. 

Поняття освіти – складне і багатоаспектне. Воно включає в себе не тільки знання і 
навички, але й уміння критично мислити, оцінювати з високоморальних позицій історичні 
події і ті, які відбуваються сьогодні і тут. Навчання – суспільно організований  процес 
постійної передачі попередніми поколіннями наступним соціально значущого досвіду, що 
являє собою в онтогенетичному плані становлення особистості у відповідності із 
замовленням суспільства  та індивідуальними особливостями й інтересами конкретного 
студента. 

Надто часто вживаним є такий термін: «навченість». Під навченістю розуміють 
загальні розумові здібності до засвоєння знань, інтерес до навчання, старанність і 
працездатність. Проте необхідно пам’ятати, що навченість не є природженою якістю. 
Навченість виробляється й розвивається під керівництвом вчителя і забезпечується 
систематичною цілеспрямованою роботою учнів. Навчання тісно пов’язане з вихованням і 
справляє на нього величезний вплив, проте ці поняття не ідентичні. Можна багато знати, 
бути освіченою людиною, але разом із тим бути невихованим. Мова йде не тільки про 
зовнішні манери, ввічливість і поведінку у суспільстві. У поняття освіченості ми 
вкладаємо не тільки знання, але й світогляд, переконання, моральні принципи. Помилка 
вищої школи в тому, що вона обмежується тим, щоб дати знання, забезпечити 
засвоюваність матеріалу. Лектор читає лекцію, дає інформацію, пояснює матеріал. А 
студент повинен це вивчити і запам’ятати. Лише з окремих предметів систематично 
проводяться практичні, лабораторні заняття, що сприяють формуванню вмінь 
користуватися знаннями не лише як репродукцією матеріалу.  

Трагедія викладача полягає в невмінні навчити самостійно працювати, в невмінні 
сформувати навички навчальної роботи. Дехто наївно думає, що вчити – значить 
заучувати, запам’ятовувати, відтворювати (іноді навіть не зовсім розуміючи сутності 
проблеми). Розмірковуючи, що нехай спочатку вивчать, а потім подорослішають і 
зрозуміють. 

Студентам намагаються подати матеріал у готовому, спрощеному вигляді, а потім 
дивуються, чому вони недостатньо розвинені і некмітливі. Таким чином, виробляють у 
них розумову лінь, примітивно вправляємо пам’ять, не розвиваючи уяву і  кмітливість. 

Якість викладання залежить від знань викладача, його професійної підготовки. Не 
хотілось би розкривати елементарні принципи дидактики. Викладач повинен проникнути 
в сутність пізнавальних інтересів, знати, як відбувається засвоєння матеріалу й виявити, 
яка його роль щодо управління і регулювання цього процесу. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що процес створення знань піддається 
управлінню, регламентуванню, вдосконаленню. Щоб управляти навчанням студентів, 
викладачеві необхідно ґрунтовно знати його закономірність, складові елементи, 
послідовність дій, а це можливе лише за умови чіткого розуміння особливостей всіх 
основних етапів утворення знань, від найпростіших відтворень в мозку і свідомості 
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окремих ознак предметів до їх перетворення, трансформації, виявлення зв’язків, уміння 
робити висновки.  
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Життя, досвід і практика довели: саме позашкільним навчальним закладам 

належить пріоритетна роль у вихованні і розвитку дитячих дарувань і творчої особистості. 
Найважливішою їх функцією повинно бути не тільки розвиток дитячих інтересів, а й 
створення всіх умов для виховання високої духовно-моральної культури, заснованої на 
загальнолюдських цінностях і ідеалах. 

 
Проблема розвитку сучасних позашкільних організацій в останній час стає все 

більш актуальною, тому актуальність порушеної проблеми полягає і у новому змісті 
підготовки керівників позашкільних навчальних закладів 

Сьогодні в Україні створені системи і зміна методів управління, пов'язані з 
безперервним науковим пошуком оптимального розв'язання складних економічних та 
соціально-політичних проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю 
роботи управлінського корпусу країни. 

Складністю нових завдань спричиняється також нагальна потреба у принципово 
новій системі підготовки педагогічних працівників, а особливо у підготовці управлінських 
кадрів, які нині повинні вчитися жити в умовах становлення демократії, ринкових 
відносин. 

Масштабність, актуальність та перспективність завдань, пов'язаних із 
управлінським навчанням, потребують пошуку нових підходів щодо організації 
підготовки молодого керівника до управління навчальним та позашкільним навчальним 
закладом. 

Побудова навчально-виховного процесу, орієнтованого на розвиток особистості, 
справа складна і, як свідчить практика, пов'язана з вирішенням актуальних психолого-
педагогічних, організаційних, науково-методичних, управлінських проблем [2]. 

Поняття управління позашкільним закладом тісно пов'язано з проблемою 
удосконаленням змісту підготовки керівника. Нові економічні відношення, породжені 
перехідним періодом, висувають і нові вимоги до керівників. Це не тільки добір, навчання 
і розташування кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і шляхів 
удосконалення підготовки керівника до управління позашкільним навчальним закладам. 

Аналіз архівних матеріалів, нормативно-правових документів та результатів 
дослідження дозволили визначити вісім еволюційних етапів, кожному з яких властиві 
певні особливості становлення та розвитку позашкільної освіти та виховання в Україні [7]. 

Період 1917-1920 рр. був надзвичайно складний і насичений політичними подіями, 
але відіграв значну роль у розвитку позашкільної освіти. Урядом (Центральною Радою) 
було створено Департамент позашкільної освіти, який заклав підвалини створення 
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закладів нового типу не лише в Києві, але й в інших містах України. Цій роботі 
приділялася увага і в місцях, де встановлювалась радянська влада, щоправда з перших же 
років діяльність позашкільних закладів надмірно заполітизовувалась. 

На першому – четвертому етапах (1917-1957 рр.) відбулося становлення і 
юридичне оформлення, визначення профілів діяльності позашкільних закладів різних 
типів. Навчально-виховний процес, в основному, був спрямований на розвиток 
пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів учнів, які займалися безпосередньо в гуртках і 
клубах Палаців і Будинків піонерів, станцій юних техніків, натуралістів тощо. 

На виконання завдань, що визначалися партійними і урядовими документами, 
відкривалися, крім позашкільних закладів системи Міністерства освіти, позашкільні 
заклади інших міністерств та відомств. Однак більшість з закладів не набули масового 
розвитку, питома вага їх вихованців у загальній кількості учнів позашкільних закладів 
України була незначною. 

Починаючи з п'ятого етапу (1957-1972рр.) спостерігається зростання мережі 
позашкільних закладів і переорієнтація їх змісту діяльності на інструктивно-методичну 
роботу. З метою впорядкування їх роботи приймається єдина номенклатура позашкільних 
закладів. Започатковується статистична звітність, яка передбачає обов'язковий облік 
кількості гуртків та дітей в них, складу педагогічних закладів. 

Введення на шостому – сьомому етапах (1972-1984 рр.) в загальноосвітніх школах 
посади організатора позакласної і позашкільної виховної роботи так і не дало змоги 
повною мірою налагодити навчально-виховні зв'язки загальноосвітніх шкіл та 
позашкільних закладів. 

Водночас під тиском партійних органів рекомендувалось всю позакласну і 
позашкільну роботу з дітьми здійснювати в рамках піонерських та комсомольських 
організацій. З цією метою оголошено ряд місцевих та всеукраїнських акцій, які у 
кінцевому підсумку призвели до того, що в освітньо-виховному процесі позашкільних 
закладів задоволення потреби дитини в особистій творчій діяльності абсолютно 
ігнорувалося та підмінялося масовою роботою ідейного спрямування. 

Загальною тенденцією, яка прослідковується впродовж цих етапів була недостатня 
увага до підготовки педагогічних кадрів для позашкільних закладів. Тривалий час праця 
педагогів цих закладів не прирівнювалась ні в правах, ні в оплаті до педагогічних 
працівників шкіл. Вищі педагогічні заклади підготовкою працівників цієї категорії не 
займалися і направлень на роботу в позашкільні заклади не видавали. 

Восьмий етап (1991-2000 рр.) становлення та розвитку позашкільної освіти і 
виховання характеризується оновленням і перебудовою діяльності позашкільних закладів 
України в умовах здобуття нею незалежності. Розвиток в Україні варіативної освіти в 
позашкільних закладах набуває актуальності. Вони стають осередками мотиваційного 
розвитку особистості, її самореалізації та професійного самовизначення. 

Особливості розвитку позашкільних закладів в Україні визначались, з одного боку, 
отриманою спадщиною, коли в системі позашкільної освіти домінувала ідейно-політична 
спрямованість, жорстка регламентація діяльності позашкільних закладів партійно-
урядовими органами, заорганізованістю з боку галузевого Міністерства і відділів народної 
освіти, комсомолу та, з іншого – потребами в нових підходах до змісту форм та методів 
роботи позашкільних закладів, пошуком нових педагогічних технологій їх реалізації. 
Сталося так, що позашкільні заклади повинні були доповнювати навчально-виховний 
процес загальноосвітніх шкіл, насправді ж їх розвиток відбувався відокремлено і лише 
всесоюзні і всеукраїнські акції забезпечували їх співпрацю [3]. 

Поряд з цим необхідно зазначити, що державними органами, науковими 
установами, органами освіти, керівниками позашкільних закладів, методистами була 
проведена значна за своїми масштабами і обсягом робота, яка спрямовувалася на розвиток 
здібностей, талантів та обдаровань підростаючого покоління. Позитивною тенденцією 
періоду, що нами розглядається, є створення різних типів позашкільних закладів, активна 
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участь у позашкільній роботі широкої громадськості. Особливого значення надавалося 
розвитку ініціативи, самостійності дітей, залученню їх до активної участі в громадському 
житті, широкій пропаганді і реалізації передових педагогічних технологій освіти. У 
позашкільних закладах різних типів значного поширення набули учнівські лекторії, 
гуртки, товариства, клуби, конкурси, походи, екскурсії, експедиції. З ініціативи вчених 
науково-дослідних інститутів, викладачів вищих навчальних закладів створюються 
наукові товариства, малі академії наук, школи юних математиків, хіміків, натуралістів 
тощо. Усе це сприяло ефективному розвитку здібностей і нахилів дітей, виявленню їх 
обдаровань. 

Провідні тенденції розвитку позашкільних закладів в Україні спрямувалися на 
технічну творчість, яка на початку дослідженого періоду в загальному обсязі всіх видів 
діяльності становила близько 30 відсотків і досягла свого апогею у 80-х роках, коли нею 
займався кожен другий гуртківець. Цьому сприяли зльоти і конференції юних техніків, 
змагання з технічної творчості, виділення на це спеціальних коштів тощо [1]. 

Крім гуртків технічної творчості, найвищими темпами зростала кількість гуртків 
натуралістичного та туристсько-краєзнавчого профілів. Росту останніх сприяли 
ініційовані, як правило комсомолом, туристсько-краєзнавчі експедиції, краєзнавчі 
олімпіади, конкурси, присвячені знаменним датам і, щоправда, кожен з них мав постійний 
політичний підтекст. 

Поштовхом для подальшого законодавчого пошуку як у сфері регулювання 
діяльності позашкільних закладів в Україні, так і щодо нормативного закріплення засад 
національної політики в галузі позашкільної освіти і виховання стало проголошення 
Україною державного суверенітету. Основу цієї бази складають Закони України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Державні національні 
програми «Освіта» (Україна XХІ століття), «Діти України», Концепція позашкільної 
освіти і виховання. 

Вивчення динаміки розвитку та діяльності позашкільних закладів призвів до 
необхідності аналізу термінів і понять, пов'язаних з цією проблемою. Передусім, це 
поняття «позашкільна освіта», «позашкільна освіта та виховання», «позашкільна 
педагогіка», «позашкільна освітньо-виховна робота», «тип позашкільного закладу», 
«позашкільна установа», «позашкільний заклад», «профіль освітньо-виховної діяльності 
позашкільного закладу», «освітньо-виховна робота», «гурток», «клуб», «секції» тощо. 

Сучасне розуміння поняття позашкільної освіти закріплено статтею 38 Закону 
України «Про освіту», де вказується, що вона є частиною структури освіти і спрямування 
на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх 
інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. 

Сутність поняття «позашкільна освіта та виховання» визначається в Концепції 
позашкільної освіти і виховання (1996 р.) як безперервний логічно побудований процес, 
що не має фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії в іншу, 
від створення умов, сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення 
їх співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості, яке формує потребу 
особистості у подальшому творчому сприйнятті світу. 

В офіційних документах останніх років усе частіше використовується більш вузьке 
поняття: «позашкільний заклад». Законами України «Про освіту», «Про позашкільну 
освіту», Державною національною програмою «Освіта» (Україна XXI століття), 
Концепцією позашкільної освіти та виховання, нормативними документами Міністерства 
освіти, затвердженими Постановою Кабінету Міністру України, зафіксоване саме це 
поняття. 

Таким чином, позашкільні навчально-виховні заклади – це заклади освіти які 
покликані надавати дітям і юнацтву нові знання, уміння та навички [2]. 
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Незважаючи на те, що педагогічний інтерес до позашкільної освіти фіксуємо від 
найдавніших часів, становлення його як поняття прослідковується лише з початку XX 
століття. 

У 20-х роках було визнано, що позашкільна освіта потрібна для культурного 
поступу країни як найкращий засіб виховання гармонійно розвиненої особи. У сучасному 
розумінні позашкільна освіта – це науково обґрунтована в логічній єдності, наступності та 
послідовності система додаткових закладах різних типів, інших закладах освіти як центрів 
позашкільної роботи в позаурочний і позанавчальний час. 

Позашкільні навчальні заклади – це масові виховні установи, що ведуть 
позашкільну роботу з дітьми і молоддю, що включають їх у різноманітну літньо-
практичну і духовну діяльність відповідно до індивідуальних потреб і інтересів. Логіка 
вільного часу визначає принципи діяльності позашкільних установ. 

Якщо простежити логіку розвитку сформованої системи позашкільного виховання, 
можна виявити реальні протиріччя на шляху досягнення безперервності виховання й 
освіти. Розглянемо найбільш типові з них.  

В умовах існуючої відомчої підпорядкованості позашкільних установ педагогічний 
процес у них до деякої міри носить стихійний характер, багато в чому нагадуючи 
добудування якихось окремих поверхів, безсумнівно корисних, але в малому ступені 
підлеглих єдиному генеральному плану і програмі виховання. В результаті цей процес 
буває відірваний від головної виховної мети.  

Наприклад, існуючий сьогодні застарілий підхід до оцінки результативності роботи 
позашкільних закладів має ряд недоліків. Слабка методологічна розробленість критеріїв 
ефективності педагогічної праці однаково згубно впливає як на діяльності шкіл, так і 
позашкільних установ. У жодному педагогічному посібнику не визначене поняття 
«ефективності виховання й освіти», що привело до наявності великих розходжень у 
показниках, а в багатьох випадках – і до невідповідності об'єктивних результатів 
позашкільної виховної роботи передбачуваному педагогічному образу. Це поклало 
початок процвітанню кількісної формули виміру ефективності педагогічної праці, що 
фактично не враховує і не бере в розрахунок обставин, що сприяють підвищенню чи 
зниженню виховної ефективності позашкільної роботи [6]. 

Ще одне протиріччя, що стосуються взаємозв'язку позашкільного виховання і 
безперервної освіти, полягає в тому, що в ідеальному варіанті сформована система не 
зорієнтована на досягнення цілісності і комплексності у вихованні особистості, 
наступності між школою і позашкільними установами. 

Приходячи в позашкільний заклад у вільний від уроків час, дитина попадає у 
зовсім інше середовище, у якому часом відсутня цілеспрямована програма 
систематичного, грамотно спланованого логічного впливу. Процес розвитку особистості, 
розпочатий школою, тут найчастіше не отримує продовження, тому що починається 
зовсім новий його хід, скоріше спонтанний, ніж організований з урахуванням вже 
досягнутого школою. 

Отримати високу якість шкільної та позашкільної освіти можна в результаті їх 
поєднання. А розумне з'єднання шкільної та позашкільної виховної стратегії означає 
початок якісно нового, цілісного підходу до створення особистості в єдиному процесі 
безперервного навчання, а тому має велике майбутнє. Співробітництво і взаємодія 
загальноосвітнього та позашкільного навчальних закладів обумовлено двосторонньою 
зацікавленістю: практична діяльність, яку дитина виконує в позашкільному закладі, 
стимулює її пізнавальну активність на уроці і вимагає наявності теоретичних знань; 
навчання в школі, у свою чергу, задовольняє цю активність і дає потрібні знання. Такий 
взаємозв'язок необхідний на всіх етапах виховання всебічно розвинутої особистості, який 
здійснюється за принципом «вертикальної наступності» на всьому шляху безперервного 
навчання. Якщо школа закладає основи гармонійного розвитку особистості, то 
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позашкільні заклади в органічній єдності зі школою створюють сприятливі умови для 
подальшого підвищення ефективності цього процесу. 

Характер всебічного розвитку особистості забезпечується протягом усього її життя 
системою самовиховання і самоосвіти, що виступає в якості ланки, яка зв'язує усі виховні 
впливи. Це додає виховному й освітньому процесу неперервний, цілісно завершений 
характер. Тому діяльність позашкільних педагогів повинна будуватися у згоді зі школою, 
родиною і громадськістю. 

Повсякденне життя пред'являє дуже високі вимоги не тільки до професійного, але і 
до загальнокультурної підготовки фахівців. Вищий рівень професійної майстерності і 
кваліфікації завжди відбиває всебічну підготовленість. Відомо, наприклад, що одного 
рівня професійної майстерності наші фахівці досягають на 5-7 років пізніше, ніж у Швеції. 
З усіх зайнятих у виробництві фахівців у нашій країні тільки 1% складають 
раціоналізатори і винахідники, тоді як в Японії більш половини всіх працівників подають 
раціоналізаторські пропозиції [4]. 

Яке це має відношення до ролі позашкільних закладів у системі безперервної 
освіта? Пряме. За даними досліджень, 71,3% дітей, що займалися в технічних гуртках, 
обирають свій життєвий шлях відповідно до профілю гуртка, 90% творчої молоді зробили 
свої перші кроки в мистецтві під керівництвом позашкільних педагогів.  

Період позашкільного виховання і навчання в школі правомірно розглядати як 
стартову площадку професійного самовдосконалення, від якої залежить весь особистісний 
і творчий потенціал індивіда, його кваліфікаційний статус. Цей етап і можна назвати 
оптимальним у визначенні життєвих планів і перспектив.  

Своєчасне осмислення багатого методичного досвіду організації творчої 
позашкільної діяльності дітей на принципах їхньої добровільної участі може підвищити 
ефективність не тільки позашкільного виховання, але й духовно збагатить педагогічний 
процес у школі, стане вирішальним фактором виховання підростаючого покоління [5]. 

Дуже важливо передбачати нові прогресивні можливості розвитку позашкільних 
установ на етапі відновлення всіх сфер життя суспільства і сучасної школи, принципово 
змінити їх існуючий статус. Найважливішою функцією позашкільних навчальних закладів 
повинно бути не тільки розвиток дитячих інтересів, а й створення всіх умов для виховання 
високої духовно-моральної культури, заснованої на загальнолюдських цінностях і ідеалах. 

Повноцінними безперервна освіта і виховання можуть бути тільки тоді, коли вони 
по суті стануть цілісними, гармонійно комплексними, системними, індивідуально-
особистісними; коли з їх структури не вислизне жодна ланка, що стосується 
життєдіяльності індивіда; коли вони цілком будуть враховувати не тільки вікові, але і 
національні, регіональні особливості. Збої в одній з ланок неминуче послабляють вплив 
всіх інших. 

Надаючи дитині великі можливості демократичного способу придбання знань, 
творчих навичок і умінь, позашкільні установи здатні вирішувати питання, що по своїй 
значимості і масштабу виходять за рамки інших виховних структур системи безперервної 
освіти. Їм одним вдається зберегти за собою статус гаранта стимулюючої системи 
безперервної освіти на багато років уперед, а то і на все життя. Займаючись у 
позашкільних закладах, що оригінально поєднують колективну, групову й індивідуальну 
творчість, дитина сама вільна вибирати улюблені види діяльності, без страху і 
зніяковілості пробувати свої сили, розвивати їх, що дає їй можливість значно випереджати 
своїх однолітків по ступені сформованості пізнавально-творчих умінь і здібностей до 
індивідуальної самостійності, у програмуванні й організації майбутнього самонавчання. 

Це і є той неоціненний результат, коли придбання знань і життєвого досвіду 
перетворюється з педагогічно керованого процесу в процес, регульований самою 
особистістю. Талановиті позашкільні педагоги досягають такого успіху вже на ранніх 
стадіях розвитку творчих здібностей дітей. На питання про те, як це їм вдається, як 
правило, відповідають: «Я нічого особливого не роблю. Діти самі творчо працюють, 
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годинами засиджуються в лабораторіях, у бібліотеках, працюють з довідковою 
літературою». А потім обов'язково додадуть: «Так буде все життя, і керуватися вони 
будуть внутрішніми мотивами». 

Життя, досвід і практика довели: саме позашкільним навчальним закладам 
належить пріоритетна роль у вихованні і розвитку дитячих дарувань і творчої особистості. 
У цьому і є головна перевага позашкільного виховання як складової ланки системи 
безперервної освіти. 
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Вербицкий В.В. Подготовка руководителя  
к управлению внешкольным учебным заведением 

Жизнь, опыт и практика доказали: именно внешкольным учебным заведениям 
принадлежит роль в воспитании и развитии детских одаренностей и творческой личности. 
Наиважнейшей их функцией должно быть не только развитие детских интересов, а и 
создание всех условий для воспитания высокой духовно-моральной культуры, основанной 
на общечеловеческих ценностях и идеалах. 

  
Verbitsky V.V. Preparation of leader to the management by out-of-school 

educational establishment 
Life, experience and practice have proved: a role in education and development of 

children's gifts and creative personality belongs exactly to out-of-school educational 
establishments. The most important function of these establishments must be not only 
development of child's interests, but also creation of all conditions for education of the high 
spiritually-moral culture based on common mankind values and ideals. 
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Розглядається проблема організації навчальної діяльності студентів у відповідності 

до вимог часу. Акцентується  увага на важливості врахування трансформації 
соціокультурних цінностей молоді, особливостей  сучасних форм організації її  навчання, 
самостійної роботи. 

 
Розвиток українського суспільства залежить від якості суспільно-політичних та 

економічних перетворень в Україні. На їх тлі розглядаються зміни у забезпеченні освітою 
молоді, яка з часом має результативно працювати в усіх сферах життєзабезпечення 
держави.  

Одним із провідних завдань підвищення якості освіти стало застосування високого 
рівня мотивації навчання учнівської молоді та залучення її до науково-організаторської й 
науково-творчої праці. Це викликане тим, що за умов ринкової економіки є помітним 
бажання студентів самовизначитись та реалізуватись, швидко досягти успіху в кар’єрному 
рості та рівні матеріального забезпечення. На сьогодні "існує тісний зв’язок між 
мотивацією досягнень і успіхом життєдіяльності”[1, 40]. 

Метою публікації є розкриття шляхів організації навчальної діяльності студентів у 
сучасних умовах розвитку українського суспільства. 

Завдання полягають в аналізі особливостей сучасних форм організації навчання у 
ВНЗ та самостійної роботи учнівської молоді. 

Відомо, що вступаючи до вищого навчального закладу багато молодих людей 
сподіваються на отримання саме тих знань, без яких не можливим буде досягнення 
поставлених цілей у майбутньому. Задля реалізації своїх бажань у подальшому житті вони 
планомірно проходять через систему вищої освіти. Якщо раніше у ВНЗ створювались 
однакові для всіх умови навчання, то сьогодні акцент зміщено в сторону  індивідуального 
підходу до формування знань, умінь і навиків майбутнього фахівця Цим викликаний 
перехід на його двоступеневу підготовку із запровадженням кредитно-модульної 
технології, що вимагає змін у підходах до забезпечення навчального процесу.  

На сьогодні вища школа покликана обслуговувати різні вікові групи населення, 
оскільки до неї вступають не тільки випускники середніх загальноосвітніх закладів, а й ті, 
хто здобуває другу вищу освіту через необхідність компетентності у вирішенні завдань 
наукового чи виробничого характеру. Звідси витікає пояснення того факту, що у ВНЗ не 
тільки студенти, а й  педагоги мають прагнення до набуття знань, самореалізації. У них 
присутні безпосередність у судженнях, бажання істини, прагнення володіти 
найсучаснішою інформацією із сфери тієї науки, у відповідності з розвитком якої 
викладається конкретна дисципліна.  

Окрім цього, викладачі враховують той факт, що система соціокультурних 
цінностей молоді теж зазнає трансформацій. Цінності особистості  орієнтують на стиль 
поведінкової діяльності, оскільки "Людство живе у перехідний період, коли завершується 
формування і розвиток одного типу людини і складаються умови для виникнення 
іншого"[2, 65]. Її самовдосконаленню, самореалізації сприяє спрямованість на 
самоствердження, ділову активність. На наш погляд, у змісті освіти має бути 
передбаченим формування соціальної компетенції  молоді.  
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В умовах сьогодення важливе місце посідає оптимізація навчального процесу в 
цілому та індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності зокрема. Її можна досягти 
втіленням нових або оновлених форм і методів навчання, оптимальним обсягом 
навчальної інформації, яка є відповідною індивідуальним особливостям студента, його 
запитам як майбутнього спеціаліста в конкретній галузі науки чи виробництва. У цьому 
процесі неабияке значення має мотивація навчальної діяльності, яка полягає у формуванні 
позитивних мотивів до навчання, до числа яких входять мотиви: суспільні, комунікативні, 
пізнавальні та мотиви відповідальності й перспективи. Студент має чітко усвідомлювати 
чого хоче і заради чого він вчиться. 

У забезпеченні студентів необхідними знаннями неабияке значення мають форми 
організації навчання. Їх вибір, надання переваги тим чи іншим визначається доцільністю, 
функціональною ефективністю, можливостями педагогів та потребами учнівської молоді. 

У ВНЗ України основною формою організації навчання залишається лекція, яка 
має ряд переваг перед іншими формами організації занять. Вона сприяє вирішенню 
навчальних завдань, пов’язаних з передачею і засвоєнням необхідних знань та 
орієнтуванням на їх практичне застосування; оволодінню студентами найновішою 
інформацією про досягнення у конкретній науковій галузі, організацією самостійної 
роботи, стимулюванням проведення ними науково-пошукової діяльності тощо. У процесі 
її проведення педагогами враховуються не тільки можливості змісту, а й особливості 
аудиторії, що значно підсилює якість викладу матеріалу.  

Лекція як форма організації навчання часто різко критикується, але залишається 
необхідною у плані ефективності інформаційного забезпечення. Завдяки техніці її 
проведення (оперуванні мімікою, жестами, інтонаціями тощо) враження від змісту може 
бути надзвичайно сильним. Відомо, що творчий педагог. співпрацює з аудиторією, 
враховуючи логіку думок студента та його бажання щодо поповнення знань, 
передбачаючи подальшу роботу з представленим для вивчення і аналізу  матеріалом. 

На наш погляд, найпоширенішими і найбільш визнаними студентською аудиторією 
такі види лекцій: академічна, проблемна, лекція-комплекс. 

Для академічної лекції характерним є логічно оформлений науковий виклад 
педагогом матеріалу, що базується на системно-структурному підході до розкриття змісту  
Вона наповнена науковими обґрунтуваннями, введенням нових понять, висвітленням 
фактів, доводами щодо застосування викладеної інформації у практичній сфері. 

При проведенні академічної лекції в основному реалізує знання з конкретної теми 
викладач, а студенти спостерігають  хід його думок, запам’ятовують необхідну 
інформацію, фіксують її, намагаються вникнути в суть. Завершення такої лекції 
здебільшого супроводжується рекомендаціями щодо самостійної роботи студентів,  
розв’язання ними поставлених завдань. 

Проблемна лекція характеризується як така, що включає систему розглядуваних 
проблем і вимагає самостійної дослідницької діяльності студентів як співучасників її 
інформаційного забезпечення. Проведенню такої  лекції передує перевірка рівня їх 
готовності до заняття шляхом створення проблемної ситуації, яку потрібно розв’язати. 

Ця форма організації навчання на відміну від попередньої вирізняється високою 
активністю студентів, їх бажанням брати участь у пошуку відповідей на проблемні 
питання. Вона передбачає диференційований підхід  викладача до рівня розумової 
активності молоді у процесі обґрунтування нею своїх позицій щодо розглядуваних 
проблем.  

Лекція-комплекс оригінальна тим, що передбачає виступи студентів з висвітленням 
окремих, заздалегідь підготовлених питань, застосування технічних засобів навчання для 
доведення до учнівської  молоді певної інформації, демонстраційного супроводу її змісту 
з ціллю якісного сприйняття матеріалу.  

Лекція-комплекс у залежності від потреби викладача та студентів може поєднувати 
лекційну і семінарську частини, лекційну і практичну (самостійну) роботу. Такого виду 
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лекції здебільшого практикуються при забезпеченні викладання курсів з непередбаченими 
семінарськими чи практичними заняттями. 

Критеріями оцінки лекції є якість її змісту, ефективність методики проведення, 
впливовість педагогічної техніки, рівень фактичних  знань та  зміст оціночних суджень 
студентів тощо. 

Актуальною  формою організації навчання є семінар, який знаходиться у системі 
викладання навчальної дисципліни і передбачає теоретичне обговорення проблеми за 
відповідними запитаннями після опрацювання необхідної літератури. Він сприяє розвитку 
пізнавальної активності,  логічного мислення, переконань.  

Його різновид спецсемінар вирізняється тим, що оволодіння навчальним 
матеріалом відбувається в системі семінарських  занять під керівництвом викладача і за 
організації заняття студентами.  

Практикується проведення наукового семінару (семінар з конкретної наукової 
проблеми, який  передбачає високий рівень пізнавальної діяльності студентів). Він 
включає багато видів, серед яких семінар-диспут, семінар-дискусія, семінар-конференція 
тощо. Вони спрямовані на пізнання наукової істини, інтенсивне розв’язання проблеми. Їх 
якість визначається рівнем зрілості студентського колективу та  ерудиції педагога. 

До провідних форм організації навчання у вищому навчальному закладі відносимо 
і практичні заняття. Найбільш популярними є такі види практичних занять: заняття 
навчального характеру, перевірка знань, умінь і навиків, засвоєння досвіду пошуково-
дослідницької діяльності. 

 В основі практичного заняття навчального характеру є оволодіння системою 
навчальних навичок і умінь, методикою підготовки до його проведення, розвиток 
пізнавальної діяльності, інтелектуальних  здібностей. 

Практичні заняття з перевірки знань, умінь і навиків включають контрольні роботи, 
а також перевірку теоретичних знань студентів, яка відбувається через виконання 
практичних вправ, розв’язання завдань, що підсилюють вияв індивідуальних знань. 

Засвоєння  досвіду пошуково-дослідницької діяльності здійснюється на практичних 
семінарах, спрямованих на виконання творчих робіт, розвиток наукових теорій на основі 
конкретних ідей, забезпечення діяльності з розв’язання посильних наукових проблем. 

У наш час особливого значення набула самостійна робота студентів, яка сприяє 
самоорганізації, самодисципліні, адаптації до змін в освітньому середовищі,  Вона є 
необхідною складовою підготовки до навчальних занять, виконання індивідуальних 
завдань тощо. В обґрунтуванні педагогів-практиків зміст самостійної роботи студента з 
конкретної дисципліни визначається навчальною програмою, методичними 
рекомендаціями до неї та порадами фахівця.  

Самостійна робота передбачає консультації студентів з викладачем та 
компетентними людьми, виявлення джерельної бази з проблеми зацікавлення, добір 
маловідомих фактів з виучуваної або розглядуваної проблеми, підготовку до якісного 
оформлення результатів роботи і представлення їх на відповідному занятті  Найбільш 
цінними консультаціями вважаються індивідуальні, коли викладач консультує студента з 
проблем навчальної дисципліни або виконання окремих завдань. 

В умовах ступеневої освіти важливим стало забезпечення науково-дослідної праці 
учнівської молоді. Це передбачає включення вже з першого курсу елементів наукової 
роботи в програму вивчення навчальної дисципліни і, паралельно,  в завдання самостійної 
роботи з кожного предмета. 

Неабияке значення має і ставлення педагога до забезпечення підготовки майбутніх 
фахівців. У цьому руслі варто назвати найвагоміші компоненти його професійної 
компетентності: змістовий, практичний, творчий, особистісний. Їх основу складають 
досвід, знання, уміння тощо.  

Педагогічна праця в умовах сучасного розвитку українського суспільства має 
впливати не тільки на набуття студентами системних знань, а й на формування їх 
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духовно-моральних якостей, потреб самостійного набуття знань, вироблення стійких рис 
характеру. Важко не погодитись з позицією, яка обґрунтовується таким чином: 
"високопродуктивною педагогічною діяльністю може оволодіти лише та особистість, яка 
вміє швидко й ефективно здобувати, добудовувати й перебудовувати необхідну 
інформацію предметного і соціального змісту"[3, 315]. 

Отже, зважаючи на реальне сприйняття ролі педагога і студента у забезпеченні чи 
набутті знань, не можемо залишити поза увагою реальні процеси, які відбуваються в 
освіті. Справедливо відзначають окремі вчені те, що  "Системними характеристиками 
освітнього процесу досі залишаються регресивний характер навчання і монологізм у 
передаванні знань від викладача до учня" [4, 402]. Розв’язати цю проблему  можливо 
підвищенням рівня інформованості педагогів і студентів про перебіг змін у сфері освіти, 
підтримкою їх творчого підходу до надання та отримання освітніх послуг. Окрім того, 
неабияке значення в навчальній діяльності студентів  у нинішніх умовах розвитку 
українського суспільства мають її мотивація, сучасні та осучаснені форми організації 
навчання й забезпечення самостійної роботи, оптимізація цього процесу. 
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Марушквич А.А. Организация учебной деятельности студентов  
в современных условиях развития украинского общества 

Рассматривается проблема организации учебной деятельности студентов в 
соответствии с требованиями времени. Акцентируется внимание на  важности учитывать 
трансформацию социокультурных ценностей молодежи, особенностей современных форм 
организации ее обучения, самостоятельной работы.  

 
Marushkevych A. A. The organization of student’s education in modern conditions 

of developing the Ukrainian society 
The problem of organization student’s activity education according to the time 

requirement is taken place in this article. The attention is stressed on the importance of 
accounting on transformation of cultural youth values, the modern forms of organization the 
education, the independent work of student. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 
 

Нагорна Г. 
 

доктор педагогічних наук, професор, м. Одеса 
 

Впровадження рефлексивної моделі управління процесом формування 
професійного мислення у студентів дозволяє: 

– здійснити цілеспрямоване управління; 
– забезпечити оперативний зворотній зв'язок із включенням процесів рефлексії; 
– затвердити орієнтацію у формуванні комплексного професійного мислення на 

досягнення педагогічної розумності особистості; 
– виробити ціннісно-методологічну стратегію відношень цілісного педагогічного 

процесу; 
– досягнути гармонійного поєднання в рамках раціонально-творчого підходу до 

дослідження і формування професійного мислення вчителя системного, критеріально-
ціннісного й особистісно-діяльнісного підходів; 

– розробити програму формування комплексного професійного мислення вчителя 
на основі системи багаторівневих засобів; 

– активізувати взаємодію студентів з предметами педагогічного дослідження на 
основі організації дорадчого дослідження навчально-виховного процесу та діалогічного 
спілкування; 

– конкретизувати процес управління з урахуванням можливостей кожного 
студента, досягнути його автономії (самоуправління), спрямованої на формування 
розсудливої і творчої індивідуальності. 

А також виявити  закономірності формування їх професійного мислення та 
досягнення педагогічної розумності особистості: 

– чим більш гармонійно поєднуються взаємодоповнюючі один одного критичне і 
творче мислення студентів на основі реалізації принципу єдності раціональності і 
творчості, тим більш високим стає рівень дослідження і перетворення цілісного 
педагогічного процесу; 

– провідними принципами у досягненні педагогічної розумності особистості 
виступають принципи нескінченності і безперервності мислення вчителя, що виражаються 
у функціонуванні системи внутрішніх і зовнішніх відношень, виступають провідними в 
досягненні педагогічної розумності особистості; 

– формування комплексного професійного мислення залежить від рівня 
оволодіння членами дослідження ціннісно-методологічною стратегією і тактикою 
відношень цілісного педагогічного процесу, за якого, чим більш сумісними і узгодженими 
були мета і засоби вироблених стратегії і тактики відношень, тим вищим був рівень 
сформованості мислення майбутнього вчителя; 

–  з чотирьох виділених показників рівнів сформованості професійного мислення 
студентів майбутні вчителі краще оволодівали двома першими з них, ніж двома 
останніми; 

– ті студенти, які брали участь у дорадчому дослідженні множини педагогічних 
ситуацій, виявили більш високий рівень сформованості професійного мислення у зв’язку з 
тим, що інформаційно-стимулюючий контекст педагогічних ситуацій регулював і 
активізував самоуправління, самооцінювання майбутніми вчителями педагогічної 
діяльності; 

– член експериментальної групи тим швидше і надійніше переходив на вищий 
рівень професійного мислення в процесі взаємодії з предметами дослідження, чим більш 
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сумісними , узгодженими були фактори, які впливають на формування професійного 
мислення студентів педагогічних вузів; 

– провідним принципом в організації рефлексивного управління процесом 
формування професійного мислення у студентів вищих педагогічних закладів є принцип 
нескінченності і безперервності впливу ряду факторів на формування мислення студентів. 
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Формування інформаційно-технологічного суспільства, докорінні зміни в 

соціально-економічному, духовному розвитку держави потребують підготовки фахівців 
нової генерації. Реалізація цього стратегічного завдання зумовлена також глибинними 
змінами в системі і структурі вищої освіти та необхідністю інтеграції національної освіти 
в європейський освітній простір. Тому, актуальним напрямом вирішення цього завдання є 
аналіз досвіду, накопиченого у провідних країнах західноєвропейської цивілізації, в яких 
діяльність менеджерів освітніх організацій характеризується високим рівнем 
самостійності, автономності, аналітичним, творчим підходом до досягнення професійних 
цілей. 

У зв’язку з переходом України до ринкової економіки виникла нагальна потреба 
переглянути свою роль у сфері освіти і сприяти розвиткові ринку освітніх послуг. Так, 
розвинені ринкові відносини передбачають не тільки наявність ринку товарів, але й ринку 
освітніх послуг та інтелектуальної продукції, виробником яких є передусім вищий 
навчальний заклад. 

В умовах формування різних форм власності виникає необхідність тісного зв’язку 
інтересів трьох рівноправних партнерів, що діють на ринку праці: закладів освіти – 
постачальників кадрів, установ та підприємств – споживачів кваліфікованої робочої сили 
та спеціалістів, у яких виникає більше можливостей для вибору місця професійної 
діяльності, використання знань, досвіду, навичок [3]. 

Для розвитку ринку в системі освіти необхідно, перш за все, реалізувати принцип 
децентралізації управління освітою шляхом розмежування компетенцій, повноважень і 
відповідальності між його різними рівнями. Подальший розвиток автономії освітніх 
установ як базисного принципу управління сучасною освітньою системою дозволить 
освітнім установам самостійно вирішувати ключові питання управління освітнім 
процесом. 

Має бути переглянута і роль держави в сфері освіти. Вона повинна перестати 
безпосередньо управляти навчальними закладами, виступати в ролі організатора, а все 
активніше бути замовником і споживачем результатів освітніх послуг. Усе це буде 
сприяти розвитку конкурентного середовища в сфері освіти, створенню ефективного 
ринку освітніх послуг, підвищенню ефективності функціонування вищої освіти [1]. 

Якщо раніше в Україні освітні установи були цілком адміністративно підлеглі 
державним органам управління освітою і були фактично підрозділами цих органів, то в 
новій освітній системі держава сприяє розвиткові автономії освітніх установ, їх 
адміністративній й економічній самостійності. За державними органами управління 
освітою залишаються функції розробки стратегії розвитку освітньої системи в цілому і 
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регулювання процесів реалізації цієї стратегії. Отже, стосовно освітніх установ, держава з 
безпосереднього керівника перетворюється в замовника і споживача освітніх послуг. 

Тому, сучасний керівник закладу освіти повинен мати достатні знання, володіти 
вміннями й навичками, що дадуть йому змогу налагоджувати виробництво та збут 
продукту освіти. 

Головна особливість маркетингу в сфері освіті полягає в тому, що попит на освітні 
послуги був, є і буде. Відповідно до чинного законодавства, передусім до основного 
закону України, її Конституції, кожен громадянин нашої країни не тільки може, але й 
повинен здобути відповідну освіту. Освіта – це запорука опанування спеціальності, 
соціальної адаптації, впевненості у завтрашньому дні, здійснення бажань. 

Освітні потреби особистості значно зростають в сучасному інформаційному 
суспільстві, зокрема актуалізуються потреби особистості у самореалізації, зростає попит 
на якісну освіту. 

Одним із завдань освітнього закладу є вивчення потреб споживачів освітніх послуг, 
задоволення їх за допомогою більш ефективних і продуктивних засобів, ніж 
використовувані конкурентами, а також забезпечення добробуту окремих споживачів і 
суспільства в цілому. 

З іншого боку, споживачі освітніх послуг хочуть, щоб заклад освіти був 
привабливим для навчання. Загалом слід відмітити, що в практиці управління освітнім 
закладом все більшого значення набуває створення його позитивного іміджу. 

Для ефективного використання технології маркетингу в управлінні закладом 
освіти, необхідно враховувати особливості його розвитку як наукової концепції 
управління. 

Нові тенденції розвитку суспільної свідомості, пов’язані з формування соціально 
орієнтованого ринкового механізму, співзвучні із соціально-етичною концепцією 
маркетингу, основними положеннями якої є: 

· навчальний заклад задовольняє освітні потреби, ґрунтуючись на гуманних 
засадах суспільства; 

· навчальний заклад здійснює постійний пошук нових способів задоволення 
освітніх потреб, враховує їх змінюваність, впроваджує інновації; 

· навчальний заклад відмовляється від освітніх програм, які завдають шкоди 
інтересам споживачів; 

· навчальний заклад розробляє і впроваджує такі освітні програми, які враховують 
інтереси самого навчального закладу і є корисними для соціального розвитку регіону; 

· споживачі підтримують тільки ті навчальні заклади, які сумлінно прагнуть 
найбільшою мірою задовольнити їхні потреби, віддають перевагу тільки „екологічно 
чистим” педагогічним технологіям [2, 282]. 

Сутність соціально-етичної концепції маркетингу полягає у прагненні забезпечити 
довготривалий добробут навчального закладу. Отже, в управлінні навчальним закладом 
бажано врахувати й узгодити такі чинники: потреби споживачів; життєво важливі 
інтереси споживачів; інтереси навчального закладу; інтереси суспільства. 

У процесі управління навчальним закладом із застосуванням маркетингу керівник 
повинен забезпечити виконання таких функцій. 

· Аналітичної, що передбачає вивчення ринку освітніх послуг та особливостей 
різних груп споживачів; аналіз освітніх програм, що використовуються у навчальному 
закладі та в конкурентів; аналіз невикористаних можливостей навчального закладу; 
моніторинг якості освітніх послуг. 

· Освітньої, що пов’язана з розробкою та впровадженням нових освітніх програм; 
розробкою науково-методичного забезпечення; підготовкою педагогічних кадрів до 
впровадження нових освітніх програм. 

· Збутової (функція реалізації освітніх програм), що передбачає заохочення 
професійної діяльності педагогів; вироблення політики надання освітніх послуг; 
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формування потреб у відповідних освітніх послугах, стимулювання попиту; реалізацію 
цілеспрямованої цінової політики. 

· Управління та контролю, що пов’язана з організація стратегічного оперативного 
планування; інформаційним забезпеченням; організацією системи комунікації та 
контролю (зворотного зв’язку, ситуаційного аналізу) [2, 283]. 

Отже, освітній маркетинг який повинен забезпечити керівник навчального закладу 
– один із напрямів управління цим закладом в умовах ринкової економіки, він досліджує 
попит на освітні послуги та певні знання понад стандарти, встановлені державою, вплив 
на розвиток освітніх потреб громадян, формування позитивного іміджу навчального 
закладу, розробку та впровадження концепцій надання якісних освітніх послуг. 

Враховуючи вищесказане, ми у процесі професійної підготовки управлінців 
навчальними закладами намагаємося визначати і вирішувати проблеми їхньої економічної 
освіти, що продиктовані вимогою часу. 

Зокрема, практика показує, що розвиток ринкових відносин у системі освіти лише 
тоді приводить до значного позитивного ефекту, коли дотримуються такі умови: 

по-перше, повинна існувати реальна конкуренція між потенційними 
постачальниками освітніх послуг; 

по-друге, важливою умовою функціонування і розвитку освітнього ринку, 
ефективного використання відносин контрактного типу є здатність фіксувати, при 
укладанні договорів, обов’язків щодо якості освітніх послуг, а не тільки до їх об'єктивних 
характеристик. 

Навчальний заклад окрім своєї освітньої функції має реалізувати ряд додаткових, 
зокрема таких як організація матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного 
процесу, здійснення окремих фінансових операцій. 

Відповідно керівник навчального закладу повинен вміти: грамотно 
використовувати бюджетні та позабюджетні джерела фінансування; застосовувати 
адміністративні ринкові методи управління трудовим колективом; оптимально поєднувати 
матеріальне та моральне стимулювання праці. 

Виконання цих завдань вимагає від керівника володіння знаннями про ринкові 
закони та закономірності. Він повинен усвідомити той факт, що у такій невиробничій 
сфері, як освіта, діють закони вартості, правила маркетингу, принципи фундаментального 
та технічного аналізу ринків. Оскільки у навчальному закладі постійно відбувається 
процес реалізації трудових і матеріальних ресурсів, виробництво, обмін, накопичення та 
споживання специфічних виховних і освітніх послуг, що задовольняють потреби 
суспільства. 

Зростаюча роль вищої освіти в сталому розвитку національного господарства 
передбачає збільшення його фінансування з боку держави, підприємств і громадян. 
Підвищення частки витрат на освіту у валовому внутрішньому продукті можливе двома 
основними способами. 

Перший спосіб полягає в стимулюванні витрат на вищу освіту тих людей, що 
бажають і мають можливості за неї платити. Цього можна досягти шляхом державної 
політики, спрямованої на підвищення суспільного статусу освіченої людини, за рахунок 
надання державних освітніх позик для одержання вищої освіти, припинення дискримінації 
недержавних закладів освіти. Практичне здійснення цього напряму в нашій країні важко 
реалізувати через відносну нерозвиненість недержавної освітньої системи. 

На початок 2003/04 навчального року в Україні функціонувало 188 недержавних 
вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, або 18,63% в загальній чисельності 
ВНЗ. У той час як у країнах розвинутої економіки він складає: Італії – 28%, Франції – 
20%, США – 11%, Німеччина – 9%. Причому, недержавні освітні установи розподілені по 
Україні вкрай нерівномірно. Так, найбільша кількість – 66 вищих навчальних закладів 
знаходяться в місті Києві. Що ж стосується частки студентів, то на початок 2003/04 
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навчального року в недержавних вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації 
навчалося 289,8 тис. студентів, або 12% від загальної чисельності осіб, які навчалися. 

Другий спосіб стимулювання витрат на освіту полягає в зростанні державних 
асигнувань у цю сферу. Однак, тут необхідно чітко усвідомлювати, що збільшення 
державних витрат на освіту означає зменшення виплат з інших статей бюджету, або 
збільшення податкового навантаження на економічну систему. Аналіз можливої зміни 
державних пріоритетів в галузі бюджетної політики становить надзвичайний інтерес у 
плані його впливу на суспільний добробут і освіту. 

У зв’язку із становленням ринкових відносин виникла можливість розвитку нової 
форми фінансового забезпечення освіти: спонсорство. Джерелом фінансів для 
спонсорування є прибуток. Підприємницьке спонсорство може здійснюватися у двох 
формах. По-перше – підприємницькі структури можуть брати участь у фінансовому 
забезпеченні закладів освіти шляхом безпосереднього перерахування коштів. При цьому 
вони мають зарахувати частину витрат на цю галузь до прибутку, який не підлягає 
оподаткуванню. По-друге, опосередкована участь підприємницьких структур у 
фінансуванні закладів освіти виявляється у створенні спеціальних освітніх фондів. 

Спонсорська діяльність дещо відрізняється від благодійності, тим, що вона 
безпосередньо пов’язана з ринковою політикою підприємства та слугує, як правило, 
досягненню рекламних цілей. 

Таким чином, в сучасних умовах, коли ринкові відносини зумовлюють діяльність 
закладів освіти, а конкурентна боротьба визначає, хто залишиться на ринку праці, 
керівникам навчальних закладів необхідно здобувати фінансово-економічну освіти 
певного рівня. Отже, фінансово-економічний розвиток неможливо відокремити від 
освітньої та кадрової політики навчального закладу і саме вони є головними чинниками, 
що впливають на прийняття управлінських рішень. 
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руководителя ученого заведения. 
 

Khomych L.A. The urgent problems of the economic education  
of the future educational establishments’ managers 

The author considers the importance of the financial and economic education for 
managers of educational establishments. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА  
В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ    

 
Люріна Т.І. 

 
кандидат  педагогічних наук, професор 

Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка 
 

Розглянуто сучасні тенденції формування ціннісних орієнтацій особистості 
студента в контексті духовного простору освітнього менеджменту. Проаналізовано 
моральний компонент навчальної діяльності, що передбачає наявність моральних норм та 
принципів, культурних надбань та соціально-морального досвіду, яким керуються  
викладачі та студенти в освітньому  процесі і який має ефект зворотного зв’язку.  

 
Глобальні сучасні перетворення у життєдіяльності  людини та суспільства 

актуалізують істотні психолого-педагогічні зміни парадигми сучасної освіти. Це пов’язане 
із тим, що останніми роками помітно змінилася система морально-духовних цінностей 
студентства. Від молодого покоління, чия моральна свідомість активно формується саме в 
цей  період, у глобальному плані залежить розвиток суспільства в цілому. Цей процес є 
дуже складним, тому що суспільство є динамічною системою, якій властивий нелінійний 
процес розвитку, постійна зміна, рух усередині її, взаємодія між усіма її елементами. 
Отже, рівень розвитку суспільства зумовлює кількісний і якісний зміст потреб, соціальну і 
моральну цінність яких визначає спрямованість, що сприяє вияву ціннісних орієнтацій. 
Ефективним у цьому розумінні є процес набуття, засвоєння і формування найбільш 
необхідних для управлінської діяльності у сфері освіти духовно-моральних цінностей 
особистості.   

Основою формування світогляду молодої людини є соціальні та моральні цінності 
– узагальнення про мету і норми поведінки. Вони є проміжною ланкою, яка регулює 
відповідність між власною поведінкою, діями, інтересами, потребами та інтересами 
суспільства. Цінність – це феномен, який має для людини вирішальне значення і 
відповідає її актуальним потребам та ідеалам. Також це опосередковане культурою 
поняття, яке є еталоном належного у досягненні потреб. Моральні цінності визначають 
сенс існування людини, духовно збагачують її. Моральні цінності особистості – це 
один із способів нормативної регуляції дій людини в усіх сферах суспільного життя, 
вираження її індивідуальної свідомості та вчинку, в яких інтегруються цінності 
добра, справедливості, обов'язку, сумління та щастя.  

Духовний простір освітнього менеджменту сприяє формуванню ціннісних 
орієнтацій особистості майбутнього фахівця, обумовлює цілісність його моральної 
свідомості. Завдяки цьому студент усвідомлює норми  і принципи моралі, духовну 
гідність  та дієвість своїх мотивів, своєї моральної свідомості в цілому. 

На думку О. Здравомислова, духовно-моральні цінності розвиваються у суспільстві 
спонтанно: моральні норми, також як і матеріальні інтереси, пронизують собою усі сфери 
суспільних відносин. ”Вони проходять в усі роди діяльності людей, пропонуючи 
вироблені, закріплені у досвіді зразки регулювання людських відносин” [1, с.180]. В 
моральній свідомості людини інтегруються вищі цінності – добро, істина, краса, любов до 
свободи та справедливості. Ціннісні орієнтації особистості в умовах духовного простору 
освітнього менеджменту напрацьовуються як певні способи усвідомлення та осмислення 
інтересів, що є визначальним чинником у процесі досягнення гармонії в управлінській 
освітній діяльності. 
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Таким чином,  в контексті духовного простору освітнього менеджменту можна 
простежити певну закономірність між такими двома факторами, як ціннісні орієнтації 
особистості і продуктивна управлінська діяльність, і зрозуміти їхню взаємозумовленість.  

Однак простір освітнього менеджменту завжди відрізняється своєю неоднорідністю 
завдяки наявності в ньому безмежної кількості суб’єктів, що мають різний рівень моралі, 
культури, коло потреб і інтересів, свої  погляди і цінності. Усі ці елементи теж визначають 
подальшу  поведінку майбутнього фахівця. Ціннісні орієнтації студентства формуються у 
процесі соціалізації під час засвоєння нових знань та соціально-психологічного досвіду і 
виявляються у цілях, інтересах, переконаннях, спілкуванні і діяльності особистості. 
Реалізуються вони  у процесі життєдіяльності  та підтверджуються або відкидаються 
життєвим досвідом. На основі індивідуального досвіду, що є адекватною чи неадекватною 
умовою духовного простору освітнього менеджменту, конкретні ціннісні орієнтації або 
набувають особистісного сенсу, або витісняються як такі, що не забезпечують успішного 
функціонування особистості в соціумі.  

Зміни в духовному просторі освітнього менеджменту певним чином 
відображаються у свідомості молодих людей, зумовлюючи зміни в системі їх ціннісних 
орієнтацій. Порівняно з минулими поколіннями сучасні студенти раціональніше 
сприймають життя, більш самостійні. Духовний простір освітнього менеджменту є 
важливим чинником, який опосередковує вплив освітнього середовища на формування і 
трансформацію ціннісних орієнтацій студентів, що є показником їх духовно-моральної 
зрілості. Оскільки студент не завжди сам може усвідомити себе в ролі людини, яка через 
3-4 роки буде виконувати свої професійні обов’язки, молода особистість вже в аудиторії 
має навчитися усвідомлювати себе як майбутнього спеціаліста. 

До елементів самосвідомості людини-професіонала відносяться [2]:  
– усвідомлення своєї приналежності до певної професійної спільноти; 
– знання, думка про свою відповідність професійному еталону;  
– знання людини про ступінь її визнання в професійній групі;  
– знання про свої сильні та слабкі сторони, шляхи самовдосконалення; 
– уява про себе та свою працю в майбутньому. 
Ці елементи професійної самосвідомості свідчать про наявність у студента 

цінностей справедливості, добровільності, відкритості, рівності, свободи, активності, 
ініціативності, самостійності, а також про постійну потребу в їх дотриманні, 
самовдосконаленні. Наявність цих цінностей у свідомості  особистості робить її навчальну 
діяльність більш ефективною та професійно спрямованою.  

Отже, для забезпечення ефективності формування ціннісних орієнтацій особистості  
в контексті духовного простору освітнього менеджменту необхідно, щоб: 

1. Організація педагогічного процесу та управління ним стимулювали вищі рівні 
мотиваційної сфери студентів, актуалізували стійкі потреби у пізнанні, самоорганізації та 
моральній самоактуалізації.  

2. Гуманізація навчального процесу має передбачати таку психолого-педагогічну 
позицію викладача, за якою існує ставлення до студентів як до повноправної особистості, 
яка потребує поваги та розуміння.  

3. Завдання викладача у цьому аспекті – активізувати позицію студента щодо 
сприйняття мети навчання, вибору завдань і способів діяльності. Саме духовно-моральні 
мотиви усвідомлення мети навчання та інтересу до нього є передумовами результативного 
навчання, а також критеріями формування майбутнього професіонала. 

4. Є необхідною подальша розробка спеціальної моделі професійного становлення 
із врахуванням мотиваційних ресурсів студентів (духовно-моральних у тому числі), 
орієнтована на розвиток та використання управлінських ситуацій, які б стимулювали 
гармонійний розвиток молоді.  
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Люрина Т.И. Формирование ценностных ориентаций личности студента  
в контексте духовного пространства образовательного менеджмента 

Рассмотрены современные тенденции формирования ценностных ориентаций 
личности студента в контексте духовного пространства образовательного менеджмента.  
Проанализирован нравственный компонент учебной деятельности, который 
предусматривает наличие нравственных норм и принципов, культурных приобретений и 
социально-нравственного опыта, которым руководствуются преподаватель и студенты в 
образовательном  процессе и который имеет эффект обратной связи.  

 
Lyuryna T.I. The formation of student personality value-orientation in the context 

of spiritual space of educational management 
In the article the author researches the modern trends of the formation of student 

personality value-orientation in the context of spiritual space of educational management. The 
moral norms and principles, cultural peculiarities, social and moral experience, which lie in the 
basis of teacher and students’ behavior in the educational process and have the feedback effect 
have been studied.  
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 МАЙБУТНІХ УПРАВЛІНЦІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 

 
Москаленко А.М. 

 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

У статті актуалізується увага на проблемі технологізації процесу формування 
компетентності майбутніх управлінців у професійному спілкуванні, аналізується стан 
висвітлення проблеми у психолого-педагогічній літературі, подається розроблена автором 
модель управління процесом формування компетентності майбутніх управлінців у 
професійному спілкуванні. 

 
Постановка проблеми формування компетентності у професійному спілкуванні в її 

загальному вигляді пов’язана з важливими науковими та практичними завданнями. На 
кожному етапі розвитку суспільства  існують різні нормативні уявлення про знання, 
вміння, навички, компетентність фахівця в цілому, що й забезпечує рівень самоорганізації 
професійної діяльності, її високу якість, конкурентно спроможність спеціаліста на ринку 
праці. Сфокусуємо увагу на одній із визначальних, на нашу думку, складових професійної 
компетентності управлінця – компетентності у професійному спілкуванні. О.М.Пєхота 
зазначає, що формування досвіду людини зобов’язане дослідницькому ставленню її до 
“багатства спілкування” [4,128]. 

Спілкування – референтний показник усіх суспільних інновацій. У його змістових 
характеристиках, механізмах, спрямованості і віддзеркалюванні інновацій. Воно виконує 
соціально-інтегративні  та соціально-дезінтегративні функції, виявляє комунікативну  
культуру особистості.  
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Створення інноваційних педагогічних технологій, спрямування їх на формування 
компетентності у професійному спілкуванні – нагальна необхідність, оскільки постійно 
підвищуються вимоги до зазначеної компетентності, традиційні педагогічні підходи щодо 
її формування не спрацьовують, а звідси наявний рівень сформованості компетентності у 
професійному спілкуванні управлінців вже не задовольняють потреби сьогодення. 

До різних аспектів комунікативної компетентності особистості (компетентність у 
спілкуванні) зверталися М.М.Бахтін, Л.С.Виготський, Ю.М.Ємельянов, Г.С.Костюк, 
Н.В.Кузьміна, О.М.Леонтьев, М.І.Лісіна, Б.Ф.Ломов, Л.А.Петровська, К.К.Платонов та н. 
аналіз праць названих вчених дав можливість визначити компетентність у спілкуванні як 
сукупність якостей особистості, що забезпечують комунікативний зміст спілкування як 
діяльності. Сформованість її – це результат розвитку спілкування, а саме: уміння 
сприймати й оцінювати один одного у процесі професійного спілкування (уміння 
ідентифікувати себе у  процесі пізнання, розуміння й осмислення особистістю іншої 
особистості, уміння встановлювати референтні відносини між учасниками професійного 
спілкування, уміння володіти рефлексією особистості у процесі професійного 
спілкування), уміння обмінюватися інформацією між суб’єктами професійного 
спілкування (уміння ясно й чітко висловлювати свої думки при подачі інформації у 
процесі професійного спілкування, уміння використовувати знакову систему при подачі 
інформації, уміння організовувати діалогічне спілкування), уміння взаємодіяти в сумісній 
діяльності (уміння “бачити” мету й можливості комунікативної взаємодії, уміння ставити 
завдання комунікативної взаємодії, уміння враховувати педагогічні ситуації в ході  
педагогічної взаємодії, уміння організовувати пізнавальні процеси в сумісній діяльності, 
уміння структурувати комунікативну взаємодію на основі управління діями її діяльності), 
уміння взаємооцінювати соціально-педагогічні відносини в сумісній діяльності (уміння 
взаємооцінювати результати взаємодії у професійному спілкуванні, уміння 
взаємопрогнозувати наслідки результатів сумісної діяльності), уміння усвідомлювати 
позитивне та негативне, справедливе та несправедливе у професійному спілкуванні 
(уміння володіти правилами та нормами моралі у професійному спілкуванні, уміння 
передбачати наслідки аморальної поведінки у професійному спілкуванні, уміння 
взаємооцінювати етичні відносини у професійному спілкуванні), уміння виховувати 
особистісну гідність (уміння усвідомлювати почуття честі, уміння виховувати почуття 
обов’язку, уміння виховувати почуття відповідальності). 

Аналіз останніх досліджень і публікації, у якій започатковано розв’язання 
проблеми технологізації навчального процесу свідчить, що науковцями і практиками 
пропонується широкий спектр визначення поняття “педагогічна технологія”.   

“Педагогічна технологія” визначається як “науково обґрунтована педагогічна  
система, яка гарантує досягнення, певної навчальної мети через чітко визначену 
послідовність дій, спрямованих на здійснення проміжних цілей і наперед визначений 
кінцевий результат” [3, 27]; як діяльнісний сценарій “організації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів з метою опанування обраною професією” [6, 128]; як “проект певної 
педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова техніка реалізації навчально-
виховного процесу; закономірна педагогічна діяльність, яка реалізує науково-
обґрунтований проект навчально-виховного процесу і має вищий рівень ефективності, 
надійності, гарантованого результату, ніж традиційні методики навчання і виховання” 
[2,29]. 

Ми поділяємо точку зору І.М. Дичківської [1] і в рамках нашого дослідження 
вважаємо, що педагогічна технологія – це стратегія, алгоритм дії управлінця, організація 
управлінської діяльності, розробка інструментальної сторони управлінського процесу, 
його деталізація. “Потреба в розробці технологічних конструкцій виникла у розв’язку з 
ідеєю управління педагогічним процесом” [1, 33]. 

Г.К.Селевко [7, 15, 16] зазначав, що “педагогічна технологія в освітній практиці 
вживається на трьох рівнях:” 
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– загальнопедагогічний (загальнодидактичний) рівень: загальнопедагогічна 
(загальнодидактична, загальновиховна) технологія характеризує цілісний освітній процес 
у конкретному регіоні, навчальному закладі, на певні сходинці навчання. Тут педагогічна 
технологія є синонімічною до педагогічної системи:  вона включає сукупність цілей, 
змісту, засобів і методів навчання, алгоритм діяльності суб’єктів і об’єктів процесу; 

– частково методичний (предметний) рівень: частково методична технологія 
використовується в значенні “часткова методика”, тобто як сукупність методів і засобів 
для реалізації певного навчання та виховання в рамках одного предмету, класу, вчителя 
(методика викладання предмету, методика компенсуючого навчання, методика робот 
вчителя, вихователя); 

– локальний (модульний) рівень: локальна технологія є технологією окремих 
частин навчально-виховного процесу, рішення певних дидактичних і виховних завдань 
(технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих 
особистісних якостей, технологія уроку, лекції, засвоєння нових знань, технологія 
повторення та контролю матеріалу, технологія самостійної роботи тощо). 

З метою визначення педагогічної технології формування компетентності майбутніх 
управлінців у професійному спілкуванні ми розробили модель управління зазначеним 
процесом. За своєю структурою модель містить у собі такі компоненти: форми 
(індивідуальна, групова, фронтальна), методи (інформаційні, пошукові), прийоми 
(вказівки, пояснення, підказування), що сприяють формуванню компетентності майбутніх 
управлінців у професійному спілкуванні через реалізацію принципів (системності, 
діагностики, оптимальності, варіативності),  функцій (інформаційна, діагностична, 
мотиваційна, регулятивна), напрямів (соціально-психологічний, методичний), 
професійного спілкування.  

На різних етапах формування компетентності майбутніх управлінців у 
професійному спілкуванні доцільно використовувати різноманітні ефективні методи, що 
здатні зацікавити майбутніх управлінців. Практика підтвердила, що результативність 
формування компетентності майбутніх управлінців у професійному спілкуванні прямо 
залежить від ступеня активізації їх залучення у процес навчання. 

Завдання викладача полягає у створенні належної атмосфери в аудиторії, яка б 
забезпечувала оптимальний процес засвоєння навчального матеріалу. Різноманітність 
методики робить процес навчання дійсно творчим, збуджує зацікавленість студентів, 
поліпшує розуміння та засвоєння матеріалу. 

Щодо вирішення  проблеми формування компетентності майбутніх управлінців у 
професійному спілкуванні найбільш ефективними є тренінгові технології  – система 
діяльності з відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів 
розв’язання типових задач у ході навчання (тести, психологічні тренінги, розв’язання 
управлінських задач та ін.).  

Отже, використання зазначених вище методів і форм, педагогічних технологій 
сприяє підвищенню ефективності формування компетентності майбутніх управлінців  у 
професійному спілкуванні. 
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Москаленко А.Н. Педагогические технологии формирования компетентности 

будущих управленцев в профессиональном общении 
В статье акцентируется внимание на проблеме технологизации процесса 

формирования компетентности будущих управленцев в профессиональном общении, 
анализируется уровень освещенности проблемы в психолого-педагогической литературе, 
предлагается разработанная автором модель управления процессом формирования 
компетентности будущих управленцев в профессиональном общении. 

 
Moskalenko A.M. Pedagogical technology aspects of the forming of competency  

in the professional communication 
The main problem, what discussed in this article is technological aspect of the process of 

forming of competency in the professional communication of the future specialists with high 
education. The author analyzed the level of the enlightening of this problem in psychological and 
pedagogical literature. We can see there the model of management of process of forming of the 
competency in professional communication. 
 

 
 

РОЗВИТОК ВМІНЬ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 
Віслоухова В. О. 
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Автор статі розглядає питання розвитку вмінь ділового спілкування на заняттях 
соціально-гуманітарного направлення, акцентує свою увагу на формуванні 
комунікативної компетентності майбутнього фахівця. 

 
Сучасний рівень розвитку суспільства передбачає високі вимоги до людини в його 

професійній діяльності. Особливо це стосується ефективності роботи керівників, оскільки 
вона відображається не тільки на організації, у якій вони здійснюють свою діяльність, але 
й впливає на економічне і політичне життя країни в цілому. Розширився спектр 
управлінських проблем, у яких особливу актуальність і значимість здобувають соціально-
психологічні аспекти керівництва трудовими колективами. Вибір керівником 
оптимальних форм спілкування з підлеглими і методів впливу на них повинен 
ґрунтуватися на визначених знаннях, уміннях і навичках, що допоможуть йому підвищити 
свій рівень комунікативної компетенції. 

Термін «комунікація» походить від латинського слова «communis», що означає 
«загальне»: той, хто передає інформацію, намагається встановити «спільність» з тим, хто 
одержує інформацію. Звідси комунікація може бути визначена як передача не тільки 
інформації, але і значення або змісту за допомогою символів. 

Ефективна міжособистісна комунікація з ряду причин важлива для успіху в 
керуванні. По-перше, рішення багатьох управлінських задач будується на безпосередній 
взаємодії людей (начальника з підлеглими, підлеглих один з одним) у рамках різних 
подій. По-друге, міжособистісна комунікація, можливо, є кращим способом обговорення і 
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рішення питань, які характеризуються невизначеністю і двозначністю. Комунікація 
висуває вимоги до кожного з учасників такої взаємодії. Так, кожному учаснику необхідно 
мати всі або деякі здібності: бачити, чути, сприймати дотиком. Ефективна комунікація 
вимагає від кожної із сторін визначених навичок і умінь, а також наявності визначеного 
ступеня взаємного розуміння. 

У нашому навчальному закладі уміння ділового спілкування майбутніх керівників 
формуються при вивченні таких дисциплін, як «Соціологія», «Основи підприємництва й 
управлінської діяльності», «Економічна теорія» та ін. 

При вивченні теми «Ділове спілкування. Уміння переконувати» концентрується 
увага на те, що спільна діяльність людей стає можливою тільки завдяки спілкуванню. 
Практика спілкування показує, що ступінь розуміння між людьми залишає бажати 
кращого. Причина в тому , що люди помилково сприймають зміст чужих висловлювань, а 
також нерідко приписують своїм партнерам по спілкуванню наміри, що ті не вкладали в 
зміст. 

Нерідко при спілкуванні думки і почуття вступають у протиріччя через умовності і 
ритуали, що мають місце завдяки сформованим нормам поведінки, тому частіше люди 
говорять те, що, як їм здається, вони повинні були сказати. 

Учені довели, що основне джерело порушення спілкування – відсутність взаємної 
довіри партнерів. Коли порушується міжособистісне спілкування, виникає питання про те, 
як його виправити. Відповідно до думок психологів, маються фактори, від яких залежить 
успішність спілкування між людьми. Один з них – це надійність людини, яка говорить, 
тобто ступінь довіри слухача до того, що йому говориться. 

 Рівень довіри у спілкуванні може бути підвищений за рахунок: 
· відкритої демонстрації своїх намірів; 
· доброзичливості відносин; 
· прояву компетентності в обговорюваному питанні; 
· уміння переконливо викладати свої думки. 
Уміння переконувати здобуває велике значення в рішенні задач підприємства. Що 

ж стосується спроб знайти істину в суперечці між звичайними людьми у виробничій 
сфері, в цьому випадку більш доречно запитати: чи суперечка практично допомагає 
вирішити будь-яке питання? Доречно згадати слова видатного німецького поета і 
філософа І.Ґете: «Говорять, що між двома протилежними думками лежить істина. Ні в 
якому разі. Між ними лежить проблема». Як же уникнути суперечки? По-перше, ніколи не 
робить заяву прямо і категорично, що ваш співрозмовник не правий, покажіть, що ви 
поважаєте його думку. По-друге, якщо ж неправі ви, швидко і недвозначно визнайте це. 
Відокремлюють також прийоми, що допомагають переконати людину прийняти вашу 
точку зору: 

· ведіть бесіду довірливо, по-дружньому. Китайська мудрість говорить: «Той, хто 
ступає м'яко, далеко просунеться на своєму шляху»; 

· будуйте фрази так, щоб увесь час одержувати позитивні відповіді; 
· нехай той, кого ви переконуєте прийняти вашу ідею, прийме її як за свою, не 

наполягайте на пріоритеті; 
· намагайтесь побачити світ з позиції вашого опонента й таким чином краще 

зрозуміти його мотиви; 
· проявіть виняткову увагу до кожного аргументу протилежної сторони, спробуйте 

знайти в них раціональне зерно. 
Усе це повинно сприяти головному – досягненню своєї мети. 
При вивченні теми «Соціально-психологічні методи керування. Психологія 

особистості» можна проводити тестування самих студентів. Тести «На здатність бути 
лідером у колективі», «На здатність до взаємодії з іншими людьми», «На терпимість до 
людей, гнучкість у спілкуванні», «Здатність уникати конфлікти» та багато інших 
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дозволяють виявити у студентів рівень готовності стати керівниками виробничого 
колективу. 

Люди найчастіше висловлюють одне, а думають інше, тому дуже важливо навчити 
майбутніх керівників зрозуміти істині наміри партнерів. 

При передачі інформації лише 7% від неї повідомляється за допомогою слів 
(вербально), 30% виражається звучанням голосу (тональностями, інтонацією) і більше 
60% передається через інші невербальні канали (погляд, жести, міміка і т.д.). Невербальні 
засоби спілкування мають у діловій розмові часом більше значення, ніж слова. У тих 
випадках, коли інформація, що передається словами, не відповідає тому, про що говорять 
жести, міміка і т.п., більшої довіри заслуговує інформація невербальна, тому що жести і 
пози підлеглі підсвідомості. Тому для керівника винятково важливо, з одного боку, уміти 
контролювати свої рухи і міміку, а з іншого боку – розуміти мову жестів і міміки 
співрозмовника та правильно інтерпретувати її. Знаючи мову жестів і міміки можна легко 
розпізнати, схвалює співрозмовник ваші слова або ігнорує, захоплений він бесідою або 
нудьгує, щирий у своїх словах або намагається обдурити. 

Одним із важливих компонентів невербального спілкування є дистанція, тобто 
відстань між співрозмовниками. Теоретично розрізняють інтимну, особисту, соціальну й 
офіційну дистанції, але на практиці виділяється близька і далека. Перша поєднує інтимну 
й особисту, друга – соціальну й офіційну. Дистанція може залежати від взаємин і статусу 
співрозмовників, їх статі, місця проживання, а також національних особливостей 
спілкування. 

У процесі ділового спілкування важливе значення має рукостискання – одна із 
самих старовинних  і розповсюджених форм вітання. Рукостисканням традиційно 
починається і закінчується будь-яка ділова розмова, використовується не тільки при 
вітанні й прощанні, але й як знак угоди, констатації взаємної поваги і довіри, тому 
потрібно пам'ятати, що уміння розпізнавати манеру рукостискання може в значній мірі 
визначити результат ділової зустрічі. 

Жести, поза співрозмовника відображають внутрішній стан людини. Вони, як і інші 
компоненти невербального спілкування, не можуть завжди інтерпретуватися однозначно. 
Багато чого залежить від загальної атмосфери спілкування, а також індивідуальних 
особливостей співрозмовника, від його самовладання, ступеня володіння невербальними 
засобами спілкування, тому керівнику необхідно навчитися досить точно розпізнавати 
внутрішній стан співрозмовника, бо, на думку психологів, вимовляючи що-небудь, 
людина, сам того не усвідомлюючи, робить визначені рухи тіла. 

Існує припущення, що контакт очей при зустрічі необхідний для встановлення 
довірчих відносин, але затримка погляду на очах співрозмовника говорить про прагнення 
до домінування. В цьому разі не рекомендується дивитися в очі співрозмовнику довго і 
невідривно, інакше реакція його може бути досить агресивною. Однак нетривала затримка 
погляду в гострі моменти бесіди або наприкінці зустрічі цілком припустима, вона виражає 
довіру до партнера. 

У цілому ж протягом бесіди рекомендується зустрічатися поглядом із 
співрозмовником близько 2/3 усього часу спілкування. Під час ділової розмови 
рекомендується дивитись на уявлюваний трикутник на чолі вашого співрозмовника і не 
опускати погляд нижче його очей. Такий напрямок погляду створить у партнера 
враження, що ви націлені по діловому, допоможе вам контролювати хід бесіди. Щоб 
забезпечити успіх у переговорах необхідно довіряти більше жестам, ніж словам, погляду – 
більше, ніж жестам, реакції зіниць – більше, ніж погляду. 

Теоретичні знання про невербальні засоби спілкування закріплюються студентами 
при проведенні ділових і психологічних ігор, рішенні ситуаційних завдань. 

Зміни відносин суспільства і бізнесу в останні десятиріччя сформували принципово 
новий погляд на взаємовідношення економічної активності й етичних норм, тому сьогодні 
в нашій країні велику увагу дослідники стали приділяти техніці ділового спілкування 
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(веденню ділових розмов, культурі мови, психології ділового спілкування, національній 
особливості спілкування), а також здатності керівника вирішувати кадрові питання, 
умінню максимально задіяти творчий потенціал трудового колективу. 

Керівники, які володіють гарними комунікативними здібностями, толерантністю до 
людей, готові зрозуміти своїх підлеглих у більшості ситуацій, беруть на себе 
відповідальність за справу, готові запропонувати іншому допомогу, схильні приймати 
рішення з погляду рівності прав, а також намагаються не ставити свої інтереси вище 
інтересів інших людей. 

Таким чином, ґрунтуючись на вищесказаному, можна зробити висновок, що при 
формуванні комунікативної компетентності особистості визначну роль грають морально-
психологічні характеристики ділового спілкування. Вивчення морально-психологічних 
характеристик у рамках комунікативної компетентності керівників може стати основою 
для розробки нових педагогічних технологій навчання, виховання і розвитку дійсних і 
майбутніх керівників у період одержання професійної освіти. 
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Автор статья рассматривает вопрос развития умения делового общения на занятиях 

социально-гуманитарного направления, акцентирует внимание на формировании 
комуникативной компетентности будущего специалиста. 
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діяльністю учнів загальноосвітніх шкіл набуває особливого значення у зв’язку з 
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модернізацією освіти: сучасній школі потрібен учитель, який мислить творчо, має творчі 
здібності, здатен у нових умовах сприяти всебічному розвитку особистості учня.  

Досліджуючи процес підготовки майбутніх учителів музики до управління 
дозвіллєвою діяльністю учнів відмітимо, що суттєвий внесок у дослідження проблеми 
формування професійних умінь та навичок в учнів і студентів зробили вчені Ю.К. 
Бабанський, В.П. Беспалько, Л.С. Виготський, Т.А. Ільїна, Є.М. Кабанова-Меллер, 
О.М. Леонтьєв, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, М.М. Скаткін, Н.Ф. Тализіна та інші. 

У психолого-педагогічних дослідженнях уміння найчастіше розглядають як 
засвоєний суб’єктом спосіб виконання дій, що забезпечує здатність їх ефективного 
використання відповідно до поставленої мети та умов. Основною ознакою вміння є якість 
виконання дії. Уміння – це дія, яка обов’язково пов’язана з функціонуванням свідомості, 
мислення, оскільки сформовані уміння виступають продуктом усіх знань, що 
поглиблюються. Уміння формуються на основі засвоєння понять про різні аспекти 
досліджуваних явищ і об’єктів. 

Формування і функціонування вмінь здійснюється на основі активного, свідомого 
та цілеспрямованого практичного використання представленого в знаннях і навичках 
досвіду людини. Цей досвід – підґрунтя організації певної системи розумових і 
практичних дій, реалізація яких і забезпечує досягнення заздалегідь поставлених цілей 
діяльності. Коли умови діяльності змінюються, висуваючи до людини нові, більш складні 
вимоги, вміння вдосконалюються, стають засобом досягнення нових цілей, подальшого 
розвитку здібностей і збагачення існуючого досвіду, а також набуття нового. 

Ідея необхідності взаємозв’язку спеціальних та загальнопедагогічних знань і умінь 
у професійній підготовці майбутніх учителів музики обґрунтована у працях 
О.О. Апраксіної, Л.Г. Арчажнікової, Н.А. Ветлугіної, Г.М. Падалки, О.А. Плотницької, 
В.Г. Ражнікова, О.П. Рудницької, Г.М. Ципіна, В.М. Шацької та ін.  

Якісно нові проблеми культурно-дозвіллєвої постали перед психолого-
педагогічною наукою наприкінці XX — на початку XXI ст., спричинені інформатизацією 
комунікативної сфери, комерціалізацією, переорієнтацією на масову культуру таких 
потужних носіїв естетичної інформації, як електронні ЗМІ (засоби масової інформації), 
Інтернет, поширенням контрмистецтва, деестетизацією мистецтва та ін. Усе це значною 
мірою породжує конфлікт естетичних установок, поглядів, смаків, певною мірою 
деформуюче впливає на естетичний світ підростаючого покоління. 

Ігнорування чи осуд цих процесів непродуктивні. Назріла необхідність глибинного 
їх осмислення, відповідного коригування педагогічної теорії і практики, в тому числі й у 
сфері культурно-дозвіллєвої діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Отже, головним завданням кожного майбутнього вчителя музики є формування 
цілісної уяви про художню культуру, виховання естетичних почуттів засобами комплексу 
й інтеграції мистецтв, а ефективність підготовки їх до управління дозвіллєвою діяльністю 
учнів загальноосвітніх шкіл в контексті загальнопрофесійної художньо-естетичної 
підготовки фахівців полягає в поєднанні наукового знання, теорії і практики, у вирішенні 
пізнавальних і практичних завдань з організації дозвілля учнів. 
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Глибоке знання мови, досконале володіння нею – одна з важливих ознак високої 

культури й освіченості людини. 
Сьогодні, як ніколи, постає потреба перед усім суспільством посилити активну 

роботу за вдосконалення культури мовлення, за правильність, точність, чистоту мови, 
абсолютну грамотність людей, а отже, й за підвищення загального культурного рівня 
усього суспільства. Першочергова роль у цій діяльності належить викладачу-словеснику. 

Ситуація, що склалася нині в системі освіти, – досить складна й певною мірою 
навіть небезпечна. Значно знижується освітній рівень населення, багато підлітків 
залишаються поза навчальними закладами. Інколи в навчально-виховний процес 
намагаються втрутитися представники різних політичних угрупувань. Не дивлячись на це, 
наша задача зберегти, врятувати нашу державу, вивести на якісний рівень. Все це зможуть 
зробити спеціалісти високої кваліфікації. Саме сьогоднішнім викладачам належить 
припинити занепад освіти, готувати людей, здатних створювати необхідні соціально-
економічні й науково-технічні умови життя. 

Григорій Сковорода писав: „Своє виховання зберігається у природі кожного 
народу, як вогонь і світло невидимо зберігається у кремені. Притули ж губку або труд, не 
пошкодуй же руки: вдар кресалом і викреши вогонь у себе дома”. Ці слова якнайточніше 
передають ідею національного виховання молоді, ідею втілення якої я вважаю основним 
змістом своєї педагогічної діяльності. Адже у моїх руках найцінніший скарб – мова мого 
народу – моє знаряддя, моя зброя, мій смолоскип. 

 Як педагог, сповідую основні принципи національного виховання, закладені 
С. Русовою і В. Сухомлинським: природовідповідальність, гуманізм, демократизм, 
народність, етнізація, співпраця викладача й студентів. Крім того намагаюсь разом із 
викладачами технікуму реалізувати народознавчий, людинознавчий і особистісний підхід 
у роботі з вихованцями. 

 У статті 56 Закону України „Про освіту” досить чітко сформульовано зобов’язання 
педагогічних працівників: „Особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 
загальнолюдської моралі; правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, 
стриманості, працелюбства. Виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінок, 
старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних 
цінностей України..., додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, 
учня, студента”. 

 Ми повинні пам’ятати, що навчально-виховний процес у закладах освіти вільний 
від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій (ст. 8. Закону 
України „Про освіту”). 

 Нині створена належна нормативна база щодо освіти, розроблені державні 
стандарти освіти. 

 Міністерство освіти і науки приділяє велику увагу утвердженню української мови 
як державної. 

 Сьогодні все більше переконуються викладачі української мови в необхідності 
запобігти фізичному і моральному виродженню студентської молоді, її бездуховності саме 
на заняттях, де прищеплюється студентам в певній мірі високі моральні якості: чуйність, 
доброта, повага до ближнього, почуття людської гідності, обов’язку, справедливості, 
сумління і чесність, готовність поспішити на допомогу тому, хто її потребує. 

 Від природи в дитині закладені доброта, відкритість. Їх треба розбудити, відкрити 
вчасно, підтримати й творити в людині Людину. Навчити студентів усвідомлено 
сприймати, що життя – це не суцільне щасливе існування, що це хвороби і смерть, стихія, 
трагедія в суспільстві, катастрофи, що співіснує добро і зло, особливо в наш час стільки 
психологічних стресів, які гартують або ламають характер, не залишають самотніми в 
різних обставинах або, навпаки, залишають озлобленими в гіркоті неспроможності 
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подолати все, від якої людина морально зневірена назавжди, а може винесе все гідно і 
залишиться мудрою, людяною. 

 Завдання педагогів, конкретно, на заняттях, вчити студентів спостерігати реальне 
життя, помічати все прекрасне, все жорстоке, зле. Зіставляти, викликати свідому і 
потрібну, корисну реакцію в них, вчити давати об’єктивну в усній і писемній формі 
оцінку, що спонукатиме на формування здорової свідомості і громадського середовища, 
гартувати здатність протистояти, боротися і залишитися Людиною з великої літери, 
незважаючи на природні здібності і фізичні вади, національну чи релігійну 
приналежність, рівень соціального стану. 

 Українське національне виховання завжди було гуманістичним. Немає і не може 
бути злих, лінивих, неорганізованих студентів. Злість спричиняємо ми чи рідні 
несправедливими вчинками, лінь з’являється там, де не пробуджений інтерес до навчання, 
неорганізованість – там, де викладач не знайшов оптимальні форми й методи роботи. 

 Виразне виховне спрямування мають тематичні заняття з української мови, 
приурочені до знаменних дат, пов’язаних з життям і творчістю видатних українських 
діячів: письменників, мовознавців. 

 Ми збираємо різні матеріали, які можуть задовольнити інтереси та запити 
студентів: як бажання грамотно спілкуватися, розширювати світогляд, бути ерудованим, 
знати культуру, традиції рідної землі. 

 Одним із важливих напрямів роботи є підготовка комп’ютерних програм 
українською мовою, з фахової дисципліни готуємо словники, студенти пишуть творчі 
роботи, реферати українською мовою. Ведуться дисципліни українською мовою (історія 
України, охорона праці, зарубіжна література). 

 Стало традицією проведення тематичних вечорів: „Народні обереги-рушники”, 
„Зустріч із поезією про край чарівної краси – Крим”, „Чужому навчайся та свого не 
цурайся”, „Пісня завжди буде поміж нас”, „Пізнай своє минуле (історичні столиці 
України)”, „Вивчати українську мову – це престижно”. Відзначаємо День української 
писемності, Міжнародний день рідної мови, обговорюємо твори сучасних українських 
письменників. 

 Проводячи такі заходи, знімається психологічна напруженість у аудиторії, 
розкривається у студентів безпосередність, як довірливий спільник у рішенні якихось 
складних життєвих ситуацій. У нашому технікумі проводяться свята за участю студентів 
усіх національностей. Це надзвичайно необхідно, вітати кожний народ з його святом, 
одягати національний одяг, показувати національну кухню, їх пісні, танці. 

 Сучасна гуманістична психіко-педагогічна наука пропонує принцип глибинного 
спілкування у вихованні. У студента закріплюється почуття впевненості у своїй 
необхідності. В результаті – народжується відвертість, закріплюється почуття теплоти і 
подяки до педагога, знімається психологічна напруга, розвивається толерантність – 
терпимість до інших думок. 

 Успішному розв’язанню проблеми вивчення державної мови сприяє систематичне 
проведення позааудиторної роботи не тільки викладачами української мови, а й 
кураторами груп. 

 В.О. Сухомлинський справедливо вважав, що високої мовної довершеності, як 
правило, досягає та людина, яка багато працює над оволодінням мовою. Відомі майстри 
художнього слова відзначаються винятковою працьовитістю, діяльні в усьому, передусім 
у думці. Працьовита людина багато думає. Лінощі присипляють думку, а з нею 
притуплюють і розвиток мовлення. Той, хто не пережив творчого натхнення у праці, не 
зазнає його і у творчості словом. 

 Уся навчально-виховна робота в технікумі спрямована на підготовку не тільки 
фахівців високої кваліфікації, а й спеціалістів з високими рівнем мовної і загальної 
культури. Щоб виховати таких людей, потрібні роки послідовної і цілеспрямованої роботи 
і саме над цим працює весь викладацький колектив нашого технікуму. 
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Селиванова Н. Роль украинского языка в воспитании студентов 

Автор рассмаривает роль преподавателя-словесника в повышении 
общекультурного уровня общества и важность изучения родного языка в 
профессиональном обучении. 

 
Selivanova N. The role of  the Ukrainian language in students education 

The author considers the role of the language-lecturer in the improving of the society 
general cultural level and the importance of mother language studying in the professional 
education. 
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В статті розкривається необхідність у спеціальній підготовці майбутніх менеджерів 

освіти з використанням  активних форм навчання.  Сформовані методичні рекомендації до 
професійної підготовки менеджерів освіти до управління конфліктними ситуаціями. 

 
Сучасне суспільство охоплене постійними процесами інтеграції, глобалізації, 

інформатизації які стосуються усіх сфер життєдіяльності людини призводять до 
висунення нових вимог до професіоналів, особливо до менеджерів освіти, які повинні 
оволодівати якісно новими особистісними і професійними рисами. Менеджери освіти 
повинні бути готовими до змін, постійно вчитися, вміло управляти конфліктами, 
змінюватися самі, поповнювати свій педагогічний і управлінський досвід, співвідносити 
свої знання з вимогами держави. Завдяки цим процесам у системі вищих навчальних 
закладів значна роль приділяється підготовці майбутніх менеджерів освіти до вмінням 
управляти конфліктними ситуаціями. 

Керівник повинен володіти такими діловими і особистісними якостями, які 
допоможуть йому успішно вирішувати проблеми будь-якої складності  і в будь-якому 
підрозділі навчального закладу. 

Дослідження фахівців об’єктивно стверджують, що більшість конфліктних 
ситуацій можна успішно розв’язати за умов вмілого та ефективного управління [4]. 

Теоретично питанням управління конфліктами присвячені наукові праці багатьох 
вітчизняних учених, серед яких значне місце посідають праці Карамушки Л., Дуткевич Т., 
Даниленко Л., Зварич І.,  Матвієнко П., Олійника В., Мармази О.,  та інших. 

Менеджер освіти повинен володіти такими якостями, які диктує час, і, крім того, 
вміти об’єктивно оцінити їх у підлеглих [8]. 

Професійна підготовка менеджерів освіти у вищій школі розпочалася з 2000 року і 
досі перебуває у стані розробки та опрацювання. Науковцями вже доведено той факт, що 
управлінці/менеджери у своїй діяльності постійно стикаються з конфліктами і для 
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успішного їх розв’язання та попередження повинні мати спеціальну професійну 
підготовку та навички управління конфліктами. 

Оскільки питання професійної підготовки менеджерів освіти є недостатньо 
висвітленими, а саме  підготовка менеджерів освіти до управління конфліктними 
ситуаціями є актуальною і потребує подальшого розгляду і дослідження. 

Мета статті:  
1. Розкрити необхідність у спеціальній підготовці майбутніх менеджерів освіти з 

використанням  активних форм навчання. 
 2. Сформувати методичні рекомендації до професійної підготовки менеджерів 

освіти до управління конфліктними ситуаціями. 
Потреба менеджера освіти бути особистістю забезпечує включення його в систему 

соціальних зв’язків, оскільки особистість будь-якого керівника відіграє важливу роль у 
регулюванні суспільних процесів на всіх рівнях. При вивченні особистості управлінця 
варто зупинитися на аналізі соціально значущих якостей його особистості, що пов’язані з 
розвитком емпатії як уміння розуміти керівником закладу освіти внутрішнього світу 
людини, проникнути в її почуття, відгукнутися на них і співпереживати з нею.  

Вчені називають таку якість особистості, як здатність володіти собою -  емоційною 
стійкістю, що проявляється в терплячості й наполегливості, у витримці й оволодінні 
собою в стресових ситуаціях в умовах негативних емоційних впливів з боку інших людей. 
Емоційна стійкість є індивідуальною типологічною характеристикою особистості. Без цієї 
якості не можливе виконання менеджером освіти своїх функцій. 

Управлінська діяльність потребує емоційно зрілих людей. Щоб управляти іншими 
менеджер освіти повинен контролювати власний розвиток і власну діяльність. Науковці 
вважають, що формування емоційно-вольової сфери забезпечить: здорове тіло, відсутність 
шкідливих звичок, енергійність, життєстійкість, спокійний і збалансований підхід до 
життя, спроможність справлятися зі стресом, ефективне використання часу [1]. 

Якості розвинутої емпатійності: чуйність, емоційна сприйнятливість, тактовність, 
розуміння, доброзичливість, визначають можливості встановлювати та підтримувати 
контакти у спілкуванні, прогнозувати поведінки та діяльності людей. 

 Основними характеристиками менеджера освіти залишається його світогляд та 
суспільна спрямованість. Позитивні якості успішного управлінця, як свідчать теоретико-
прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців, розкриваються у такій 
послідовності: працелюбність; почуття обов’язку і відповідальність; сумління до 
дорученої роботи; охайність; акуратність у зовнішності; спеціальні і професійні знання з 
основ наук; особиста дисциплінованість; доброзичливість; ввічливість; уміння 
підтримувати дисципліну у педагогічному колективі; скромність; чуйність; уміння 
працювати не шаблонно, знаходити творче розв’язання питань навчання і виховання 
школярів/студентів; витримка; загальний розвиток (культурний рівень, світогляд); 
рішучість (тверда і послідовна реалізація прийнятих педагогічною радою рішень) 
тощо [7]. 

Щоб управляти конфліктом, необхідно знати причини його виникнення, тип, 
можливі наслідки для того, щоб вибрати найбільш ефективний засіб його вирішення. 

Як правило, в організаціях і керівники, і рядові співробітники розглядають 
конфлікт як явище суто негативне. І справді, конфлікт – це завжди зупинення та розрив 
нормальних, усталених відносин та виробничих процесів. Тому й є поширеною думка про 
те, що конфлікт – це явище негативне, деструктивне, дратуюче і неприємне, це те, чого 
слід боятися та по можливості уникати. Більшість керівників прагнуть до того, щоб не 
допустити виникнення конфлікту або пом’якшити його перебіг на момент виникнення . 
Як правило, це призводить до того, що протиріччя зберігаються, але «ховаються у 
підпілля» й набувають форми хронічної напруженості та потенційного конфлікту. 
Більшості керівників здається, що наявність конфліктів – це ознака неефективності 
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діяльності колективу, організації, поганого управління. Але насправді навіть у 
найблагополучнішій організації конфлікти не лише можливі, а іноді – бажані. 

Конфліктна ситуація – це об’єктивна основа конфлікту, яка фіксує виникнення 
реального протиріччя в інтересах і потребах сторін. 

Образи конфліктної ситуації – це внутрішні картини ситуації: уявлення учасників 
конфлікту про самих себе (про свої мотиви, цілі, можливості тощо); уявлення про 
протилежну сторону (її мотиви, цілі, можливості); уявлення кожного учасника про те, як 
інший сприймає його, уявлення про середовище, в якому реалізується конкретні 
відносини. 

Вирішення конфлікту, як і будь-яка інша фаза управлінської діяльності, повинна 
розпочинатися з діагнозу проблеми – розгляду основних характеристик конфлікту: 
мотивів та цілей його учасників, суті та змісту суперечностей, динаміки розвитку ситуації. 

Розбіжності і конфлікти неминучі в тих випадках, коли люди висловлюють різні 
точки зору. В залежності від способу вирішення конфліктної ситуації конфлікти можуть 
відігравати роль факторів, що породжують «руйнування» або сприяють розвитку творчих 
і конструктивних задатків [2]. 

Керівник, що здатний правильно себе вести в конфліктній ситуації і вживати 
заходів до усунення її, викликає до себе повагу. Нездатність керівника до 
конструктивного вирішення конфліктної ситуації викликає зниження його авторитету в 
підлеглих чи навіть породжує вороже і непримиренне до нього ставлення. 

Коли людина знаходиться в конфліктній ситуації, для більш ефективного 
вирішення проблеми необхідно вибрати певний стиль поведінки, що властивий саме їй, 
враховуючи при цьому інших людей а також природу самого конфлікту. 

У багатьох випадках конфлікту можна не допустити, вирішуючи суперечності на 
стадії конфліктної ситуації. Переростання конфліктної ситуації у конфлікт значно 
прискорюють конфліктогени, яких для попередження конфлікту слід уникнути.  

Менеджмент (з англійської - управління) – науково-практичний напрямок, 
орієнтований на забезпечення ефективного функціонування організації у ринковій 
економіці, ринкових умовах господарських відносин [3]. 

Менеджер – спеціаліст з управління.  Менеджер освіти виступає керівником, що 
формує відношення всередині та поза організацією, орієнтує членів організації на досягнення 
цілей. Ця професія пов’язана з управлінням соціальними системами, людьми, а між 
керівниками і підлеглими неминуче виникають суперечності, конфлікти.  

Якщо менеджер освіти зуміє оволодіти теорією і методикою розв’язання 
конфліктних ситуацій, то він зможе використовувати їх для розвитку і удосконалення 
діяльності своєї освітньої організації. 

Досягти цього можна шляхом посилення професійної спрямованості навчального 
процесу, використання активних форм підготовки, наближення навчальних завдань, які 
пропонуються студентам, до умов їх майбутньої професійної діяльності. 

Враховуючи вищезазначене та врахувавши наукові підходи до професійної 
підготовки менеджерів освіти нами були розроблені методичні рекомендації для 
професійної підготовки менеджерів освіти до управління конфліктними ситуаціями: 

1. Програми підготовки менеджерів повинна  включають 40-60% психологічних 
дисциплін. 

2. Форми підготовки: 
а) лекційні, практичні заняття, самопідготовка (50%); 
б) активні методи навчання: соціально-психологічний тренінг, ділові, рольові ігри, 

аналіз ситуацій, моделювання професійної діяльності (50%); 
3. Завдання: сформувати у майбутніх менеджерів освіти наступні особистісні 

якості:  
· Стратегічне мислення, прийняття швидких і правильних рішень; 
· Широкий кругозір, професійні знання,  
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· Здатність до самонавчання, самоосвіти; 
· Здатність до прогнозування і ризику; 
· Навички співробітництва; 
· Впевненість і самокритичність; 
· Професійна відповідальність, наполегливість; 
· Привабливість, власний імідж; 
· Стресостійкість; 
· Уміння управляти конфліктними ситуаціями, самоволодіння та ін. 
Головне для менеджера освіти – навчитися керувати конфліктом, знати 

закономірності його протікання та шляхи його вирішення, а також бути обізнаним у галузі 
психології особистості та психології людських відносин. Кожен менеджер повинен 
володіти мистецтвом вирішення конфліктів заради позитивного психологічного клімату в 
колективі, без якого не можлива творча, ефективна діяльність. 

Саме викладачі повинні приділяти значну увагу у професійній підготовці 
майбутнього менеджера освіти особистості студена, повинні розгледіти його потенціал, 
задатки бути керівником, допомогти розкрити лідерський якості та інше.  

Таким чином, можна зробити висновки, що менеджер освіти майбутнього повинен 
працювати над своїми професійними знаннями, морально-естетичними якостями, 
особистісним розвитком та іміджем. Щоб ефективно управляти освітньою установою й 
стати компетентним менеджером освіти, дуже важливо вміти ефективно управляти 
конфліктними ситуаціями, які будуть лише позитивно впливати на розвиток освітньої 
організації і мотивувати кожного підлеглого до особистісного розвитку, який є фактором 
підвищення моральної та професійної культури особистості. 

Оскільки питання розробки соціально-педагогічних тренінгів направлених на 
професійну підготовку менеджерів освіти до управління конфліктними ситуаціями мало 
розроблені і потребують напрацювань, ми вважаємо актуальними і тому плануємо надалі 
займатися розробкою таких тренінгів. 
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В статье раскрывается необходимость в специальной подготовке будущих 
менеджеров образования с использованием  активных форм обучения. Сформулированы 
методические рекомендации к профессиональной подготовке менеджеров образования по 
управлению конфликтными ситуациями. 
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Svyetlorusova A.V. Training of educational managers 

for management of conflict situations 
In the article the necessity for special training of future educational managers with the 

help of active training forms has been studied. The author articulates the methodological 
recommendations for professional training of educational managers for management of conflict 
situations.  
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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ШТАТУ ВНЗ УКРАЇНИ 

ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Шуневич Б. 
 

здобувач Національного університету „Львівська політехніка” 
  

У статті розглядається один з варіантів підготовки викладачів до застосування 
технологій дистанційного навчання у вищому навчальному закладі з використанням на 
його базі щомісячного семінару з обміну досвідом у цій галузі знань. 

 
Останнім часом в Україні вжито ряд заходів для модернізації освіти у відповідності 

з вимогами Болонської декларації, яка передбачає інноваційні зміни технологій 
навчального процесу, зокрема застосування модульно-рейтингових, дистанційних систем 
навчання тощо.  

Мета цієї статті – показати переваги і недоліки централізованої і місцевої 
підготовки керівних кадрів, професорсько-викладацького штату до впровадження 
дистанційного навчання (ДН) у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України. 

Як відомо, для ефективного впровадження нових технологій в освітній процес, 
щонайменше потрібно: 1) бути готовими до нововведень керівникам всіх рівнів і 
викладачам ВНЗ (розуміти, що таке ДН, знати можливості поєднувати його з денним, 
заочним, екстернатом, якщо немає підстав вводити суто дистанційне навчання та ін.); 2) 
провести соціально-економічне обґрунтування необхідності впровадження у ВНЗ 
конкретного виду технологій ДН, наприклад, електронного навчання через Інтернет або 
його елементів (проведення форумів, аудіо- і відео конференцій через Інтернет) [6, 209-
212]; 3) мати відповідну матеріально-технічну базу для організації дистанційного 
навчання [11, 27-31].  

Розглянемо детальніше можливість підготовки керівників і професорсько-
викладацького штату в межах міста, області до впровадження дистанційного навчання із 
залученням провідних спеціалістів України.  

Велике значення для проведення роботи в цій сфері в межах України мають 
навчальні семінари при Українському інституті інформаційних технологій в освіті 
(колишній Український центр дистанційної освіти) для підготовки координаторів 
дистанційного навчання, системних адміністраторів та розробників дистанційних курсів 
(ДК) [4], Київському національному університеті імені Тараса Шевченка для підготовки 
адміністраторів комерційних (Learning Space) і відкритих (Moodle, ILIAS) віртуальних 
навчальних середовищ. З цією ж метою проводяться Зимові і Літні школи Проблемною 
лабораторією дистанційного навчання Національного технічного університету 
„Харківський політехнічний інститут” на базі свого університету, Національної академії 
державного управління при Президентові України, Інституту українознавства [3] та ін. 
Перевага традиційної і дистанційної підготовки керівних кадрів і викладачів на базі цих 
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центрів полягає у наявності там потужної матеріально-технічної бази, відповідної 
навчально-методичної літератури, кваліфікованих вітчизняних і зарубіжних спеціалістів 
та досвіду у проведенні цієї роботи. До недоліків традиційної підготовки можна віднести, 
наприклад, високу вартість відряджень: проїзд, проживання, харчування, а дистанційної – 
необхідність мати доступ до Інтернету, комп’ютерів, програмного забезпечення та ін.  

Альтернативним способом підготовки кадрів є організація семінарів в обласних 
містах на базі ВНЗ, які мають для цього всі або найкращі в місті або області умови. 
Наприклад, для вивчення керівним і науково-педагогічним персоналом ВНЗ м. Львова 
досвіду впровадження ДН у ВНЗ України, у лютому 2005 р. на базі Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) організовано щомісячний 
семінар на тему: „Дистанційне навчання в системі вищої освіти України”.  

Для теоретичної підготовки учасників семінарських занять було запропоновано 
такі теми лекцій з проблем дистанційного навчання: 1) Основні терміни з дистанційного 
навчання та їх визначення [7, 95-104]; 2) Компоненти організації дистанційного навчання: 
нормативно-правова база; контингент студентів; заклади, які організовали дистанційне 
навчання в Україні і Львові, зокрема; підготовка кваліфікованих викладачів-
консультантів/тьюторів; створення відповідної матеріально-технічної бази для студента, 
викладача і в навчальному закладі; навчальні матеріали; фінансово-економічна база; 
маркетингові дослідження ДН; теоретичні розробки з цієї тематики; періодичні видання 
[9, 45-56]; 3) Перспективи запровадження електронного і комбінованого навчання у 
вищих навчальних закладах України [1, 47-54]. На нашу думку, електронне (дистанційне) 
навчання - це організований за певними темами, предметами, програмами навчальний 
процес, який передбачає активний обмін інформацією між студентами і викладачами, а 
також між самими студентами, і при якому використовуються в максимальній мірі сучасні 
засоби нових інформаційних технологій і засоби масової комунікації - звичні для нас 
факс, радіо, телебачення, в тому числі кабельне, а також аудіо-, теле- і відеоконференції, 
засоби мультимедіа і гіпермедіа, комп’ютерні телекомунікації [8, 218-221]. Під 
комбінованим навчанням ми розуміємо поєднання електронного дистанційного і 
традиційного навчання, а навчальними матеріалами для ДН (або електронного навчання – 
e-learning на Заході) - дистанційні курси, які створено на основі віртуальних навчальних 
середовищ (платформ, оболонок, програмного забезпечення), та Веб-курси; 4) Методика 
укладання дистанційного курсу [5, 209-214]. Лекція присвячена структурі дистанційного 
курсу, представленню прикладів оформлення перших сторінок ДК, складанню сценарію 
курсу і методиці його укладання. Під час лекції було продемонстровано модулі 
дистанційного курсу з англійської мови, укладеного на віртуальному навчальному 
середовищі (ВНС) ILIAS у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 
та інших ВНС; 5) Досвід укладання дистанційних курсів з різних дисциплін (на прикладі 
діючих ДК ВНЗ Львова, Києва і Харкова) [12, 82-91].  

Лекції супроводжувалися обговоренням проблем дистанційного навчання у вигляді 
питань-відповідей, виступів учасників семінару і проводилися у спеціалізованому залі або 
в комп’ютерному класі, в яких є доступ до Інтернету.  

З вересня 2005 р. до виступів на семінарі було запрошено представників інших 
навчальних закладів м. Львова (директорів центрів ДН, завідувачів кафедр, викладачів, 
провідних спеціалістів), які впроваджують нові технології навчання у своїй роботі, а саме: 
Львівського національного університету імені І. Франка, Національного університету 
„Львівська політехніка”, Університету „Львівський Ставропіґіон”, Української академії 
друкарства, Львівської комерційної академії, Львівського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України. На цьому етапі учасники семінарських занять мали можливість обмінятися 
досвідом впровадження мультимедіа у навчальний процес, а також ознайомитися з 
місцевим досвідом впровадження дистанційного навчання. 
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В грудні 2005 р., крім наших постійних учасників – представників навчальних 
закладів Львова, у приміщенні Лабораторії дистанційного навчання університету були 
віртуально присутніми ще й науковці з Проблемної лабораторії дистанційного навчання 
Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Зв’язок 
між лабораторіями налагодили працівники цих двох ВНЗ за допомогою комп’ютерних 
мереж. Це дало можливість нашим харківським колегам брати активну участь у засіданні 
семінару [2, 199-203]. Учасники семінару змогли переконатися в тому, що українські 
комп’ютерні мережі вже можна використовувати для голосового зв’язку під час 
проведення спільних семінарів, а отже й для проведення дистанційних занять. 

Ще одним результатом проведення семінарських занять за участю представників 
навчальних закладів Львова та інших міст України було створення бібліотеки друкованих 
і електронних матеріалів з дистанційного навчання при ЛДУ БЖД, яка постійно 
поповнюється працями учасників семінарських занять. 

На початку лютого 2006 р. в універстеті за допомогою електронного голосового 
зв’язку було прочитано вперше доповідь на тему: „Створення дистанційного курсу на 
ВНС ILIAS” на семінарі „Віртуальне навчальне середовище навчального закладу”, 
організованому в Харківській політехніці спільно з Міністерством освіти і науки України 
та Академією педагогічних наук України [10]. Такий спосіб читання доповідей став 
популярним на інших семінарах і конференціях, які проводяться у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності. 

Наступні семінарські заняття за участю представників навчальних закладів м. 
Львова та інших міст були присвячені практиці укладання дистанційних курсів з різних 
предметів, обміну досвідом науковцями, які уклали свої курси з конкретних дисциплін 
(інформатики, іноземних мов, математики) при розробленні сценаріїв ДК, порівнянню 
можливостей різних ВНС, за допомогою яких укладено дистанційні курси з однакових 
предметів, та ін. 

На семінарських заняттях виступають всього 2-3 доповідачі по пів години кожний, 
тому в учасників семінарів є можливість поспілкуватися у вузькому колі спеціалістів на 
цікаву їм тематику, а також винести її на широке коло учасників за допомогою аудіо- і 
відеоконференцій. Наприклад, віртуальним учасником десятого семінарського заняття в 
кінці лютого 2006 р. були науковці із Міжнародного науково-навчального центру 
ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій і систем НАН України і Міністерства освіти і 
науки України.  

Зараз Лабораторією дистанційного навчання при Львівському державному 
університеті безпеки заплановано ряд семінарів за участю українських та зарубіжних 
фахівців на базі університету. Під час семінарів, практичних занять всі бажаючі викладачі 
зможуть прослухати теоретичний курс лекцій з проблем дистанційної освіти, укласти 
самостійно свій курс під керівництвом досвідчених фахівців, випробувати його на 
учасниках семінару, отримати необхідну сучасну методичну і наукову літературу з цієї 
тематики.  

Адміністрацією університету розроблено „Експериментальну програму 
впровадження дистанційного навчання у практику факультету заочного та дистанційного 
навчання Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України на 
2006-2010 навчальні роки”, „Положення про використання дистанційної технології 
навчання на заочному факультеті заочного та дистанційного навчання Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності МНС України”, а також запропоновано 
свій варіант „Організації навчальної діяльності слухачів факультету заочного та 
дистанційного навчання”. Ці документи будуть основою для подальшого впровадження 
ДН у ЛДУ БЖД. 

Як видно із доповідей, представлених на щомісячному семінарі на базі Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності, викладачі вищих навчальних закладів 
розробляють свої власні курси для дистанційного навчання, використовуючи при цьому 
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зарубіжний досвід та багату українську педагогічну спадщину, а також більш, ніж 
півстолітній досвід укладання навчальних матеріалів для заочного, вечірнього навчання, 
наприклад, теле- і радіокурсів, посібників та інших матеріалів.  

До переваг підготовки керівних кадрів і професорсько-викладацького штату в 
обласних центрах України відноситься відсутність фінансових витрат на відрядження, 
можливість підготувати одночасно велику кількість керівників і викладачів з різних ВНЗ 
міста або області до впровадження новітніх технологій у навчальний процес, а до 
недоліків – необхідність: потужної матеріальної бази у ВНЗ, в якому проводиться 
підготовка; ліній зв’язку з високою пропускною здатністю. Через відсутність спеціалістів, 
здатних організувати таку підготовку, приходиться запрошувати їх з інших ВНЗ України 
або інших країн тощо. 

Дистанційна форма навчання дає можливість поєднати сучасні та давніші методики 
викладання. Тому зараз при розробленні курсів можна використати спадщину відомих 
українських педагогів-новаторів 19-20 століть: Костянтина Ушинського, Івана Огієнка, 
Софії Русової, Григорія Ващенка, Василя Сухомлинського та інших.  
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Шуневич Б. Подготовка преподавателей ко внедрению технологий  
дистанционного обучения во Львовском институте пожарной безопасности 

В статье рассматривается один из вариантов подготовки преподавателей к 
внедрению технологий дистанционного обучения в высшем учебном заведений с 
использованием на его базе ежемесячного семинара по обмену опытом в єтой области 
знаний.  

 
Shunevych B. Instructor training for implementing distance  

learning technologies at l’viv institute of fire safety 
 The article deals with a version of instructor training for implementing distance learning 

technologies at higher educational institution using monthly seminar on its basis for experience 
exchanging in this sphere of knowledge. 
 
 
 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 
Зотєєва Т. 

 
Формування готовності студентів до здійснення естетичного виховання 

дошкільників здійснюється в процесі навчальної діяльності, спрямованої на естетичний 
розвиток особистості. Останнє зумовлено включенням елементів естетичної підготовки в 
усі теоретичні курси. Метою організації такої діяльності майбутніх спеціалістів є 
оволодіння знаннями методологічних та психолого-педагогічних основ естетичного 
виховання, методиками музичного виховання, керівництва образотворчою діяльністю 
дітей, ознайомлення їх із природою та ін. 

Разом з тим, аналіз та узагальнення естетичної підготовки студентів показали, що 
майбутні спеціалісти не завжди володіють знаннями сучасної теорії естетичного 
виховання, вміннями творчо, багатоперспективно мислити, використовувати вже отримані 
теоретичні знання, більш тонко і гнучко розуміти і відчувати естетичне в культурі свого 
народу. 

Тому актуальна проблема естетичної підготовки в вузі - виявлення нових аспектів 
формування готовності студентів до здійснення естетичного виховання дошкільників, 
метою яких є  саморозвиток і самоствердження особистості, вдосконалення знань 
студентів в області мистецтва, культури, психології дитячого колективу. Реалізація цих 
аспектів забезпечує загальнокультурний, естетико-художній розвиток студентів, що 
відображено в програмі з формування у них естетичних знань, умінь і навичок. В 
результаті впровадження цієї програми майбутні спеціалісти не тільки отримають знання, 
але й роблять їх своїми переконаннями, відчувають красу і гармонію творів, розуміють 
красу слова та ін. Таким чином у майбутніх спеціалістів розширюється науковий, 
художній, естетичний кругозір, внаслідок чого підвищується рівень естетичного 
виховання дітей у дитячому садку. 

Крім того, актуальним аспектом процесу формування зазначеної готовності у 
студентів є дотримання необхідної міри в процесі естетичної інтерпретації художніх 
творів та виробів мистецтва. Вироблення необхідних для цього умінь і навичок 
здійснюється в ході виконання майбутніми спеціалістами творчих завдань. Наприклад, 
студентам пропонуються такі завдання: скласти бібліографічний список теоретичної, 
методичної літератури і ознайомитися з авторами та їх творами; проаналізувати 
програмний репертуар дитячого садка, внести в нього свої корективи і визначити, які 
задачі ставляться в програмах виховання цього дитячого садка, що віддзеркалюють  
естетичний розвиток дітей засобами літератури, музики, живопису; підготувати, а потім 
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провести заняття з дітьми старшого дошкільного віку з тем: „Моя улюблена книга”,  „Мій 
улюблений музичний твір” та ін.; записати та проаналізувати розповіді дітей і вихователя; 
вибрати для обговорення на семінарі „свій улюблений твір” з того чи іншого виду 
мистецтва і обґрунтувати свій вибір. 

Виконуючі вищеназвані завдання, майбутні спеціалісти   самостійно працюють з 
літературою, творчо відносяться до справи, актуалізують для себе провідні аспекти 
естетичного розвитку дітей дошкільного віку. Приймаючи участь в обговоренні на 
семінарі, студенти відчувають красу, різноманіття форм, фарб, стилів письменницької 
майстерності, музичного й образотворчого мистецтва.  

З огляду на сказане, можна констатувати, що на основі оволодіння різними видами 
естетичних знань, умінь і навичок, в ході організації такої діяльності майбутні спеціалісти 
намагаються створити власну концепцію естетичного виховання дітей дошкільного віку, 
яка містить їх авторську, незалежну точку зору на естетизацію всього процесу розвитку 
дитини у дитячому садку. 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ   
УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

 
Шут Н.М. 

 
студентка магістратури кафедри педагогіки  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
За роки незалежності України зроблено суттєві кроки в розбудові освітньо-

виховної системи як осередку духовного становлення особистості. Сучасні тенденції 
розвитку освіти потребують теоретичного переосмислення, а відтак і практичного 
оновлення професійної підготовки управлінців навчальними закладами, зокрема 
дошкільними.  

Управління дошкільними навчальними закладами здійснює директор, який є 
вповноваженим державою та відповідальним перед нею за навчання та виховання дітей 
дошкільного віку. Директор має створювати  такий мікроклімат, який забезпечуватиме 
можливість дітям зростати у любові, радості, щасті, а працівникам – комфортно почувати 
себе, злагоджено і творчо працювати. 

Проблема підвищення професійного рівня керівника дошкільного навчального 
закладу освіти вже давно непокоїть освітянську громадськість, оскільки на управлінські 
посади призначаються вихователі (вихователі-методисти), які не мають спеціальної 
підготовки. Вони характеризуються переважно достатнім рівнем освіченості  і знань зі 
свого фаху, мають організаторські здібності, проте не завжди готові повною мірою 
вирішувати цілу низку управлінських, психолого-педагогічних, економічних 
господарських та інших проблем, які постійно виникають у реальному житті  дошкільного 
навчального закладу та нести за них відповідальність. 

Законом України “Про загальну середню освіту”, Національною доктриною 
розвитку освіти передбачається суттєве вдосконалення управління освітою в державі, 
утворення сучасного типу управління та перехід до державно-громадської моделі 
управління середньою освітою. Успішна реалізація цих завдань значною мірою 
визначається індивідуально-психологічною активністю управлінців, готовністю приймати 
ефективні рішення та нести за них відповідальність, творчим підходом керівників 
дошкільних навчальних закладів до виконання своїх функціональних обов’язків, темпами 
модернізації управління навчально-виховним процесом, ефективністю вдосконалення. 
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Головний стратегічний напрям  підготовки управлінців навчальними закладами 
лежить у площині технологізації цього процесу, оскільки однією з глобальних тенденцій 
розвитку освіти, котра пов’язана з розширенням застосування комп’ютерів, 
інформаційних мереж і технологій в освітній практиці, є її інформатизація. Суспільство 
інформаційних технологій значно більше зацікавлено в управлінцях, здатних самостійно й 
активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до змінних умов життя. Засоби 
інформатизації освіти (засоби нових інформаційних технологій разом із навчально-
методичним, нормативно-технічним і організаційно-інструктивним матеріалом), які 
використовуються у процесі підготовки,  забезпечують їх педагогічно доцільне 
використання.  

Наукове обґрунтування змісту підготовки управлінців навчальними закладами 
включає такі етапи: теоретико-методологічне обґрунтування основних дефініцій процесу 
підготовки сучасного управлінця; розробка методичного забезпечення та технологій для 
майбутніх керівників закладів освіти щодо здійснення ними своїх функціональних 
обов’язків; виявлення організаційно-методичних умов підготовки управлінців; розробка 
психолого-педагогічних і методичних засад управлінської діяльності. 

У структурі змісту підготовки управлінців можна виділити такі компоненти: за 
видом організації – аудиторний та позааудиторний, за компонентним складом змісту – 
теоретичний, емпіричний, практичний; за способом навчально-пізнавальної діяльності – 
репродуктивний і пошуково-дослідницький. 

Практика навчання студентів магістратури – майбутніх управлінців навчальними 
закладами показала, що засвоєння навчального матеріалу відбувається ефективно, якщо 
викладач організовує групові дискусії. Дискусії надають можливість студентам 
обмінюватися ідеями, враженнями і думками на будь-яку тему. Дискусії особливо корисні 
тим, що активізують розумову діяльність зазначеної категорії студентів , їх уміння 
висловлювати свої власні ідеї та думки і дозволяють їм почути різні міркування їх 
одногрупників. Дискусії розширюють в і поглиблюють розуміння студентами конкретної 
теми, а також допомагають їм використовувати набуті знання.  

Позитивно впливає на процес навчання студентів і  “мозкова атака”, яка є 
популярним способом навчання, який викликає зливу ідей на будь-яку тему. Суть його 
полягає в тому, що викладач пропонує студентам конкретну проблемну або життєву 
ситуацію, яку вони мають обміркувати та виробити якомога більше альтернативних 
способів вирішення цієї проблеми. Початковим етапом “мозкової атаки” є вільний потік 
різних ідей. Оцінка цих ідей проводиться тільки після завершення обміну думками. Після 
чого студентам пропонується проаналізувати кожну з поданих ідей. 

Ефективність інформаційно-комунікативна технології навчання студентів залежить 
від відкритості спілкування викладача і студентів. Студенти повинні розуміти і 
виконувати основні правила проведення обговорень у групі, у той час як викладач 
повинен розуміти і володіти вміннями застосовувати деякі основні методи налагодження 
міжособистісних контактів, сприяючи таким чином вільному ходу групової дискусії. За 
цим має бути обмін цікавими ідеями між студентами і викладачем, що, звичайно, 
підвищить рівень розуміння матеріалу навчальної дисципліни. 

Отже, інформаційно-комунікативна технологія навчання управлінців навчальними 
закладами відображає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах 
визначеного предмета, теми, питання і передбачає активне залучення студентів до 
комунікативної діяльності на занятті. 
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РОЗДІЛ 3. Зарубіжний досвід управління освітою 

 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА  
В ОПІКУНСЬКО-ВИХОВНИХ ОСЕРЕДКАХ В ПОЛЬЩІ 

 
DZIAŁANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO PODEJMOWANE WOBEC  
WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

 
Плечкань К. 

доктор педагогічних наук, Католицький університет в Люблині 
 
У статті характеризуються функції, форми і методи роботи соціального працівника, 

а також зміст програм і методик, що забезпечують успішність і результативність виховної 
роботи.  

 
Osoba zatrudniona w placówce opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku pracownika 

socjalnego jest odpowiedzialna za pracę z rodziną dziecka, rozpoznaje jego sytuację rodzinną, 
utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi tę rodzinę, inicjuje działania niezbędne do 
unormowania sytuacji rodziny i umożliwia powrót dziecka do rodziny28. 

Według A. Pochopień „pracownik socjalny przy zachowaniu ścisłej współpracy  
z innymi specjalistami placówki, w procesie pracy z rodziną musi realizować szereg zadań, jak: 

- wizyty w domach rodzinnych wychowanków, wywiady środowiskowe, indywidualne 
rozmowy z członkami rodzin, środowiskiem lokalnym, mają na celu wnikliwe poznanie sytuacji 
rodzinnej wychowanka, warunków życia, przyczyny kryzysu i odseparowania dziecka od 
środowiska rodzinnego; 

- praca nad przełamywaniem oporów towarzyszących rodzicom na myśl o wizycie  
w domu dziecka; 

- informowanie rodziców o możliwościach i procedurach umożliwiających ewentualne 
urlopowanie dzieci do domu rodzinnego; 

- opracowanie planów pracy z rodziną dziecka; 
- organizowanie i prowadzenie dwa razy w miesiącu wspólnie z zespołem psychologów 

pracujących w domach dziecka – spotkań grupy wsparcia dla rodziców; 
- współpraca z miejskim i gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, powiatowym 

centrum pomocy rodzinie, urzędom pracy, kościołom”29. 
Zdaniem Rex A. Skidmore „w pracy z dzieckiem należy przede wszystkim pamiętać, że 

usługi ochronne dla dzieci są wyspecjalizowanym działaniem opieki nad dzieckiem. Dziedzina 
ta przeciwdziała zaniedbywaniu, złemu traktowaniu i wykorzystywaniu dzieci przez 
prewencyjne stosowanie świadczeń socjalnych zmierzających do ustabilizowania życia 
rodzinnego. Jej celem jest umacnianie rodziny i rozwijanie zdolności rodziców do właściwej 
opieki nad dziećmi. Choć działalność ochrony koncentruje się na dzieciach, jej szczególne 
zainteresowanie dotyczy rodzin, w których nie rozwiązane problemy prowadzą do 
zaniedbywania i złego traktowanie dzieci, a sytuacja w domu stanowi zagrożenie dla ich 
fizycznego lub emocjonalnego dobrostanem”30. 

Pracownik socjalny w tego typu placówkach ma ściśle współpracować  
z rodziną wychowanka. Nadrzędnym kierunkiem pracy opiekuńczo-wychowawczej powinno być 
zapewnienie dziecku możliwości powrotu do rodziny i życiowej samorealizacji w środowisku 

                                                           
28 A. Pochopień, Pracownik socjalny w domu dziecka, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 9, 2004, s. 48. 
29 Tamże, s. 49-50. 
30 Rex A. Skidmore, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998, s. 202. 
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rodzinnym. System pomocy rodzinie i dziecku powinien być nastawiony na pomoc w 
rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, zanim nastąpi rozkład więzi rodzinnych oraz 
zaistnieją okoliczności zmierzające do rozłączenia rodziny. 

Z.W. Stelmaszczuk w swej pozycji książkowe podaje, iż „pracownik socjalny może 
zastosować w swojej działalności trzy typy programów: 

1. usługi dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach. Ich celem jest pomoc rodzicom 
w poznaniu upośledzenia dziecka i jego indywidualnych cech; 

2. usługi edukacyjne mające na celu poprawienie potencjału poznawczego dzieci  
w rodzaju i społecznościach upośledzonych pod względem socjo-ekonomicznym; 

3. usługi na rzecz rodziny problemowej. Mają na celu służyć rodzinom, w których 
wielorakie problemy na poziomie indywidualnym, relacyjnym lub społecznym stanowią 
zagrożenie dla normalnego fizycznego i psycho-społecznego rozwoju dzieci”31. 

Według E. Marynowicz-Hetki „aby funkcjonowanie rodziny wróciło do normy 
pracownik socjalny musi podjąć następujące czynności: 

- wspieranie matki w podejmowaniu różnorodnych decyzji ważnych dla rodziny  
i rodziców; 

- czuwanie nad stosowaniem zabiegów integrujących rodzinę przez zachęcanie matki do 
rozmów z dziećmi, przyjmowanie wobec nich postawy partnerskiej, wspólnego wykonywania 
niektórych czynności, wspólnie spędzania czasu wolnego; 

- prowadzenie doradztwa w zakresie racjonalnej organizacji dnia, wykorzystania czasu, 
funkcjonalnego urządzenia i wyposażenia mieszkania, racjonalnego życia, stosowania zasad 
higieny i ochrony zdrowia; 

- zachęcanie do wyjścia z izolacji towarzyskiej, występującej w niektórych rodzinach 
niepełnych”32. 

 Praca z wychowankiem to nieustanne tworzenie dokumentacji na jego temat. 
Dokumentacja podopiecznego jest tworzona celowo w drodze: 

- zbierania informacji od zainteresowanej jednostki lub najbliższego środowiska oraz 
obserwacja zachowań i pomieszczeń; 

- zbierania informacji „zewnętrznych” znajdujących się w innych instytucjach33. 
 Bardzo często pracownicy tworzy tak zwane projekty by najdokładniej poznać 

przypadek danej jednostki czy też grupy. Projekt obejmuje następujące działy: 
1. nadzór opiekuńczy nad nieletnim lub młodocianym. Rozpoczyna się od rozwiązania 

sytuacji życiowej podopiecznego, jego głównych problemów; 
2. prowadzenie kursów dotyczących różnorodnych zagadnień; 
3. udzielanie pomocy w nauce; 
4. organizowanie tak zwanej pracy w czasie wolnym34. 
Pracownik socjalny jest pierwszym ogniwem łączącym rodzinę z systemem opieki 

zastępczej i on dokonuje pierwszej oceny czy rodzina spełnia formalne wymagania dla 
opiekunów zastępczych. Pracownik socjalny powinien dobrze orientować się jak wyglądają 
kontakty rodziców biologicznych z dziećmi, koordynować je i występować w roli mediatora w 
sytuacjach konfliktowych35. 

Praca z rodzicami naturalnymi dzieci objętych opieką zastępczą to jedno  
z najtrudniejszych zadań stojących przed pracownikiem socjalnym36. 

Istotnym działaniem pracownika socjalnego jest zawarcie kontraktu z rodziną naturalną 
dziecka. Kontrakt powinien być bardzo konkretny, realny, ściśle określający ramy czasowe. Jest 
                                                           
31 Z.W. Stelmaszczuk, Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą, Katowice 2001, s. 48. 
32 E. Marynowicz-Hetka, Warsztat pracownika socjalnego, Warszawa 1977, s. 53. 
33 Tamże, s. 32. 
34 E. Marynowicz-Hetka, Wokół problemu działania społecznego, Katowice 1998, s. 201. 
35 I. Krzyżanowska, Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki  
     zastępczej, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 6, 2004. 
36 Tamże, s. 33. 
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to rodzaj umowy obejmujący takie działania jak na przykład: podjęcie leczenia z uzależnienia 
alkoholowego czy rejestracja w urzędzie pracy. Kontrakt zawiera także nasz zobowiązania np. 
deklaracje pomocy w określonych sprawach37. 

Innym bardzo ważnym aspektem pracy pracownika socjalnego w domu dziecka jest 
pomoc wychowankom usamodzielniającym się. Do głównych jego zadań w tym zakresie należą: 

- wspomaganie wychowanków w procesie usamodzielniania się; 
- współpraca z instytucjami komplementarnymi wobec naszej placówki w celu 

zapewnienia wychowankom optymalnych warunków rozwoju; 
- regulacja kwestii socjalno-bytowych i urzędowo-administracyjnych wychowanków i 

ich rodzin; 
- wspieranie byłych wychowanków w osiągnięciu możliwości pełnej aktywności 

społecznej38. 
Doświadczenia minionych lat wskazują na konieczność prowadzenia intensywnej pracy z 

osobami przygotowującymi się do opuszczenia placówki. Jej podstawą jest indywidualizacja 
kontaktów wspomagana zajęciami grupowymi, a także praca wychowawcza skierowana na 
naukę zasad społecznego współżycia w tym komunikacji interpersonalnej, odpowiedzialności za 
siebie i innych, autoprezentacji oraz ukierunkowania na wzmocnienie własnej wartości 
usamodzielających39. 

W myśl za J. Piotrowskim „pracownik socjalny podejmując działania  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej musi kierować się cechami charakterystycznymi dla 
zasady opiekuńczej. Wśród cech charakterystycznych wymienia się: 

1. zapewnianie niezbędnych świadczeń o zmiennej wysokości, różnym czasookresie 
udzielania, rodzaju itp. przystosowanych i zróżnicowanych odpowiednio  
do indywidualnych lub grupowych potrzeb; 

2. systemy pomocy społecznej obejmują zawsze całą ludność, wszystkich którzy 
znajdują się w potrzebie niezależnie od ich przynależności czy pochodzenia społecznego; 

3. wszystkie świadczenia przyznaje się ze źródeł publicznych bezpłatnie,  
bez pobierania jakichkolwiek specjalnych składek lub opłat od ludności; 

4. systemy pomocy społecznej są administrowane przez organy publiczne, przeważnie 
lokalne; 

5. nie istnieje prawo do świadczeń w sensie roszczenia prawnego. Świadczenia są 
bowiem fakultatywnie zależne od oceny przez organ opiekuńczy, chociaż  
zmierza się do ograniczenia dowolności w przyznawaniu świadczeń”40. 

C. Sulton41 bardzo ciekawie przedstawia sposoby i zasady komunikacji  
dla pracownika socjalnego, który podejmuje współpracę z dziećmi w nieformalnych sytuacjach i 
różnych okolicznościach, na przykład w domach dziecka, klubach młodzieżowych. Autor pisze 
iż najważniejsze w tych działaniach to pozyskanie akceptacji dzieci, wymienia on następujące 
uwagi dzięki którym zdobycie akceptacji jest możliwe. Są to: 

- Słuchaj jak najwięcej i staraj się zapamiętać najważniejsze słowa i wyrażenia; 
- Pamiętaj, że jesteś osobą nową, nieznaną, obcą więc się nie spiesz; 
- Przedstaw się nieformalnie; 
- Spróbuj zapamiętać jak najwięcej zmian; 
- Staraj się wyglądać na osobę rozluźnioną; 
- Jakiś „nowy” może być gotów do podjęcia rozmowy z Tobą wcześniej niż starzy 

bywalcy. Ich status w grupie jest wysoki, Twój – niski; 

                                                           
37 Tamże, s. 34, art. A. Pochopień. 
38 Tamże, s. 51. 
39 A. Pochopień, Pracownik socjalny w domu dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 9, 2004,  
     s. 50. 
40 J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne, Problemy i metody, Warszawa 1966, s. 190-191. 
41 C. Sulton, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2004, s. 73. 



 

131 
 

- Spróbuj porozmawiać najpierw z jedną czy dwiema osobami z grupy, a nie ze 
wszystkimi; 

- Znajdź jakiś wspólny punkt łączący Cię z grupą młodych ludzi, np. „Mam tę płytę”. 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie rzadko można spotkać  

tak zwanych „młodocianych przestępców. Jest to młodzież, która w przeszłości popełniła błąd 
bo być może czuła się osamotniona i bez wyjścia. Aby móc im pomóc potrzebna jest 
odpowiednia terapia czy też rehabilitacja42. 

Według Z.W. Stelmaszczuk „pracownik socjalny w okresie pobytu dziecka  
w ośrodku musi współpracować z jego rodziną jak i w okresie powrotu do domu.  

W okresie pobytu w ośrodku pracownik działa na zasadzie: 
- grupy wsparcia dla rodziców; 
- wysyła rodzicom broszury informacyjne na konkretne tematy; 
- dba o wizyty rodziców; 
- organizuje treningi grupowe lub instrukcje dla rodziców dotyczące komunikacji  

i rozwiązywania konfliktów; 
- przydziela rodzicom pewne obowiązki, np. zakupu rzeczy potrzebnych dziecku; 
- organizuje grupy wsparcia dla rodziców; 
- dba o terapię rodziny”43. 
 W okresie powrotu do domu działania pracownika socjalnego maja następujący 

charakter: 
- organizuje, pamięta o grupach wsparcia dla rodziców, dyskusja o tym, czego 

oczekiwać po powrocie do rodziny i środowiska; 
- zespoły wspierające rodziców i dzieci w czasie powrotu do domu i integracji  

ze środowiskiem; 
- pomoc specjalistów zapewniającą współpracę między ośrodkiem a domem oraz 

przydatna młodzieży w znalezieniu zatrudnienia i w rozwiązywaniu praktycznych problemów po 
opuszczeniu opieki44. 

Bardzo ważne jest rozszerzenie i wzmocnienie sieci powiązań społecznych wokół 
dziecka oraz jego rodziny. Sieci te są ważnym źródłem wsparcia w procesie opieki, a także po jej 
zakończeniu. 

Dzieci z ośrodków powinny brać udział w zajęciach rekreacyjnych dla młodych ludzi z 
ich sąsiedztwa. Tym sposobem stymuluje się zawiązywanie nowych kontaktów i przyjaźni. 
Warto zabiegać o współpracę z rodzinami, które zechcą gościć dzieci podczas weekendów lub 
wakacji45. 

Aby w pełni móc udzielić pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-
wychowawczych należy pozyskać jak najwięcej informacji na ich temat. Informacje można 
uzyskać w różny sposób: za pomocą kwestionariuszy (dla podopiecznych, rodziców, 
pracowników społecznych), wywiadów z osobami zaangażowanymi, obserwacji codziennych 
sytuacji, analizowania dokumentów, wizyty i dyskusji w grupach podopiecznych, rodziców, 
personelu placówek, z osobami z zewnątrz i w różnych grupach46. 

Dziecko będzie mogło przystosować się do społeczeństwa i włączyć się do niego dzięki 
wsparciu emocjonalnemu jakie powinien okazać i dać mu pracownik socjalny. 

Autorka D. Becelewska pisze, iż „wsparcie dziecka przedszkolnego polega na: 
- rozumieniu jego potrzeb i pomocy w zaspokajaniu ich; 
- zapewnieniu mu bezpieczeństwa i możliwości decydowania o sobie; 
- stymulowaniu jego rozwoju i wzmacnianiu psychiki; 
- zabezpieczeniu komfortu psycho-fizycznego; 

                                                           
42 Tamże, s. 192. 
43 Z.W. Stelmaszuk, Zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i młodzieżą, Katowice 2001, s. 204. 
44 Tamże, s. 204. 
45 Tamże, s. 225. 
46 Tamże, s. 225. 



 

132 
 

- uczeniu sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 
- wysyłaniu jednoznacznych, zrozumiałych dla niego komunikatów; 
- poważne traktowanie jego problemów; 
- unikaniu ironii (której i tak nie rozumie) oraz rozbieżności w komunikatach 

werbalnych i niewerbalnych; 
- posługiwaniu się właściwie dobraną do jego poziomu ścieżką komunikacyjną”47. 
Dziecko w okresie edukacji wczesnoszkolnej również oczekuje wsparcia  

od pracownika socjalnego. Brak wsparcia w tym okresie rozwojowym skutkuje zachowaniem 
nieadekwatnych do sytuacji czy też wadliwym ukształtowaniem osobowości, bądź też 
narastającymi problemami wychowawczymi. 

Wsparcie dziecka wczesnoszkolnego zachodzi wówczas gdy: 
- aktywnie go wysłuchamy; 
- pomożemy mu w racjonalnym odreagowaniu emocji oraz w rozwiązywaniu jego 

dziecięcych problemów48. 
W staraniach mających na celu prawidłowy rozwój psychiczny dziecka jego rodzinę 

intensywnie musi wspierać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym przypadku praca 
socjalna polega także na pomocy w rozwiązywaniu rozmaitych problemów życiowych, także w 
ośrodkach można uzyskać poradę prawną, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, poradę 
wychowawczą i pomoc psychologa49. 

Według K. Chrąściel „rodzinę dysfunkcyjną w rozwoju społecznym wspiera wiele 
instytucji i zadaniem pracownika socjalnego jest prowadzenie działań profilaktycznych, które 
mogą pomóc wychowankom domu dziecka w powrocie do domu rodzinnego. Programy 
profilaktyczne określone mianem programów nowej generacji cechuje: 

- koncentracja na patologii zachowań w szeroki zakresie; 
- niekonwencjonalność w odniesieniu do lokalnych zagrożeń; 
- czytelne planowanie, modyfikacja i ocena; 
- obejmowanie działaniami interwencyjnymi grup niskiego i wysokiego ryzyka 

zagrożenia; 
- korzystanie z wielu metod podczas realizacji projektów; 
- skuteczność działań; 
- odpowiedzialność uczestników za realizację programu; 
- ewaluacja i modyfikowanie programów w trakcie ich realizacji”50. 
 Rola i działania pracownika socjalnego w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych to nieustanna współpraca z różnymi instytucjami. Często jest to działalność w 
szkole, do której uczęszczają wychowankowie. Pracownik socjalny w szkole stara się nawiązać 
współpracę z tą instytucją i rodziną wychowanków. 

Zdaniem B. Du Bois i K. Kosgsrud Miley „praca socjalna w szkołach zorientowana jest 
na kompetencje, rządzi się kilkoma podstawowymi zasadami: 

- rodziców i dzieci postrzega się jako część systemu transakcyjnego,  
który charakteryzuje się nieustannym rozwojem i adaptacją; 

- rodziców i dzieci uważa się za wysoce umotywowanych do osiągania kompetencji w 
odniesieniu do wymagań i wyzwań, które niesie ze sobą życie codzienne; 

- następuje przeniesie środka ciężkości z terapii klientów na kształtowanie umiejętności 
prowadzących do opanowania sztuki życia; 

- możliwości, które zapewnia otoczenie oraz, które daje wsparcie społeczne  
uważa się za środki promowania rozwoju osiągnięć i samospełnienia; 

- dopasowuje się wsparcie do potrzeb osobistych na rzecz maksymalizacji kompetencji, 
tożsamości, rozwoju autorom samospełnienia”51. 
                                                           
47 D. Becelewska, Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Katowice 2005, s. 97. 
48 Tamże, s. 99. 
49 K.W. Frieske, P. Połowski, Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych, Katowice 1999, s. 171. 
50 K. Chrąściel, Profilaktyka na poziomie lokalnym, Praca Socjalna, nr 3 2007, s. 60. 
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Praca socjalna w szkole obejmuje również takie inicjatywy jak zachęcanie rodziców do 
uczestnictwa w działalności szkoły, nadzorowanie zajęć na boisku szkolnym, dobrowolny udział 
w charakterze pomocy klasowej, prowadzenie gorących linii dla dzieci, angażowanie rodziców 
w edukację ich dzieci i stosowanie podejścia grupowego do promowania rozwoju zarówno 
dzieci jak i rodziców, oraz poprawy ich umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami52. 

Rola pracownika socjalnego w szkole to także diagnoza jego umiejętności edukacyjnych, 
często bowiem są to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Świadczenia na rzecz 
takich dzieci obejmują ocenę, czy dany uczeń powinien zostać skierowany do szkoły specjalnej. 
Aby móc postawić właściwą diagnozę pracownik socjalny podejmuje następujące działania: 

1. konsultacje z nauczycielami oraz innym personelem szkolnym; 
2. prace z zespołem edukacyjnym dla ułatwienia obserwacji i ocen oraz zapewnienie 

usług bezpośrednich dla uczniów wymagających edukacji specjalnej. 
Jak podaje K. Frysztacki i K. Piątka „w stosunku do uczniów posiadających bagaż 

destrukcyjnych doświadczeń życiowych, niewystarczające i nieskuteczne okazują się 
standardowe oddziaływania wychowawcze. Niezbędne są natomiast długotrwałe systematycznie 
realizowane zabiegi socjoterapeutyczne, w których realizacje powinna włączyć się także szkoła. 
Socjoterapią powinny być objęte także dzieci i młodzież odczuwająca skutki społecznej izolacji 
z powodu obecności w ich rodzinach w różny sposób manifestującej się patologii. Wskazane jest 
przy tym, aby miały one charakter zabawowy, zapewniając uczestnikom zajęć poczucie 
bezpieczeństwa i zaufania, a tym samym sprzyjając otwarciu się i uzewnętrznienie swoich 
problemów”53. 

Aby pomóc zagubionemu wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, który 
wchodzi na drogę przestępstwa, pracownik musi skorzystać z następujących sposobów, które 
zwykle dają pozytywne wyniki: 

- stosowanie technik behawioralnych w odniesieniu do prostych zachowań; 
- angażowanie młodzieży w wytyczanie własnych celów; 
- wzmacnianie różnicujące; 
- kształcenie, o ile obejmowało: 
- zindywidualizowaną diagnozę, 
- specyficzny cel do osiągnięcia, 
- zindywidualizowany program oparty na odpowiednim materiale, 
- elementarne umiejętności uczenia się, 
- rozkładanie złożonych umiejętności na prostsze, 
- nagradzanie uwagi i wytrwałości na początku; 
- zróżnicowane wzmacnianie osiągnięć w zakresie uczenia się; 
- przyuczanie do zawodu wraz ze wspierającym je kształceniem ogólnym; 
- kształcenie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących pracy; 
- edukacyjne programy prowadzące do uzyskania kwalifikacji; 
- dalsza pomoc także po znalezieniu pracy; 
- terapia grupowa ze szczególnym naciskiem na uczenie się; 
- indywidualne doradztwo obejmujące następujące elementy: 
- doradztwo w celu uzyskania od młodzieży informacji o trapiących ją problemach, 
- diagnoza problemu i okoliczności z nim związanych, 
- wytyczanie celów behawioralnych, 
- ćwiczenie nowych zachowań w warunkach związanych z problemem, 
- pracownik udzielający porad obserwuje młodzież bezpośrednio w sytuacji 

problemowej, 
- ocena i modyfikowanie celów w trakcie kolejnych sesji doradczych; 

                                                                                                                                                                                           
51 B. Du Bois, K. Krosgsrud Miley, Praca socjalna, zawód który dodaje sił, tom II, Katowice 1999, s. 121. 
52 Tamże, s. 122. 
53 K. Frysztacki, K. Piątka, Wielowymiarowość pracy socjalnej, Toruń 2002, s. 240-241. 



 

134 
 

- terapia rodzinna skoncentrowana na poprawie umiejętności komunikacyjnych  
w rodzinie; 

- uczenie rodziców rozwiązywania problemów i umiejętnego dyscyplinowania dzieci54. 
Zakres świadczeń na rzecz rodzin sięga od działań prewencyjnych w obrębie 

społeczności i obejmujących wszystkie rodziny po specjalistyczne świadczenia w miejscu 
stałego pobyty w instytucji dla dzieci specjalnej troski55. 

Autorka A. Kuczkowska-Krukowska pisze, iż „inna formą wspomagania  
w stosunku do osób młodych jest pomoc w rozwoju rozumiana jako wprowadzenie  
w wartości, pomaganie do wzrostu i wzrastania w środowisko społeczne, wspomaganie, 
ochranianie rozwoju przed zaburzeniami, służbą rozwojowi”56. 

Aby móc choć po części sprostać zadaniom jakie ma do realizacji pracownik socjalny w 
placówce, musi on pamiętać o działaniach socjalno-wychowawczych, które są bardzo istotne w 
tegoż typu placówkach. 

Działanie socjalno-wychowawcze musi mieć i ma walory organizowania. Pracownik 
socjalny opiera swe działanie na nawiązywaniu kontaktów społecznych z różnymi ludźmi i 
współpracuje z nimi. organizuje tym samym środowisko podopiecznych, wpływa na rodzaj i 
częstotliwość ich społecznych interakcji. Interesuje go człowiek w sytuacji problemowej, której 
źródła tkwią w zaniku więzi społecznej bądź uformowaniu się jej w formie patologicznego 
związku o charakterze partykulacyjnym57. 

Istotnym elementem w pracy socjalno-wychowawczej z wychowankami  
i podopiecznymi jest rozmowa. Specyficzne dla rozmowy w pracy  
socjalno-wychowawczej jest skoncentrowanie się od samego początku na tym,  
co może stanowić wspólny problem. Inaczej mówiąc pracownik socjalny nie dąży  
do rozwiązywania problemu poprzez ich poznanie, analizę i wypracowanie metod skutecznego 
postępowania poza podopiecznym, ale raczej dąży do ukazania, co w tym problemie 
podopiecznego dotyczy lub nie58. 

Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych często borykają się z wieloma 
problemami. Między wychowankami jest duża rozbieżność wiekowa, każde ma swoją historię, 
większość jest zdeterminowana ze złamaną psychiką. W tym chaosie jest pracownik socjalny, 
który ma olbrzymie wyzwanie, bowiem musi podejmować konkretne działania, by pomóc 
wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów. 

 
 

Plechkan K. Activity of social worker 
in guardian-educate cells in Poland 

The article concerns the functions, forms and methods of social worker’s activity, and 
also the table of contents of the programs and methods which provide progress and effectiveness 
of an educate work. 

Плечкань К. Деятельность социального работника 
в опекунско-воспитательных ячейках в Польше 

В статье характеризуются функции, формы и методы работы социального 
работника, а также содержание программ и методик, которые обеспечивают успешность и 
результативность воспитательной работы.   

 
 
 
 

                                                           
54 Tamże, s. 248. 
55 B. Du Bois, K. Krosgsrud Miley, Praca socjalna..., s. 92. 
56 A. Kuczkowska-Krukowska, Teoria i praktyka pracy socjalnej, „Wychowanie na co dzień”, nr 6 2006, s. 16. 
57 W. Mikołajewicz, praca socjalna jako działanie wychowawcze, Katowice 1999, s. 118. 
58 Tamże, s. 172. 



 

135 
 

 
МОНІТОРИНГ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ  

У ШВЕЦІЇ Й УКРАЇНІ 
 

Давидова В.Д. 
 

здобувач кафедри педагогіки  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Автор аналізує результати моніторингу неформальної освіти дорослих у Швеції, 

які доводять позитивний вплив неформальної освіти на процес особистісного розвитку. 
 
Неформальна освіта дорослих у Швеції, так звана фолкбілднінг, пройшла довгий 

шлях становлення та розвитку, набула інституційних форм і стала частиною суспільного 
усвідомлення завдяки зусиллям громадських рухів і організацій, активній співпраці з 
вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями освіти дорослих, а також 
державній підтримці у вигляді законодавчих актів і матеріальних субсидій. Тому державні 
органи, громадські організації та безпосередньо навчальні асоціації і народні вищі школи 
зацікавлені у відстеженні результатів навчання у цьому різновиді освіти, їхньої 
відповідності сучасним потребам ринків праці та суспільства. Важливу функцію 
здійснення моніторингу навчання дорослих доручено Всешведській раді неформальної 
освіти дорослих, яка уповноважена парламентом і урядом країни розподіляти гранти 
навчальним асоціаціям і народним вищим школам, затверджувати бюджети та щорічні 
фінансові звіти, враховуючи результати відстеження й оцінювання навчальної діяльності. 
Отже, за дорученням своїх членів Рада працює за такими напрямами: 

– моніторинг неформальної освіти дорослих (моніторинг від лат.monitor – 
нагадувати, наглядати означає планомірне діагностичне відстеження процесу освіти 
дорослих); 

– аналіз інформації; 
–  координація міжнародних зв’язків; 
– адміністративна робота в Інтернет-мережі неформальної освіти дорослих 

(спільний європейський проект співробітництва, який ґрунтується на використанні 
інформаційно-комунікативної технології в освіті дорослих).  

У березні 2006 року парламентом країни було розглянуто урядові пропозиції щодо 
неформальної освіти дорослих і прийнято нову програму розвитку фолкбілднінгу 
(folkbildning) „Вчитися, дорослішати, змінюватися” (Lära, växa, förändra) [5]. В урядових 
пропозиціях зазначалося, що сучасна структура освіти дорослих у Швеції передбачає 
органічне поєднання формальної і неформальної навчальної діяльності, що сприяє 
реалізації принципу неперервності освіти. На виконання кожної програми парламентом 
виділяються бюджетні субсидії. При розгляданні парламентом цього питання особливу 
увагу уряд і депутати звертають на виконання попередніх програм та їхню оцінку. 
Вважаємо за потрібне розглянути результати моніторингу та прокоментувати найбільш 
цікаві показники динаміки змін у неформальній освіті дорослих. 

Згідно з інформацією Всешведської ради неформальної освіти дорослих упродовж 
2005 року було організовано 603 400 заходів діяльності неформальної освіти дорослих 
(включно 292 500 навчальних гуртків з 2.3 млн. учасників, 237 000 культурних програм з 
15 млн. слухачів (найбільш поширеним культурним заходом є лекція) та близько 73000 
заходів іншої групової та колективної діяльності з 787000 учасників) [2].  
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Рис. 1 Загальна кількість проведених заходів та загальна кількість  
навчальних гуртків 

 
Проаналізовані статистичні дані за 1991, 1997 і 2005 рр. вказують на значне 

зростання кількості проведених заходів і учасників неформальної освіти дорослих, 
незважаючи на зменшення кількості навчальних гуртків від 343 000  до 292 500 одиниць. 
(див. рис.1, 2, таб.1). Різниця між двома показниками свідчить, що збільшилась кількість 
учасників у гуртках, а також термін навчання. Слід зауважити, що в урядових пропозиціях 
наголошується, що навчальні асоціації вважають за доцільне організовувати навчальні 
гуртки з більшим терміном навчання [5, 11]. 
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Рис. 2 Загальна чисельність учасників навчальних асоціацій 
 

  
Таблиця 1 

Культурні заходи, проведені  навчальними асоціаціями 
і загальна чисельність учасників 

 1991 1997 2005 
Загальна чисельність 

культурних заходів 88 000 64 000 237 600 

Загальна чисельність 
людей, що відвідали культурні 

заходи (млн.) 
10,7 14,5 15,5 
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Загальна чисельність 
учасників 646 000 940 000 1 074 000 

Загальна чисельність 
музичних програм  48 000 62 000 78 000 

Відсоток музичних 
програм від загальної кількості 

заходів (%) 
46% 38% 33% 

 
Гендерний аналіз (див. рис.3) показав, що незначна перевага жінок спостерігається 

у більшості навчальних гуртків ( крім політичних та музичних). Згідно з офіційними  
даними у 1991/92 р. жінки становили 57% від загалу учасників навчальних гуртків, у 
1997р. – 58%, у 2005р. також 58% [5, 12]. 

Кожного року Всешведська рада неформальної освіти дорослих (FBR) публікує 
дані стосовно діяльності навчальних асоціацій та народних вищих шкіл („Fakta on 
folkbildning”).Так, у 2005 році у 293 000 навчальних гуртків чисельність учасників 
досягала 2,3 мільйонів осіб, було проведено 12 млн. навчальних годин, включно: 
естетичне навчання (мистецтво, музика, мас медіа) – 54,3%, гуманітарні предмети (історія, 
мови) – 12%, громадянське виховання – 11,7%, послуги (приготування їжі, туризм, 
піклування про здоров’я, спорт, торгівля) – 4,8%, сільське господарство, садівництво, 
рибальство, лісництво – 3,7%, комп’ютер – 2,4%, охорона здоров’я – 2,2%, соціальна 
робота – 1,5%, інше – 7,3% [2]. 
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Рис. 3 Гендерні особливості розподілу учасників у тематичних гуртках (2005р.) 
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Рис. 4 Розподіл навчальних гуртків за тематикою (2005р.) 
 
Тематичний аналіз змісту навчальної діяльності свідчить, що шведські навчальні 

гуртки мають широкий спектр предметів навчання, які відповідають потребам кожної 
окремої особистості, проте переважають предмети художньо-естетичного та 
гуманітарного напряму, а також громадянського виховання [2, 12]. Гуртки підтримують 
доросле населення, заохочують до навчання, розвивають індивідуальні навчальні 
можливості. 

Народні вищі школи залишаються альтернативною формою навчання дорослих з 
метою одержання базової або повної середньої освіти, вони пропонують також 
різноманітні професійні курси та програми. У Швеції налічується 148 народних вищих 
шкіл. Тенденцію збільшення кількості таких шкіл, які підпорядковуються громадським 
організаціям, показано на рис. 4, що свідчить про збільшення ролі незалежних 
громадських організацій у неформальній освіті дорослих Швеції. 
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Рис. 5. Підпорядкування народних вищих шкіл 
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Як видно з таблиці 2 майже половина народних вищих шкіл розміщено у сільській 
місцевості (51%), незважаючи на той факт, що населення у віці від 20 до 64 років 
становить лише 32%. Зазначимо, що такий розподіл народних вищих шкіл свідчить про те, 
що неформальна освіта дорослих націлена на ту категорію населення, яка найбільш 
потребує допомоги у забезпеченні умов для навчання дорослих ( Як відомо, у великих 
містах зосереджена більша кількість освітніх закладів та установ культури). 

 
Таблиця 2 

Географічне розміщення народних вищих шкіл 
 
 

Великі міста 2005 Середні 
та малі міста 

2005 

Інші населені пункт 
2005 

Кількість 
народних вищих шкіл 46 27 75 

Відсоток (%) 31% 18% 51% 
Населення від 20 

до 64 57%років (%) 40% 28% 32% 

 
За офіційними даними у 2005 році у народних вищих школах жінки становили 65% 

на довгострокових курсах і 57% - на короткострокових курсах . Показники відносно 
незмінні. На основному курсі (allmän kurs), навчалося до 15  000 учасників, на професійно-
направлених курсах - до 12 000 учасників і майже 75 000 учасників – на 
короткотермінових курсах за інтересами [2, 15].  
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Рис. 6  Розподіл учасників народних вищих шкіл за гендерними ознаками 
 
Проведений аналіз урядових та галузевих документів свідчить про значну роль 

неформальної освіти дорослих у Швеції, яка стала соціокультурним явищем суспільного 
життя країни і охоплює більшу частину дорослого населення країни, є доступною для 
різних верств населення. Розподіл учасників за гендерними ознаками незначний. Аналіз 
змісту навчання свідчить про те, що в учасників переважає інтерес до предметів 
естетичного і гуманітарного напряму, а також громадянського виховання. Провідну роль в 
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організації нефоральної освіти дорослих відіграють громадські організації, регіональні та 
місцеві органи самоуправління при підтримці держави. 

Принципи надання бюджетних субсидій неформальній освіті дорослих чітко 
визначені у „Постанові про державні субсидії фолкбілднінг” (Förordning om statsbidrag till 
folkbildningen“ 1998 року. Ріксдаг (парламент Швеції) вказує наміри надання субсидій, в 
той час як фолкбілднінг (folkbildning) визначає цілі своєї діяльності. В „Урядових 
пропозиціях 2005/2006:192” було внесено зміни щодо пріоритетних напрямів діяльності 
навчальних асоціацій та народних вищих шкіл.  

Згідно з цим документом фолкбілднінг (folkbildning) самостійно визначає цільові 
групи та їхню діяльність. Замість пріоритетних цільових груп урядом виділено сім 
основних сфер діяльності фолкбілднінгу (folkbildning), які розглядаються як мотив 
надання бюджетної підтримки: 

– сприяння основним демократичним цінностям; 
– підтримка організацій, що допомагають дорослим, для яких шведська мова не є 

рідною, а також чия діяльність націлена на боротьбу проти дискримінації, сегрегації та 
конфліктів; 

– допомога організаціям, що займаються демографічними змінами, тобто 
залучення молодого покоління до фолкбілднінгу (folkbildning); 

– сприяння навчальним асоціаціям та народним вищим школам, що забезпечують 
дорослим умови для навчання впродовж життя, як альтернативного напряму одержання 
загальної освіти (включно до рівня гімназії), так  і подальшого навчання, в тому числі й 
професійного; 

– культурна діяльність, самодіяльні колективи відіграють основну роль в 
розвитку демократії ; 

– навчання людей із функціональними вадами; 
– сприяння організаціям, діяльність яких націлена на покращення здоров’я 

населення, підвищення розуміння щодо важливості зміни шкідливих звичок. 
У пропозиціях уряду щодо освіти дорослих мова йшла також про подальше 

розмежування між навчальною та просвітницькою діяльністю, з одного боку, і 
підтримуючою діяльністю, з іншого боку, наприклад, спортивною діяльністю [5, 1]. 

Згідно з даними, які кожного року публікує Всешведська рада неформальної освіти 
дорослих, урядові субсидії на 2006 рік було розподілено: 

Навчальним асоціаціям – 1 366 135 000 шведських крон (основне призначення 70% 
- 956 295000 шведських крон, цільове призначення (18%) і на розвиток 12% - 163 936 000 
шведських крон) 

Народним вищим школам – 1 304 345000 шведських крон (основне призначення – 
по 500 000 шведських крон/на школу (74 000 000 шведських крон), на розвиток – 290 000 
шведських крон на кожну школу ( всього -42 920 000 шведських крон) [2, 10]. Таким 
чином, значна державна фінансова допомога сприяє залученню дорослих до різних форм 
навчання протягом життя. 

Крім державних субсидій у 90-ті роки 20-го століття витрати освіти дорослих було 
доповнено новими фінансовими формами, наприклад, участь у спільних проектах із 
Європейським Союзом (рис.7), проте, завдання фолкбілднінгу (folkbildning) залишилися 
незмінними: діяльність, націлена на посилення та розвиток демократії, забезпечення 
дорослого населення можливістю впливати на свою життєву ситуацію та саморозвиток 
особистості, сприяти зменшенню розриву освітніх рівнів в суспільстві та розширення 
інтересу дорослих до культурного життя [5]. 

Таким чином, важливою умовою ефективності неформальної освіти дорослих є 
державна, законодавча і матеріальна підтримка цього явища та системне здійснення 
моніторингу. Порівняльний аналіз результатів діяльності неформальної освіти дорослих 
підтверджує ефективність цієї форми освіти і її популярність серед шведського населення.   
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Рис. 7  Джерела фінансування неформальної освіти дорослих 
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У статті описується процес легалізації домашньої освіти у США. Охарактеризовано 

принципи управління домашньою освітою у різних американських штатах. 
 
На думку багатьох міжнародних експертів та дослідників, однією з 

найдемократичніших у світі є американська система освіти. Її демократичність 
проявляється у плюралістичній, поліфонічній структурі, функціонуванні і в 
децентралізованому характері управління. Різноманітні американські навчальні заклади 
(державні, приватні, конфесійні), забезпечуючи право на освіту, здійснюють підготовку, 
спрямовану на формування і розвиток здатності умінь вчитися впродовж усього життя. 
Реалізація цього принципу забезпечується системою неперервної освіти через всі види і 
форми її функціонування, зокрема, допрофесійну і професійну підготовку. На основі цих 
двох освітніх форм виокремлюється і розвивається явище домашнього навчання. 

Як показало вивчення статистичних даних, відродження практики домашнього 
навчання припадає на початок 70-х років ХХ століття, коли в США налічувалося близько 
12 тис. сімей домашньої освіти. У 2005 р. число американських домашніх учнів сягає 2 
млн. За прогнозами фахівців Національного американського науково-дослідного інституту 
домашньої освіти (NHERI), на кінець 2010 р. у США в родинному оточенні навчатимуться 
близько 3 млн. учнів. Такі темпи їх кількісного зростання зумовлюють посилення 
наукового інтересу до цього явища як у контексті дослідження особливостей розвитку 
американської освітньої системи, так і з позиції педагогічної прогностики стосовно 
можливостей поширення цього явища в Україні. 

Домашнє навчання, за визначенням американських учених К.Баумана (K.Bauman), 
П.Лайнс (P.Lines), Б.Рея (B.Ray), – це процес пізнання, організований або спланований 
вдома, у родинному оточенні, де батьки виконують функції вчителів або інструкторів, 
взаємодіють з учнями-дітьми цієї родини, що забезпечує оволодіння ними необхідними 
знаннями, уміннями та навичками. 

Для більш об’єктивної картини явища домашньої освіти в американському 
суспільстві необхідно схарактеризувати його у законодавчо-правовому дискурсі. 

США, як відомо, це країна контрастів, що проявляється і в загальному підході до 
освітнього законодавства і, зокрема, до домашньої освіти. Оскільки творці американської 
конституції не бачили можливості уніфікувати підходи до змісту освіти громадян через 
різноманітність світоглядних позицій, то освітні питання були вилучені з конституційних 
положень і спроектовані на рівень законодавчих актів нижчого рангу: федеральних, 
штатів, округів. Відповідно до цих законів вважається обов’язковим відвідування 
навчальних занять (compulsory attendance), що являє собою явище не лише контролю і 
документування. Звернемо увагу на те, що обов’язковим є «відвідування занять», але не 
ставиться в необхідність відвідування школи, бо школа не є обов’язковою для громадян 
США. 

Для законодавчого тлумачення представляють інтерес поправки до Конституції. 
Перша Поправка, що гарантує громадянам свободу релігії, слова і праці; Четверта 
Поправка, яка охороняє громадян від незаконних переслідувань і затримань; П’ята 
Поправка, що дозволяє уникнути розслідування щодо себе; Дев’ята Поправка, яка вказує 
на слугування права інтересам громадян; Чотирнадцята Поправка, яка гарантує рівність 
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свободи громадян через право, стосовно забезпечення конституційних прав за допомогою 
органів влади. 

Безпосереднє відношення до домашньої освіти мають деякі рішення Найвищого 
Суду США, перш за все в аспекті справи «Пєрце проти Товариства Сестер (268US 510 з 
1925) і Фаррінгтон проти Токушіге (273US 284 з 1927), в яких одночасно було 
присуджено право батькам надавати своїм дітям освіту відповідно до своїх переконань 
удома і констатовано, що держава не посідає монополію на освіту [3]. 

Для всіх американських штатів домашня освіта є легальна, хоча трактується в 
різний неоднозначний спосіб. Так, у сорока двох випадках говориться про діяльність 
домашньої школи, у 21 та ж сама освітня діяльність трактується як школа приватна, у 9-ти 
випадках батьків зобов’язують наймати домашнього вчителя (приватного т’ютора). В 
інших шести випадках ця форма освіти називається «як альтернативна програма», у двох – 
«програма індивідуального навчання, пов’язана зі шкільною програмою». Подальші три 
випадки зобов’язують батьків створювати організації або товариства домашньої освіти, 
які б забезпечували її організацію, врешті в останніх двох – домашня освіта виступає як 
акредитована школою форма заочного приватного навчання [1]. У 17 штатах для 
здійснення домашньої освіти батьки мають взяти дозвіл в управлінні освіти, в інших 
штатах це не є обов’язковим. 

Американською правничою системою вироблені вимоги стосовно різних аспектів 
домашньої освіти, серед них окреслюються часові характеристики навчання (початок, 
завершення, тривалість), змістові компоненти, вимоги щодо педагогічної компетентності 
домашніх учителів, необхідна документація, особливості проведення іспитів. 

Розглянемо сутність вимог законодавчо зумовлених американською правничою 
системою стосовно домашньої освіти. Зауважимо, що подані нижче дані були взяті зі 
статистичних звітів HSLDA, а  також статей Цібулька Д. “Врегулювання домашньої 
освіти”, Річардсон Ш. “Законодавчі основи домашньої освіти” [2]. Першими є вікові 
граничні межі і тривалість навчання в домашній освіті. 

У 9 штатах навчання має розпочинатися, коли дитина досягла п’ятилітнього віку, у 
22 – шестилітнього, у 18 – семилітнього і у 2 – восьмилітнього. 

Навчання може бути завершене, коли дитина досягне шістнадцяти років – 30 
штатах, сімнадцяти років – у 8 штатах, вісімнадцяти – у 13 штатах. 

Тривалість навчання становить тринадцять років у 3 штатах, дванадцять років – у 
8-ми штатах, одинадцять років – у 9 штатах, десять років – у 18 штатах, дев’ять років – у 
13 штатах. 

Стосовно кількості обов’язкових навчальних днів, годин, то не існує єдиних 
підходів по всій території США, а в деяких штатах не вважають за потрібне здійснювати 
таку регламентацію (11 штатів). У 15 наступних штатах є часові характеристики частково 
врегульованими, а в останніх шести вони визначені по-різному. Від 140 днів на рік (штат 
Алабама) до 148, 172, 175, 176, 180, 185, 186 днів у інших штатах або 1116 годин на рік 
(штат Канзас). Річне навантаження у годинах в середньому по різним штатам становить 
від 990 до 1000 годин. У штаті Кароліна обов’язковий період навчання визначається як 
щонайменше 9 місяців на рік. 

Інколи ці вимоги окреслюють кількість годин за групами класів. Так, для 1–3 класів 
сумарне навантаження становить 2700 годин, для 4–6 класів воно дорівнює 2970 годин, 
для 7–8 класів воно визначено як 1980 годин і сягає 4320 годин для найстарших 9–12 
класах (штат Вашингтон). 

Стосовно щоденного навчального навантаження, то тут маємо таку картину: від 3 
до 6 годин або 240 хвилин у 1–2 класах, 300 хвилин у 3– 6 класах, 330 хвилин в класах 7–
12 (штат Невада). В інших штатах навчальне навантаження для учнів домашньої освіти 
має співпадати за обсягом з навчальним навантаженням відповідної вікової групи в 
публічних школах або може бути встановлено відповідно інспектором управління освіти. 
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Стосовно навчального змісту, тобто найменувань навчальних дисциплін, які 
повинні обов’язково бути вивченими, то в 15 штатах не має особливих регуляцій або 
частково вони відповідають традиційному шкільному змісту. В інших штатах визначені як 
обов’язкові засадничі дисципліни, а саме: рідна мова, історія країни і штату, математика, 
суспільствознавство, географія, природознавство. У деяких штатах, наприклад, у штаті 
Нью-Йорк, поряд з вказаними дисциплінами вимагаються ще додатково патріотичне 
виховання, вивчення довкілля, правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, 
валеологія, музика, образотворче мистецтво, драматургія, фізичне виховання, 
бібліотекознавство, знання конституції економіка домашнього господарювання, а також 
предмети вільного вибору. 

Наведемо приклад набору обов’язкових дисциплін у штаті Іллінойс: рідна мова, 
художні дисципліни, біологія, фізика, математика, суспільствознавчі дисципліни, 
валеологія, фізичне виховання, а також виховання таких рис, як: учти вість, 
справедливість, емпатія і моральна відвага. Інколи список дисциплін для конкретної 
дитини уточнюється співробітником освітньої управи. 

Інше питання, яке підлягає правничій регуляції, визнання педагогічної 
компетентності батьків. У 28 штатах у батьків не вимагають пред’являти ніяких дипломів, 
подібна практика існує і в 9 інших штатах. Там, де певні вимоги визначені, то вони 
формулюються, як необхідність проходження педагогічних курсів (у 12 штатах), наявність 
бакалаврської підготовки, інколи тільки загальної середньої освіти. У Західній Вірджинії 
вимога стосується рівня освіченості батьків, який має бути вищим щонайменше на 4 
класи, ніж у якому перебуває дитина, що навчається вдома. Досить невизначеними є 
вимоги в цьому аспекті у штаті Нью-Йорк, де батько чи мати або інший родич, який 
навчає дітей має бути по-просту компетентним. 

У 5 штатах родичі мають отримати сертифікат домашнього вчителя в управлінні 
освіти, а в 4 штатах домашні вчителі повинні працювати під контролем шкільних 
учителів. 

Також розрізняються вимоги стосовно тих документів, які мають представити в 
управління освіти родини домашнього навчання. У 9 штатах, а також у деяких округах 
інших 15 штатів нема жодних вимог такого роду. В інших штатах вимагаються документи 
такого виду: лист про намір провадити домашню освіту; загальна інформація про сім’ю, 
формуляр запису до школи приватного навчання, річний звіт про навчальну працю або 
підтвердження здійснення домашньої освіти. 

Існують також вимоги щодо пред’явлення до управління освіти навчальних 
документів домашніх учнів. Вимагається передусім реєстр присутності дитини на 
заняттях, довідку про здійснення обов’язкових щеплень. У рідких випадках вимагається 
наявність результатів тестів і екзаменів і тільки в одному штаті і п’яти інших округах 
потрібно подати вибрані навчальні праці – «портфоліо домашнього учня». 

Остання група вимог стосується кількості і частоти екзаменів, які мають складати 
домашні учні. У шести штатах передбачено проведення щорічних іспитів. У 8 штатах 
вони співпадають з тими, що проводяться в школі. В 11 випадках цілісність вимог того 
роду представляють управління освіти, які видають дозвіл на проведення домашнього 
навчання. 

Легальність домашньої освіти передбачає здійснення певного контролю над нею з 
боку влади. Цей контроль передбачає періодичні відвідування родин, де здійснюється 
домашня освіта. Також проводиться поліцейській надзір за учнями і підлітками, котрі під 
час навчальних занять помічені в публічних місцях без дозволу на те батьків, чи вчителів. 

Як бачимо, американська правнича система на сучасному етапі розробила 
законодавчі основи домашньої освіти, намагаючись при цьому забезпечити особливі 
освітні потреби і водночас мотивуючи і опікаючи батьків, які займаються навчанням дітей 
удома. Наприклад, визначено, у яких випадках родині надається допомога зі сторони 
професійних педагогів. 
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Водночас існує диференційований підхід до визначення того, які родини мають 
повну свободу вибору змісту і форм домашнього навчання, і за якими здійснюється 
контроль, межі якого теж чітко обумовлюються. Кожного року заслуховуються нові 
проекти щодо демократизації контролю за домашньою освітою, його оптимізацією 
відповідно до американського законодавства. 

 Особливого значення має розкриття сутності діяльності американських 
громадських організацій на правничому грунті, що уможливило легалізацію явища 
домашньої освіти. Створення асоціації легального захисту домашньої освіти (HSLDA – 
Home School Legal Defense Association) відбулося у 1983 році М.Фаррісом і М.Сміхом, 
професійними юристами, які навчали своїх дітей удома. Незадовго до цього було відкрите 
адвокатське бюро (засновник Кріс Кліцка), яке відстоювало в судах права батьків і дітей 
домашньої освіти по всій території США. Крім вище означеного, правники домашньої 
освіти надавали консультаційну допомогу родинам і водночас домагалися легалізації 
домашньої освіти шляхом внесення відповідних поправок до законодавства на місцевому і 
федеральному рівнях. Також HSLDA здійснює нагляд за забезпеченням американських 
громадян правом провадити домашню освіту і відстежує ставлення органів влади до 
родин домашньої освіти. Найважливішим результатом діяльності HSLDA є легалізація 
домашньої освіти по всій території США [4]. 

Одним із найяскравіших прикладів діяльності HSLDA була організація в лютому 
1994 року акції протесту проти внесення поправки конгресмена Г. Міллера до резолюції 
№ 6 Палати представників, яка стосувалася запровадження формальних вимог стосовно 
реалізації педагогічної діяльності. Оскільки впровадження цієї поправки могло призвести 
до поширення контролю зі сторони влади над домашньою освітою, вона була відкликана, 
бо до цієї справи було залучено понад 1000 осіб, які відстоювали права родин домашніх 
учнів. Щойно почалась дискусія HSLDA вислала листи до всіх членів конгресу, в яких 
звернулася з проханням підтримати права домашніх освітян. Також була проведена акція 
«телефонного дерева», коли прихильники домашньої освіти заблокували всі телефонні 
лінії депутатів, котрі ще не визначилися або виступали проти стосовно доцільності 
внесення поправки, зокрема було зафіксовано понад 1000000 телефонних дзвінків до 
Конгресу, щоби не вносити цю поправку до американського законодавства. Голосування в 
Конгресі принесло позитивні результати: 424 депутати проти поправки, а лише один (1) – 
за [1]. Водночас голосами 374 проти 53 було проголосовано за внесення поправки 
конгресмена Д. Арнла, яка охороняє родини домашньої освіти й приватні школи від 
контролю федерального уряду стосовно педагогічної компетентності вчителів у сфері 
домашньої освіти і приватного навчання. Подібні акції захисту прав родин домашньої 
освіти HSLDA проводить не тільки на американських теренах, а також захищає права 
родин з інших країн проти урядової агресії. Відомі позитивні наслідки втручання HSLDA 
з метою легалізації або покращення становища родин домашньої освіти в Британії, 
Німеччині, Чехії. 

Іншим проявом позитивної діяльності HSLDA є те, що час проведення Конференції 
Свободи, яка вперше була організована за участю 2 тисяч домашніх освітян із 40 штатів і 
членів Конгресу упродовж тижня між 19 і 25 вересням 1999 року, відповідно до Сенату 
США, був проголошений тижнем домашньої освіти [5]. 

На сучасному етапі HSLDA представляє голоси членів 75 тисяч родин домашньої 
освіти, проводить різноманітні суспільні акції й підтримує морально і економічно осіб, які 
потребують допомоги. 

Водночас зауважимо, що існують і певні проблеми стосовно керівництва HSLDA, 
пов’язані перш за все, з дотриманням рівних прав всіх членів організацій домашньої 
освіти, забезпечення всіх свобод і прав для членів руху домашньої освіти незалежно від їх 
віросповідань, суспільного і матеріального статусу в керівництві HSLDA [4]. 

На сьогоднішній день HSLDA (Легальна асоціація захисту домашнього навчання) 
набуває статусу міжнародної організації і допомагає відстоювати права батьків на 
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домашню освіту їх дітей у різних країнах світу. Так, наприклад, Німеччина відома своїм 
жорстким контролем за виконанням учнями шкільного обов’язку, тож недивно, що перші 
спроби впровадити тут домашню освіту (1982-1985 рр.) зустріли не просто несприймання, 
але жорстоке переслідування зі сторони владних структур. Після випадку, коли 
багатодітна німецька сім’я (11 дітей) вирішила організувати домашнє навчання, а влада 
почала переслідування родини, що призвело до трагічних наслідків (дівчинку під конвоєм 
супроводжували до школи, а двоє хлопчиків, рятуючись від поліції, зістрибнули з даху і 
серйозно травмувалися), німецькі громадяни звернулися за підтримкою до американської 
асоціації захисту домашнього навчання, і американські юристи допомогли легалізувати 
домашню освіту в Німеччині. У 2001 році була заснована американсько-німецька 
організація захисту прав на навчання вдома (Schulunterricht zu Hauze). На сучасному етапі, 
у Німеччині організовують домашнє навчання своїм дітям близько 500 родин [4]. 
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Лещенко А.А. Законодательно-правовой дискус  
явления домашнего образования в США 

В статье описывается процесс легализации домашнего образования в США. 
Охарактеризованы принципы управления домашним образованием в разных 
американских штатах.   

 
Leshchenko A.A. Law-regulative discourse of home education in USA 

In the article the process of legalization of home education in USA is described. 
Management principles of home education in different American states are characterized.  
 
 
 

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА: “ЗА” І “ПРОТИ” В ДУМКАХ  
СТУДЕНТІВ ПОЛЬСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
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кандидат педагогічних наук, Свентокшинська академія, Польща 

 
Окрім амбіційних цілей, прагнення кар’єрного зросту в житті кожної людини 

важливого значення набувають приватні, родинні, вічні цінності, співвідношення яких і 
висвітлює дослідження автора.  

 
Кожна родина хотіла б мати заможне життя, задовольнятися ним щоденно та мати 

хорошу перспективу на завтра. Майбутнє можна спланувати і приготуватися до реалізації 
наміченої мети і задач, впливаючи на себе вже сьогодні таким чином, щоб майбутнє було 
кращим, надійнішим, багатшим в однаковій мірі, як в особистісному, так і в родинному 
аспекті. 
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А. Зих стверджує, що "життєва мудрість полягає не в тому, щоб нагромаджувати 
добро, запаси, збагачуватися, контролювати інших, домінувати над ними, а в тому, щоб 
досягти щоразу вищого рівня власної свідомості, розвиватися духовно і 
самореалізуватися". 

Системи вартості змінюються, коли змінюється і перетворюється світ, 
в якому ми живемо, змінюється також і сама людина. Як пише М. Гогач, 
людина не повторює своє життя, отже мова йде про те, щоб прожити його 
вдало, щоб не повторювати в ньому багато разів тих самих помилок, щоб 
швидко і мудро навчитися вартісного життя, корисного для особистості і 
оточення.  

Численні зовнішні фактори функціонування родини, як мікроструктури супутників, 
полегшують або утруднюють задоволення потреб її членів і очікувань суспільства. В 
суспільному житті родини виступають різні труднощі, які заважають реалізації її функцій. 
Причини цих труднощів в багаторічному перетворенні устрою: родини, змін і 
завершальних явищ в сфері самої родини, пов'язаних з прийнятою системою цінностей, 
особистими рисами членів родини, безпорадністю тощо. 

Нормальному функціонуванню родин, як стверджують С. Бадора і К. Бадора, 
перешкоджає багато груп чинників. Це такі: 

- суспільно-економічні чинники окреслюють матеріальний рівень і рівень життя 
родин. Пов'язується це з ситуацією на ринку праці, заробітками, а також з соціальним 
забезпеченням, гарантованим керівництвом; 

- суспільно-демографічні чинники, які через певні тренди пов'язані з утворенням 
родин, природним приростом і розпадом родин. 

Такі явища мають зв'язок з культурними, побутовими і економічними змінами. 
Зміна умов, інтенсивна індустріалізація, урбанізація спровокували такі ситуації, які 
привели до істотного перетворення родин. Наступив розпад міцних у багатьох поколіннях 
родин, які, зінтегровані сучасністю, перетворилися на малі і двопоколінні родини. 

З 1990 року, як стверджують процитовані вище автори, маємо відомості про 
систематичний спад інтенсивності укладання шлюбів між особами в групах з найвищою 
схильністю вступу до шлюбних зв'язків. 

Падіння числа нових укладених шлюбів іде в парі з ростом числа шлюбів, які 
розпадаються. Крім того, виразно виступає явище відкладання вступу до шлюбу на 
пізніший час (29 - 30 років). Причиною таких явищ є громадсько-економічні чинники, 
зміна системи цінностей і норм у молодих людей, чи, врешті, число позашлюбних зв'язків. 

Завершуючи аналіз впливу громадсько-економічних чинників, звернемо увагу на 
кількість і структуру народжуваності. Число народжуваних у Польщі неперервно 
зменшується протягом не менш як 20-ти останніх років. Шокує те, що в 2004 році 
з'явилося на світ 356 тисяч дітей або на 35% менше, ніж у 1990 році, і на половину менше, 
ніж у 1983 році. 

Як стверджує демографічна статистика, Польща має 1,2 дитини, а у варшав'ян 
немає, навіть, однієї дитини (0,97). Тому існує небезпека, що рівень відновлення 
людськості не гарантує відновлення поколінь. Для сучасних шлюбів характерним є 
обмеження числа дітей або відкладання в часі планів щодо поповнення родини. Серед 
істотних причин, що впливають на переміни матримоніальних і перетворювальних 
взірців, особливо у молодого покоління, зазначається соціально-економічне перетворення 
родини. 

Дослідження показує, що найважливішим обмеженням з цієї точки зору є побутова 
ситуація родини, в якій істотну роль відіграють такі чинники, як: безробіття, зубожіння, 
матеріальне розшарування суспільства, поглиблення житлової кризи. Розподіл створених 
збережень має також тісний зв'язок із зростаючим рівнем освіти, соціальним 
розшаруванням, диференціацією за матеріальним, а також професійним статусом родин і 
окремих осіб. 
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Згідно з даними статистичного управління економічний чинник також має значний 
вплив на відмовлення від народження чергової дитини. Поява в родині наступної дитини 
несе з собою ризик значного обмеження рівня життя родини. Ці, власне, постійні вимоги 
життя на визначеному рівні змушують молоді подружжя до довершення вибору між 
поточним рівнем життя і придбанням дитини. 

Як стверджує Й.Д. Ланєц, особливо ця проблема стосується заможних країн, але й 
у нас, в Польщі, молоді подружжя пристосовують величину своєї родини до умов, в яких 
живе, або до передбачуваних можливостей забезпечити дітям відповідний, в їх розумінні, 
рівень життя. 

Одруження стало сьогодні важким завданням. Чимось, що планується, вписується 
до СV, а не чимось, що просто відбувається в житті чоловіка і жінки. Дитина 
перетворилася на добро, яке конкурує з іншим добром. 

Звідси також у більшості молодих сімей, одиноких жінок постає питання: що 
вибрати - дитину чи професійну кар'єру. 

Розуміння кар'єри може виступати в різних контекстах і може мати різні підходи. 
Найоптимальніше визначити професійну кар'єру - як стан, коли людина може досягнути 
запланованої мети, професійного положення і здобути кращого положення з роботою.  

Згідно з Е. Рокіцкою, професійна кар'єра - це акторська роль і професійна позиція, 
яку обіймає індивід у різних фазах життєвого циклу. 

Сучасна професійна кар'єра набирає особливого значення. Праця становить значну 
цінність, є дуже важливою сферою життя, тому що середня людина присвячує їй істотну 
частину - 6-8 годин щодня, а часом і більше. В нашій країні, в якій безробіття становить 
біля 20%, сам факт мати роботу становить особистісну вартість, яка цінується на рівні з 
родинним життям, має матеріальні переваги, є привабливою. 

На ринку праці, ознаками якого є динамічні зміни (зміна права на працю, 
ускладнена структура, очікування працедавців або працівників), тому щоразу важче 
зробити вибір для досягнення професійної кар'єри. 

З кожним днем все більше осіб здобувають вищу освіту, отримують дві - три 
освіти. Звідси також змінюється модель працівника, ознаками якого є: 

· високо розвинена потреба досягти успіху; 
· творча позиція в пошуку нових розв'язань; 
· орієнтація на сьогодні і завтра; 
· ліберальна і демократична позиції особистості. 
Через це змінився стиль життя і життєві плани молоді. Життєвий план, як 

стверджує В. Шевчук, це система поставлених цілей, до яких особистість прямує в 
обраній справі, а також загальні принципи їх реалізації. План життя - це певна проекція 
розуміння, а також бачення власного майбутнього. 

Значення мети в житті людини дуже широке. Перш ніж людина отримає більші 
шанси на повну реалізацію своїх можливостей, життя досягає вищого рівня 
інтелігентності, стає більш осмисленим завдяки тому, що мета надає життю сенс. 

Мета веде до успіху і наповнення життя індивіда. Його досягнення - це успіх, який 
"будує", визволяє нову енергію для підняття подальших справ, допомагає у 
самовдосконаленні, баченні власних меж, власних можливостей. 

Професійну кар'єру реалізують найчастіше чоловіки, але щоразу збільшується 
професійна активність жінок, щоразу вони мають більше професійне прагнення. 

Сучасна жінка хоче мати такі самі права і обов'язки як чоловік, хоче реалізувати 
свої плани і мрії, а також, зокрема, отримувати власні доходи. Сучасній жінці не вистачає 
лише тільки ролі дружини і матері. 

Як до цієї проблеми ставляться студенти - майбутні подружжя і батьки? 
Методологічні основи. Дослідження проводилося у І кварталі 2005 року серед 

студентів ІV-V курсів - педагогів та істориків в філіалі Свєнтокшиської Академії в 
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Пьотркові Трибунальськім. В дослідженні застосовувався метод діагностичного 
вимірювання шляхом анкетування і опитування. 

Дослідженням охоплено всього 368 студентів, з них 218 студенток і 150 студентів. 
Мета дослідження: отримати від студентів відповіді на питання: "Що є важливішим в 
житті сучасної людини: дитина чи професійна кар'єра?" 

Аналіз результатів дослідження. Те, що людина є кимось, оскільки має визначену 
індивідуальність, яка відрізняє її від інших, свідчить про те, що вона може робити вибір, 
керувати власним життям. 

Ідея суб'єктивності формує самосвідомість індивіда (особистості). Конкретна 
людина має шанс створення, існування і подання власного "Я" іншим людям. Крім 
активності, яка знаходиться всередині людини, вона має можливість справляти вплив на 
світ. 

Активізуючи себе, людина може зрозуміти власну ситуацію, в якій вона 
знаходиться. Крім того, має можливість вибору відповідно до світу її цінностей, і після 
визначення власної ситуації, зуміє довершити такий вибір. 

Людина довершує вибір ролі, завдань, партнерів своєї діяльності: це від неї самої 
залежить рівень активності; це вона приймає рішення, впливає і контролює перебіг подій і 
наслідків, пов'язаних з її діяльністю, а також почуває себе відповідальною за неї. 

З погляду на підняту гему було опитано студентів про їх вибір стосовно 
майбутнього життя. Життєві плани студентів стосовно багатьох сфер життя. Виділимо тут 
такі аспекти, як: 

· закінчення навчання; 
· створення родини (в більшості випадків за певної самостійності у сфері 

фінансів); 
· професійна кар'єра; 
· володіння власним життям; 
· придбання дитини; 
· інші цінності (подорожі, розваги, наукова кар'єра). 
Для значної більшості досліджуваних осіб ієрархія обраних цінностей була дуже 

схожою. Респонденти виразно окреслили, що "перш за все, треба виходити з того, в яких 
умовах ми живемо і що можемо в реальному житті (сумно без перспектив) собі 
дозволити". 

Освіта становить найістотнішу особистісну цінність, хоча й утилітарна, хоча 
інструментальна - стоїть також, як цінність, на першому місці. 

Розташування подальших цінностей (створення родини, дітей, помешкання, 
здобуття професійної кар'єри) становило для респондентів великі труднощі. Це свідчить 
про те, що кожен з нас хоче: створити родину, придбати дітей, досягти професійного 
успіху, мати друзів, власне добре упорядковане житло і радіти доброму здоров'ю. 

Ці цінності, як думає більшість з нас, належать нам безумовно, незалежно від 
соціального статусу, існуючих норм і цінностей, матеріального стану і освіти. 

Намагання має кожен з нас, хоча не завжди воно усвідомлюється. Інакше наступає 
самозаспокоєння, інакше для них прагнення. Нелегко знайти в гущі людських потреб те 
найістотніше, тому що декому це не вдається, вони не можуть скерувати своє життя. 

Немає щастя й успіху у довшій меті, якщо поступаєш всупереч своєму сумлінню. 
Належить встановити у своїй справі рівновагу на всьому просторі життя. 

Завжди і всюди для усвідомлення успіху потрібні упередженість і праця. Важливо 
те, як особистість працювала і жила, як досягла мету, яку поставила перед собою 
відповідно до своїх можливостей і задатків. 

Опитані респонденти на питання, що для них важливіше - дитина чи професійна 
кар'єра, дали такі відповіді, які ми представили на графіку: 
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Вибір кар'єри, як головної цінності, визнали 61,0 % чоловіків і 23,0% жінок, що, як 

стверджували респонденти, є запорукою фінансового достатку для створення і утримання 
родини. 

Професійна кар'єра дозволить досягти належного рівня життя, сповнення планів і 
мрій. 

Про це свідчать наступні відповіді: 
"Людина у XXI столітті повинна жити на належному високому рівні життя, мати 

власне, добре упорядковане житло, мати доходи, які дозволяють користуватися життям і 
його добром. Дитина вимагає багато коштів, через що також варто відкласти її появу на 
світ на пізніше". 

"Професійна кар'єра задовольняє амбіції людини, стає причиною отримання 
більших доходів, що дозволяє дуже істотно задовольнити матеріальні потреби, щоб 
забезпечити функціонування особистості в суспільстві". 

Багато студентів зазначило, що таким своїм мисленням вони мають довести своє 
самостійне існування у своїй родині, зокрема, матеріальні достатки і житлові умови, тому 
кожен з них повинен присвятити себе професійній кар'єрі. Дружини, матері повинні 
працювати нарівні з ними, щоб забезпечити сімейний бюджет, але, перш за все, повинні 
подбати про себе. 

Осіб, які обрали "кар'єру", як головну цінність, ми запитали, про яку кар'єру вони 
мріють? 

З отриманих відповідей виходить, що вибір тієї цінності пов'язаний з отриманням 
великих доходів, які задовольняли б відповідні життєві потреби та робили б можливою 
реалізацію життєвих планів. 

Вибір "кар'єри" пов'язаний однаково з знаходженням роботи після закінчення курсу 
навчання і подальшого наукового росту. Здобуття ступеня доктора, а може й звання 
"професора" є наміром багатьох молодих осіб. 

Досліджувані респонденти стверджували, що важливим елементом у досягненні 
кар'єри має оточення і те, як скористатися досвідом успішних людей. 

Багато з досліджуваних осіб, переважно чоловіки, стверджували, що потрібно 
"мріяти високо" і міцно "ступати по землі і поступово, крок за кроком, осягнути 
поставлену мету". 

Які критерії успіху визначено:  
· професійна компетентність; 
· уміння міжособові; 
· уміння стратегічні; 
· зовнішній вигляд; 
· послідовність дій; 
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· система вартостей; 
· лагідна вдача (безконфліктність); 
· життєвий оптимізм. 
Праця становить значну цінність, є активною, завдяки чому людина виражає цілий 

спектр своєї особистості, а вибір кар'єри зумовлюється відображенням індивідуальності 
щодо способу, за яким хотіла б жити, хоча в часи росту суперництва на ринку праці і в 
професійному житті реалізація кар'єри не є легкою справою. 

Серед досліджуваних студентів 33,0% жінок і 17,0% чоловіків залишили за собою 
вибір "дитини" як основної вартості у родинному житті. 

"Саме дитина уособлює справжнє добро і щастя. Перш за все, діти є майбутнім 
держави, звідси також належить забезпечити їм всілякі потреби -любов, підтримку, 
причетність, запевнити їх у справедливості і всебічності розвитку. Ці діти є "сіллю нашої 
землі", пізнати їх добро є найважливішим". 

"Альтернативою сучасної родини повинна бути дитина. Без неї немає істинної 
сім'ї". 

"Дитина повинна бути найвищою цінністю, бо що з того, якщо досягнемо 
професійного успіху, якщо не матимемо з ким розділити це щастя? Чи життя в такому разі 
має сенс?" 

Поява дитини в сім'ї, то, зазвичай, величезне щастя і радість. Викликає вона багато 
зацікавленості, відчуття, що є любов і підтримка. Кожна пара, думаючи про дитину, має 
свої переваги і орієнтири. У декого це є дуже свідомо, а у інших - менш. Всілякі переваги, 
ті, які, починаючи зі статі і закінчуючи здібностями і талантами, будується модель 
ідеальної дитини. Відповідність цієї моделі дійсності в значній мірі впливає на якість 
контактів між батьками і дітьми. 

В разі дисонансу між моделлю і дійсністю (а так буває часто) батьки повинні 
змінити свої орієнтири і підтримати дитину такою, якою вона є. 

Однаково важливим є те, щоб батьки зосередилися на відповідному введенні 
дитини в світ сучасного життя, щоб дали їй все те, що є необхідним для життя. 

Професійна кар'єра є істотним елементом повноцінного життя, але це тільки 
частина успіху. Для повноцінного життя потрібні близькі люди і пов'язані з ними емоції: 
любов, дружба, турбота, почуття приналежності до цього кола. Звідси також значна 
кількість досліджуваних осіб - 66%, з яких 22% чоловіків і 44% жінок, однаково 
ставляться, як до професійної кар'єри, так і до створення родини і дитини, і визначили їх 
як рівноцінні вартості. 

Так висловилися досліджувані особи: 
"Дитина чи професійна кар'єра з одного боку на терезах є досягнення більшого 

матеріального достатку, здобуття досвіду, самореалізація, з другого боку - людська істота, 
людина, яка приносить щастя і радість у сімейне вогнище". 

"Непомірно важливим є володіння дитиною, одначе, щоб родина (а, перш за все, 
дитина) була щасливою, потрібні засоби, які дозволили б їй мати відповідне існування. 
Життя без дитини с сумним, порожнім і обезціненим, але коли дитина нещаслива, то ще 
сильніший біль збуджує докори сумнівів і пригнічення". 

"Дитина - це найбільший і найпрекрасніший скарб, але вимагає значних фінансових 
затрат. Любов'ю дитини не вбережешся, не нагодуєш і не вивчишся. Через те дуже багато 
молодих людей думають перш про кар'єру професійну, щоб мати було, на що стати, про 
вклад на утримання родини". 

"Життя вимагає визначення цілей, щоб бачити, до чого прямувати, могти 
контролювати обраний шлях і тішитися усвідомленням досягнутих цілей". 

"Здобуваючи черговий щабель професійної кар'єри, заробляючи гроші, досягаючи 
успіху, не можна забувати про найближчих нам людей, бо може статися так, що втратимо 
щось істотно значніше - любов, дружбу, довіру". 

Реалізація життєвих планів залежить від багатьох чинників. 
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Що впливає на життєві плани молоді? 
Наведений графік демонструє отримані відповіді: 
 
 

 
 

Як видно з поданого графіку, істотний вплив на реалізацію життєвих планів мають 
такі елементи, як: родина, походження, стиль життя, який пропонують медіа, власна мета. 
Багато респондентів - 37,0% чоловіків і 39,0% жінок визнали, що життєві плани і їх 
реалізація залежать від політики подружжя. Багато молодих освічених людей не можуть 
знайти роботи, не мають шансів на отримання власного, хоча б малого, житла. Працедавці 
занадто часто ставлять молодим людям надто завищені вимоги, з якими вони не можуть 
справитися - бути керівником, вільним, володіти багатьма вміннями і досвідом, мати 
практику - все це вони не можуть запропонувати працедавцю в 20 років. Молоді люди, 
часто дуже здібні, амбітні, які хочуть показати власне бачення і вміння також на початку 
професійної кар'єри, приречені на невдачу. Як же молоді люди повинні потрапити у 
майбутнє, як увійти в доросле життя? 

Крім приватних цілей, потрібні і такі універсальні великі цілі, які сягають за 
горизонти однієї людини. Головне - бути самим собою, реалізувати себе, дбати про 
здоров'я, розсудливо експлуатувати свої фізичні можливості, дбати про їх відновлення. 

Кожен має право до індивідуального відбору потрібних для його щастя речей. Не 
всі потребують тих самих вимог і в цілому не треба змагатися з іншими, щоб почувати 
себе щасливим. 

Для досягнення успіху найдужче потрібна підтримка близьких, які вірять в нас. 
Крім того, потрібно мати передбачення того, що хочемо досягти, як хочемо жити і якими 
цінностями керуватися. 

Слід пам'ятати однаково про те, що тільки люди, наділені баченням власного світу, 
чогось досягають в ньому своєю більшою рішучістю. 

 
Мажец Г. Профессиональная карьера: «за» и «против»  
с точки зрения студентов польских учебных заведений 

Кроме амбициозных целей, стремления карьерного роста в жизни каждого человека 
особого значения приобретают личные, семейные, вечные ценности, соотношения 
которых и отображает исследование автора. 

 
Mazhets G. Professionl career: “for” and “against”  

from the point of view of polish students 
Author investigates the correlation between aspirations for career growth and private 

family values. 
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У статті вивчається роль і значення лідерства вчителів загальноосвітніх шкіл 

Канади, Великої Британки і США в процесі їх професійного розвитку. Автор аналізує 
літературні джерела, які освітлюють проблему, а також визначає функції і завдання 
лідерства на рівні вчителя, адміністрації школи і шкільного округу.  

Ключові слова: професійний розвиток педагогів, лідерство, загальноосвітні школи, 
колегіальне ухвалення рішень, керівництво, співпраця. 

 
На початку ХХІ століття особлива увага освітян, науковців та політиків у галузі 

освіти прикута до проблеми неперервного професійного розвитку педагогів. 
Загальновідомо, що у сучасному освітньому просторі знання, навички і вміння необхідно 
постійно оновлювати та удосконалювати. У Канаді, Великобританії та США лідерство 
виступає запорукою професійного розвитку педагогів та удосконалення системи освіти 
загалом.    

Актуальність дослідження зумовлена сучасними змінами парадигм суспільного 
розвитку, новизною особистісних та соціальних вимог до системи професійної освіти 
педагога та його готовності до професійного розвитку в системі неперервної професійної 
освіти. Такий підхід обґрунтовує поглиблене вивчення значення лідерства педагогів та 
адміністрації навчальних закладів у плануванні, організуванні, управлінні та 
контролювання процесу неперервної професійної освіти та акцентування її ролі в 
економічному та суспільному прогресі як об’єктивну закономірність.  

Проблеми неперервної професійної освіти вчителів, підвищення кваліфікації 
педагогів та їхній професійний розвиток вивчаються і вітчизняними, і зарубіжними 
вченими: Абашкіна Н.В., Пуховська Л.П. Гудлед Дж. (професійна освіта), Андрющенко 
В.П., Зязюн І.А., Кремень В.Г. (неперервна професійна освіта), Синенко С.І., Руссол В.М., 
Матвієнко П.У.  (післядипломна педагогічна освіта), Титаренко І.О., Олійник В.В., 
Дьяченко Б.А., Сорочан Т.М., Чарлз А., Коул А. (підвищення кваліфікації вчителів), 
Єрмола А.М., Грін М., Лупарт Дж., Євчук К. (технології організації науково-методичної 
роботи з педагогічними кадрами). Проте, необхідно зазначити, що питання розвитку 
лідерства та його значення у системі неперервної професійної педагогічної освіти Канади, 
Великобританії та США є недостатньо вивченим, що суперечить об’єктивній необхідності 
освітньої практики. З урахуванням цього протиріччя було зроблено вибір теми нашого 
дослідження, проблема якого сформульована так: яка роль та значення лідерства учителів 
канадських, британських та американських загальноосвітніх шкіл у професійному 
розвитку з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на початку ХХІ століття. 

Метою дослідження є спроба вирішення цієї проблеми. Автором поставлені такі 
завдання: здійснити аналіз літературних джерел, які висвітлюють проблему лідерства 
учителів канадських, британських та американських шкіл; визначити роль та значення 
лідерства у процесі професійного розвитку педагогів та удосконалення шкільної освіти за 
рубежем.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що інтенсифікація наукових 
розробок, вивчення передового позитивного досвіду в галузі неперервної професійної 
освіти, стратегії її розвитку сприятиме розвитку науки про неперервну професійну освіту 
педагогів в Україні та матиме практичне застосування в процесі реформування системи 
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неперервної професійної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації вчителів нашої 
країни. 

У літературі знаходимо багато свідчень та підтверджень необхідності лідерства та 
ролі директорів шкіл у наданні підтримки професійного розвитку вчителів 
загальноосвітніх шкіл. Науковець А. Фернандез аналізує характерні особливості 
підтримки, яку надають директори канадських загальноосвітніх шкіл учителям. Серед них 
автор виділяє «прозорість, моделювання, високі очікування, визначеність та сміливість [5, 
241]». Науковці М. Клемент та Р. Ванденберге наголошують на тому, що 
найефективнішим у роботі шкільних лідерів є забезпечення відповідних умов для 
розвитку педагогів [4].  

У Канаді, Великобританії та США існують різноманітні форми лідерства. У США, 
до прикладу, різноманітні програми та ініціативи з розвитку лідерства набули широкого 
поширення на початку ХХІ століття. Їхні основні завдання полягають у розвитку навичок 
та вмінь педагогів, необхідних для самостійного прийняття важливих рішень у 
навчальному середовищі, а також виконання ролі лідера у шкільному колективі. 
Науковець К. Мур вважає, що саме попереднє планування, інтенсивний початок роботи, 
розвиток менторських програм, проведення зборів колективу, розвиток внутрішніх 
ресурсів є чинниками, здатними позитивно вплинути на ефективність підвищення 
кваліфікації педагогів [13]. Дослідник М. Бургет визнає, що одним із основних факторів є 
не тільки лідерство та підтримка директорів й адміністрації школи, але й національних та 
міжнародних асоціацій, лідерів в галузі освіти [3].  

Оскільки існує велика кількість різноманітних форм, методів та моделей 
професійного розвитку, у Канаді Великобританії та США політики в галузі неперервної 
професійної педагогічної освіти розробляють стратегії професійного розвитку на рівні 
шкільних округів, департаментів, шкіл та професійних спілок. Усі перелічені рівні 
складають систему зв’язків, які сприяють професійному розвитку педагогів. «Завдяки 
здатності й можливості впливати на професійний розвиток педагогів, зокрема молодих 
учителів, розширюються професійні функції і лідерські ролі досвідчених учителів, зростає 
престиж учительської професії [1, 17]».  

Одним із основних обов’язків директора та його заступника канадської, 
британської та американської загальноосвітньої школи є оцінювання діяльності учителів. 
Лідерство у викладанні, як його називають на Американському континенті, – це вивчення 
педагогічної діяльності вчителів, її оцінювання. Вони розглядаються як основні фактори 
підвищення якості викладання та продуктивності школи. Але на відміну від попередньої 
практики, сьогодні воно є колегіальним. На початку ХХІ століття вчитель 
загальноосвітньої канадської та американської школи має багато повноважень, які 
стосуються управління школою та власним професійним розвитком. Колегіальність 
прийняття рішень сприяє утвердженню професійного статусу вчителя.  

Науковці Л. Бек та Дж. Мерфі аналізують роль директора школи та зміни, які 
відбувалися у ХХ столітті. На початку минулого століття директор ототожнювався з 
вчителем, наділеним адміністративними функціями. Під час 90-их директор уже 
сприймається як лідер, освітянин, керівник організації [2]. На думку науковців, основні 
зміни запроваджені науковцями в теорії, з часом дали поштовх розвитку програм 
лідерства.  

У Канаді, Великобританії та США здійснення шкільного лідерства 
характеризується активною участю всіх учасників навчального середовища: директорів, 
учителів, політиків в галузі освіти, які несуть спільну відповідальність за його успішність 
та ефективність. Визначається, що основними постатями, які власною діяльністю 
здійснюють вплив на процес реформування освіти є політики в галузі освіти, які несуть 
відповідальність за синтез різноманітних політичних інтересів у єдину систему; 
дослідники та розробники академічних програм, що відповідають за визначення та 
створення успішних освітніх стратегій; працівники органів місцевого управління освітою, 
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які відповідають за визначення спільних освітніх цілей регіону та розвиток систем 
підтримки; директори, які розробляють та впроваджують плани удосконалення школи; 
учителі, що трансформують навчальні програми у вдумливу навчальну діяльність учнів. 
Лідерство передбачає поєднання зусиль усіх рівнів освітнього менеджменту, їхньої 
взаємодії.   

Розвиток шкільної культури ефективного співробітництва вимагає об’єднання 
зусиль вчителів, адміністраторів та інших спеціалістів, які працюють у школі. Відомі два 
американські проекти такого типу «Директори як лідери в проекті природничих наук» 
1999р., ініційований Центром розвитку освіти та «NEA фундація для удосконалення 
освіти» 2000р., які засвідчили необхідність співпраці не тільки між вчителями та 
адміністрацією, але й залучення підтримки громадськості у процесі професійного 
розвитку вчителів. Успішність політики розвитку культури навчання у школах залежить 
від якості лідерства, яке застосовується наставниками, та їхньої здатності залучати колег 
до процесу лідерства. На почату ХХІ століття школа розглядається як навчальна 
спільнота, створення якої залежить від усвідомлення власної ролі та значення в організації 
всіх її членів.    

У Великобританії лідерство прийнято вважати прикметою верхівки організаційної 
структури школи. Воно асоціюється з посадою або відповідальністю, що спричиняє 
усвідомлення його як індивідуального, а не колективного атрибуту.  

«Центр навчання без границь» за підтримки Департаменту освіти Великобританії, 
Департаменту зайнятості та навчання, Департаменту освіти і науки Північної Ірландії 
започаткував проект, який дає змогу опубліковувати результати досліджень у галузі 
шкільного лідерства. Серед питань, які висвітлюються у публікаціях: професійна 
біографія шкільних адміністраторів; перспективи вивчення відмінностей між 
менеджментом та лідерством; основні цінності та сподівання освітнього сектору; 
проблеми молоді, викладання та навчання; стиль педагогічної діяльності, співпраця, 
колегіальне прийняття рішень; мотивація та заохочення педагогів; стосунки з 
громадськістю та батьками; школа та стратегія її роботи; управління фінансовими, 
людськими та навчальними ресурсами.  

Відомий проект обміну педагогів з метою переймання досвіду лідерства у 
Північній Ірландії, який діє за підтримки фінансування Європейського Союзу. 

В Уельсі діє мережа неперервної професійної освіти вчителів «Зроблено в Уельсі», 
яка передбачає участь учителів на всіх етапах розвитку кар’єри.  Установлено, що шкільне 
лідерство є визначальним для підвищення успішності учнів. З метою підтримки лідерства 
на теренах Уельсу діє «Національна програма розвитку наставництва», яка забезпечує 
навчання молодих та досвідчених вчителів з метою досягнення стандартів системи 
«Національна професійна кваліфікація наставників». Наставництво підтримується 
запровадженою у вересні 2001 року програмою «Програма введення в професію 
кваліфікованих наставників». Програма «Дослідження викладання та навчання», 
розроблена з метою сприяння та забезпечення високої якості досліджень у галузі освіти. 
Впродовж 1998-2006 років фінансування цієї програми складало GBP £ 13 мільйонів.  

Вважається, що лідерство є однією із передумов удосконалення освіти. На думку 
К. Ласйвуда та Д. Янці, ефективність шкільних лідерів неопосередковано впливає на  
продуктивність школи та успішність учнів [12]. Існують різноманітні визначення терміну 
«лідерство вчителів». Науковець П. Возлі вважає, що лідерство вчителів – це здатність 
заохочувати зміни у діяльності колег, виконання завдань, які вони раніше не виконували 
[14]. Дослідники М. Катценмеєр та Дж. Моллер стверджують, що вчитель-лідер – це 
педагог, який може вести за собою інших у класі і за його межами, вносити нові ідеї 
розвитку навчальної педагогічної спільноти, впливати на інших з метою удосконалення 
професійної діяльності освітян [11].  

На відміну від інших професій, лідерство у галузі освіти носить колективний 
характер, оскільки учителі спільно працюють та навчаються з метою розвитку власного 
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професіоналізму. Науковці М. Катценмеєр та Дж. Моллер вирізняють кілька аспектів 
лідерства вчителів: лідерство у роботі з учнями чи колегами (консультант, наставник, 
ментор, тренер, спеціаліст з розвитку навчальних програм та робочих планів, лідер 
навчальної групи); лідерство у прийнятті рішень та розвитку партнерства (член команди з 
удосконалення школи, учасник партнерства з іншими освітніми організаціями та 
інституціями вищої освіти, член освітніх асоціацій та асоціацій по співпраці батьків і 
вчителів) [11]. 

Дослідник Н. Герке визначає досить схожі функції вчителя-лідера: неперервне 
удосконалення власного стилю викладання; організація та лідерство у дослідженні роботи 
школи; забезпечення розвитку знань з розробки шкільних програм; участь у прийнятті 
рішень на рівні школи; проведення тренінгів для колег у рамках професійного розвитку; 
участь у процесі оцінювання професійної діяльності вчителів [6].  

Ми погоджуємось із твердженням науковця А. Харріса, який характеризує кілька 
аспектів лідерства [9]. Перш за все, це посередництво між колективом педагогів та 
окремими індивідуумами. Одна із теорій менеджменту, ґрунтується на гіпотезі 
необхідності активної участі всіх працівників в управлінні школи з метою підвищення 
усвідомлення, відповідальності та відданості організації. Такий підхід обґрунтовує 
надання допомоги вчителями-лідерами своїм колегам з метою розвитку колегіальності 
всіх аспектів діяльності школи. Вчителі-лідери є важливим джерелом розвитку 
професіоналізму, на основі опрацювання нових ідей, теорій, та їхнього впровадження у 
щоденну педагогічну практику. Найважливішою функцією вчителя-лідера є формування 
тісних зв’язків між окремими вчителями та розвиток навчальних спільнот, здатних 
колективно навчатися, працювати та удосконалювати навчальне середовище. Безперечно, 
співпраця між учителями є необхідною для удосконалення школи та запровадження змін у 
діяльність педагога, а спільні цінності та цілі, які лежать в основі лідерства, є важливими 
факторами впливу на загальну продуктивність школи.  

У школах Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, як 
свідчить дослідник Д. Главер, вчителі надають перевагу такій формі лідерства, в якій 
основна відповідальність за прийняття рішень покладається на лідерів предметних 
об’єднань та керівників кафедр [7]. Серед факторів, які здійснюють вплив на підвищення 
успішності учнів знаходимо дотримання засад демократії у роботі школи. «Якщо школи 
визначають власні пріоритети згідно демократичних цінностей, заохочують 
функціонування учнів як активних громадян, вони самі моделюють демократію за 
допомогою співпраці та демократичного лідерства [8, 67-73]».  

Дослідження доводять, що школи, які характеризуються високою ефективністю, 
надають особливого значення процесам навчання та викладання, інвестують час та кошти 
у професійний розвиток педагогів. Лідерство у контексті професійного розвитку педагогів 
характеризується дуалістичною роллю. Це, перш за все, неперервна професійна освіта, що 
сприяє підвищенню якості викладання вчителя, а також розповсюдження передового 
досвіду серед колег, що в свою чергу підвищує ефективність школи та освітніх послуг, які 
вона надає суспільству, оскільки зростає впевненість у прийнятті рішень щодо 
застосування новітніх методик та виконання посадових обов’язків.  

На думку науковців М. Катценмеєра та Дж. Моллера надання повноважень 
вчителям за допомогою лідерства удосконалює їхню самооцінку та дієвість щодо 
навчання учнів [11]. Очікування учителів безпосередньо пов’язані з успішністю учнів.  

У науковій літературі знаходимо свідчення того, що колегіальність та підтримка 
колег здійснюють значний вплив на ефективність педагогічної діяльності. На думку 
Д. Хопкінса колегіальні стосунки та співпраця є основою створення можливостей 
удосконалення школи [10]. Щоденне продуктивне спілкування між колегами є підґрунтям 
створення позитивного організаційного клімату, що уможливлює професійний розвиток 
та навчання і сприяє створенню навчальної спільноти, в якій всі її учасники (і учні, і 
вчителі) навчаються гуртом.  
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Лідерство передбачає надання повноважень та несення відповідальності, спільне 
прийняття рішень, урахування думки всіх членів колективу, забезпечення автономності та 
можливостей всебічного розвитку особистості. На керівництво школи покладається 
завдання розвитку лідерства вчителів, що означає розвиток та підтримку  вчителів-лідерів 
у школах, заохочення розвитку нових лідерів, сприяння у розвитку знань, навичок і вмінь 
лідера. Виконання такого завдання вимагає наявності певних передумов, а саме 
забезпечення: часу, необхідного для професійного розвитку педагогів та колегіальної 
співпраці; можливостей професійного розвитку лідера: його знань, навичок  та вмінь; 
можливостей розвитку вміння міжособистісного спілкування та співпраці лідерів; 
мотивація вчителів до лідерства.  

Отже, учитель-лідер – це учасник освітнього процесу, що активно впливає на нього 
і стимулює колег по професії до досягнення певної мети. Лідерство в освіті – це точка 
перетину потреб та інтересів учасників навчального процесу.  Головне завдання лідера 
полягає у вираженні цінностей, стремлінь, бажань реальних та потенційних послідовників 
і здійснення управління освітою відповідно до них.   
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Мукан Н.В. Лидерство – залог эффективного профессионального развития 
педагогов (на материалах Канады, Великобритании, США) 

В статье изучается роль и значение лидерства учителей общеобразовательных 
школ Канады, Великой Британки и США в процессе их профессионального развития. 
Автор анализирует литературные источники, которые освещают проблему, а также 
определяет функции и задания лидерства на уровне учителя, администрации школы и 
школьного округа.  

Ключевые слова: профессиональное развитие педагогов, лидерство, 
общеобразовательные школы, коллегиальное принятие решений, руководство, 
сотрудничество. 

 
Mukan N.V. Leadership as a guaranty of effective teachers’ professional  

development (on the materials of Canada, Great Britain, the USA) 
In the article, the role and significance of Canadian, British, American public school 

teachers’ leadership in the process of their continuing professional development have been 
studied. The author analyzes the literature sources that explain the problem and determines the 
functions and tasks of leadership on the teacher’s, school administration and school district level. 

Key words: teacher’s professional development, leadership, public schools, collegiate 
decision-making, management, cooperation.  
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У публікації розкриті основні тенденції становлення польської системи 

професійного консультування людей різних вікових груп, які не мають роботи або хотіли 
б змінити свою спеціальність. Розглянуто головні аспекти діяльності інституцій 
професійного консультування в умовах збільшення безробіття в Польщі за останні п’ять 
років, зокрема, серед молоді. 

 
 Польське суспільство, як і більшість суспільств Східної Європи, переживає 

складний період глибоких змін в економіці, культурі, в суспільному житті. У першій 
половині 90-х років в Польщі було проведено ряд реформ (фінансів, адміністрації, 
економіки) головним завданням яких стало впровадження елементів вільно ринкових 
відносин. Сьогодні можна ствердити, що в цілому реформування суспільно-господарчого 
життя в Польщі принесло значні успіхи передусім в фінансовій сфері, в демократизації 
ринку праці, в модернізації банківської системи, розвитку сфери послуг і комунікації, 
приватизації не рентабельних підприємств. Важливим успіхом Польщі стало приєднання 
країни до Європейського Союзу (офіційно з 1 травня 2004 року), що відкриває перед 
польським суспільством широкі перспективи подальшої модернізації економіки і 
підвищення матеріального добробуту населення. Одночасно трансформаційні зміни 
привели і до виникнення негативних явищ. В першу чергу, особливо доткливим стало 
стрімке зростання безробіття, яке в 2003 році охопило 18,7% всього працездатного 
населення країни, що є одним з найвищих показників стану безробіття серед країн Євро 
Союзу. Особливо драматичне зростання безробіття відбулося у період 1999-2001 року, 
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коли кількість безробітних збільшилась на 1 мільйон 200 тисяч чоловік (6). Загалом в 
Польщі у січні 2004 року було офіційно зареєстровано 3 мільйона 180 тисяч чоловік. Дуже 
високий рівень безробіття є відмічений серед молоді у віку від 18 до 24 років (в цілому 
30,8% всіх безробітних) (3). Складною є демографічна ситуація, яка не передбачає 
швидких позитивних змін на ринку праці. Так, демографічна статистика прогнозує 
зростання у наступних роках кількості людей продуктивного віку, натомість у період 
2002-2006 рр. кількість населення у пенсійному віці збільшиться на 100 тисяч чоловік. 
Відмітимо, що понад 70% всіх безробітних в Польщі то люди, які мали закінчену 
загальноосвітню восьмирічну школу, натомість найменше безробітних є серед людей які 
мали повну вищу освіту (8% всіх безробітних) (3 ). 

Серед головних причин безробіття в Польщі відмітимо спад зросту виробництва, 
що у свою чергу привело до зменшення нових місць праці, ліквідації багатьох не 
рентабельних підприємств та радгоспів у сільському господарстві. Уряд Польщі 
намагається активно протидіяти безробіттю. Тільки за останні роки повстало кілька 
важливих державних програм, скерованих на поглиблення реформування національної 
економіки і боротьби з безробіттям. Особливо значну роль відіграє господарча програма 
польського уряду “Підприємства – Розвиток – Праця”, Національний план розвитку 2004-
2006, а також Національна стратегія зросту працевлаштування. Важливим чинником у 
політиці зменшення рівня безробіття в країні є фінансова допомога, яку надають 
польському уряду країни Євро Союзу. Передбачається, що в період 2005-2015 рр. 
відбудеться значне зростання працевлаштування у сфері послуг, в будівництві (будова 
сучасних автострад, нових житлових масивів), в розвитку електроніки і високотехнічної 
промисловості. Розвиток цих галузей дасть можливість працевлаштуватись 2 мільйонам 
чоловік (4). Реалізація цих планів потребує, у свою чергу, модернізації системи 
професійно-технічної освіти, тому що сучасний ринок праці вимагає іншого, ніж до цього 
часу, рівня освіти, інших кваліфікацій і фахових компетенцій працівників. Змінюється 
сама структура працевлаштування, значно зменшився попит на робітників у більшості 
галузей важкої промисловості, натомість збільшується потреба у висококваліфікованих 
спеціалістах зі сфери послуг і технологій. Складна ситуація, яка склалася на ринку праці, 
щодо зростання вимог у професійній підготовці працівників впливає на виникнення 
багатьох проблем, які без фахової допомоги не завжди можуть бути вирішені. 
Характерними проблемами, які визначають стан функціонування сучасного працівника на 
ринку праці є :  

– значна вірогідність утрати праці і труднощі у пошукуваннях нової в ситуації 
високого безробіття;  

– зростання вимог з боку працедавців у стосунку кваліфікації і інтелектуального 
рівня працівників; 

– труднощі, які зустрічають випускники різних типів навчальних закладів в 
пошуку місця праці. 

В цій ситуації важливу роль відіграє професійне консультування, яке особливо в 
останні роки набрало у Польщі значного поширення. Професійне консультування є 
надзвичайно ефективним інструментом протистояння безробіттю і перекваліфікації 
працівників в умовах стрімких змін, які наступають у виробничих відносинах у більшості 
західноєвропейських країн. Вивчення цього досвіду свідчить, що професійне 
консультування є важливим засобом боротьби з безробіттям для тих країн, що знаходяться 
на етапі трансформаційних суспільно-економічних змін. 

В Польщі освітню діяльність у сфері професійного консультування підпорядковано 
Міністерству Соціальної Політики і Праці та Міністерству Національної Освіти і Спорту. 
Основними інституціями, які здійснюють діяльність у сфері професійного консультування 
у Польщі є Центральне Управління працевлаштування, а також його воєводські і повітові 
філіали, Центри професійно-технічної інформації, які створені у багатьох містах країни. 
Діяльність структур професійного консультування характеризує чіткий поділ завдань і 
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відповідальності на всіх рівнях, чітко сформульовані правові і фінансові норми, 
відповідно підготовлені кадри консультантів. Вони мають сучасне технічне обладнання, в 
тому числі повне оснащення комп’ютерною технікою місць праці консультантів.  

Головні завдання професійного консультування у Польщі визначені Міністерством 
Соціальної Політики і Праці, вони включають наступні напрямки діяльності :  

– надання всім бажаючим необхідної інформації про ситуацію на ринку праці, а 
також про вільні місця праці ; 

– інформування про існуючі можливості перекваліфікації у відповідних освітніх 
інституціях, розташованих на території даного регіону, воєводства, а також у країні; 

– фахова допомога в аналізуванні і усвідомленні професійних і особистих 
проблем, які виникають на місці праці, а також вміння вирішувати ці проблеми; 

– опрацювання індивідуальних планів допомоги до самостійного пошукування 
праці для особи безробітної; 

– надання особам, шукаючим праці порад, які стосуються їх правової і суспільної 
ситуації; 

– організація і проведення, у залежності від потреб, групових занять для 
шукаючих працю, з метою набування ними вмінь успішного пошуку працевлаштування; 

– надання інституціям, які займаються професійними консультаціями, 
відповідної інформації про безробіття і працевлаштування у даному регіоні. 

 Консультант з профорієнтації виконує передусім завдання аналізу професійних 
можливостей працівника і надання йому необхідної допомоги в конкретній ситуації, 
активізує діяльність безробітних в пошукуванню праці, опанування ними вмінь 
здійснення самоаналізу власних можливостей. Від нього вимагається глибокі знання 
психології, вміння у проведені психологічної діагностики людини, яка потребує 
необхідної фахової допомоги. Важним чинником успішної діяльності консультанта з 
профорієнтації є комунікативність, вміння уважно вислухувати клієнта, враховувати крім 
його професійної кваліфікації і компетенцій, також якої є ситуація родинна. 

Сучасне професійне консультування має багато спільного з педагогічним 
процесом, тому що вимагає від консультанта з профорієнтації постійного оновлення, 
збагачення і вдосконалення своїх фахових знань, а також вміння тактично і вдумливо 
провадити роботу з людьми, які звернулися за допомогою до нього.  

 Професійне консультування у Польщі побудоване з врахуванням наступних засад : 
– доступності послуг для всіх безробітних не зважаючи на їх національність, 

релігійні погляди, приналежність до політичних партій; 
– добровільності і безплатності користування з послуг консультантів з 

профорієнтації. 
Консультації можуть бути проведені після медичного і психологічного обстеження 

безробітних і осіб, які шукають праці. Ці обслідування є безплатним і можуть бути 
проведені тільки при умові згоди цих осіб. 

Аналіз сучасної ситуації, що склалося на польським ринку праці свідчить, що 
неминучим для працівників всіх професій є підвищення класифікації, а часто 
перекваліфікування. У цій ситуації відповідну роль відіграють консультанти з 
профоріентації, які допомагають бажаючим вибрати відповідну форму навчання, з метою 
підвищення своєї кваліфікації або отримання нової професії. Управління 
працевлаштування в Польщі пропонують широкий вибір різноманітних курсів 
підвищення кваліфікації, навчання в яких триває від кількох місяців до одного року, а 
професійно-технічна спрямованість навчального процесу, як правило, відповідає потребам 
ринку праці. В управліннях працевлаштування спеціалісти організують консультації для 
випускників шкіл, які не можуть працевлаштуватись. В цій ситуації консультанти з 
профорієнтації намагаються встановлювати тісні контакти з гімназіями, в яких 
організують для учнів цикл зустрічей під назвою -“Професійний старт молоді”. Важливим 
кроком допомоги молоді у напрямку працевлаштування стало створення Мобільних 
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Центрів Професійно-Технічного Інформування (МЦПТІ,Mobilne Centra Informacji 
Zawodowej), головним завданням яких є усунення перешкод у пошуку необхідної 
інформації о ринку праці та можливостей працевлаштування, передусім, в регіоні 
проживання. Сферою діяльності МЦПТІ охоплена молодь, яка проживає в малих містах та 
у віддалених сільських регіонах Польщі (1).  

МЦПТІ зосереджують свою діяльність на навчанні молоді основних вмінь в 
активному пошуку праці, знання механізмів планування власного професійного розвитку, 
проведення індивідуальної підприємницької діяльності, перекваліфікації і вдосконалення 
опанованих раніше кваліфікацій і компетенцій. Якість надаваних послуг у кожному 
МЦПТІ опирається на високий рівень всебічно підготовлених фахівців (психологів, 
соціологів, консультантів), ретельно і старанно підготовлену інформацію про господарчо-
суспільну ситуацію у даному регіоні, сучасні технології та методи організації 
індивідуальних та групових занять. Тільки в другій половині 2005 року МЦПТІ здійснили 
480 в’їздних сесій у різні куточки країни і провели 11.500 індивідуальних 
консультативних практичних занять (1). 

Особливо важливу роль у польській системі професійного консультування 
відігрівають Центри Інформації і Планування Професійної Кар’єри (ЦІППК,Centra 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) діяльність яких охоплює не тільки випускників 
середніх і вищих шкіл, але також інші групи населення. Найбільш поширеною формою 
надання фахової допомоги клієнтам в діяльності ЦІППК стала організація курсів 
активного пошуку працевлаштування. На цих заняттях застосовуються наступні тематичні 
цикли:  

– опанування захисними механізмами в ситуації тривалого безробіття (вміння 
усування негативних станів: фізичних, стресу, депресії, фрустрації); 

– об’єктивного оцінювання власних вмінь під час приймання відповідальних 
рішень, що стосуються вибору місця навчання або курсів перекваліфікації; 

– опанування методами успішного шукання праці; 
– опанування засадами оформлення необхідної під час шукання 

працевлаштування документації; 
– опанування вміннями проведення кваліфікаційної розмови. 
 В ЦІППК бажаючі мають можливість отримання необхідної інформації, яка 

стосується конкретних професій, між іншим, середовища праці та умов, в яких 
відбувається процес надання відповідних послуг; психологічні вимоги, щодо виконання 
завдань праці; адреса установ і навчальних закладів: технікумів, професійно-технічних 
шкіл (szkoły zawodowe) і інше. 

 Таким чином, узагальнюючи вище викладене, можна зробити наступні висновки:  
– В останнім десятиріччі у Польщі склалася певна система професійного 

консультування , що було обумовлено перш за все, значними змінами в економіці, 
культурі та суспільному житті країни, а також реформуванні всіх ланок освіти (1999 рік). 

– Високий рівень безробіття (понад 18% працездатного населення) поставив 
перед урядом Польщі питання про розробку національних програм, які спрямовані на 
покращення ситуації в цій галузі: “Підприємство – Розвиток – Праця” (2003 рік), 
Національний план розвитку 2004-2006 роки, Національна стратегія зросту 
працевлаштування 2000-2006. 

– Важливим кроком допомоги молоді у працевлаштуванні стало створення 
Мобільних Центрів Професійно Технічного Інформування (МЦПТІ) головним завданням 
яких є надання необхідної інформації про ринок праці та можливостей працевлаштування 
молоді, яка проживає в малих містах та віддалених сільських регіонах Польщі 

– У кожному воєводстві (області) країни створено Центри Інформації і 
Планування Професійної Кар’єри (ЦІППК), які надають допомогу випускникам середніх 
та вищих навчальних закладів у працевлаштуванні та організують курси перекваліфікації 
для бажаючих отримати нову, більш престижну, професію.  
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Пасичник В. Состояние профессионального консультирования в условиях 

общественно-хозяйственной трансформации Польши 
В публикации раскрыты основные тенденции становления польской системы 

профессионального консультирования людей разных возрастных групп, которые не 
имеют работы или хотели бы поменять свою специальность. Рассмотрены главные 
аспекты деятельности институций профессионального консультирования в условиях 
увеличения безработицы в Польше за последние пять лет, в частности, среди молодежи.  

 
Pasichnyk V. The state of the professional consulting  

in the conditions of Poland social and economic transformation 
The author studies the main trends of polish professional consulting system’s formation. 

The main aspects of the professional consulting activity in the condition of unemployment 
increase over the last five years are considered. 
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Загальновідомо, що у сучасному освітньому просторі знання, навички і вміння 
необхідно постійно оновлювати та удосконалювати. У Канаді, Великобританії та США 
наставництво є однією із форм професійного розвитку педагогів та удосконалення 
системи освіти загалом.    

Актуальність дослідження зумовлена новизною особистісних та соціальних вимог 
до готовності педагога професійно розвиватися у системі неперервної професійної освіти. 
Такий підхід обґрунтовує поглиблене вивчення значення наставництва, лідерства 
педагогів та адміністрації навчальних закладів у плануванні, організуванні, управлінні та 
контролювання процесу неперервної професійної освіти.  
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Проблеми неперервної професійної освіти вчителів, підвищення кваліфікації 
педагогів та їхній професійний розвиток вивчаються і вітчизняними, і зарубіжними 
вченими: Пуховська Л.П. Гудлед Дж. (професійна освіта), Зязюн І.А., Кремень В.Г. 
(неперервна професійна освіта), Синенко С.І., Матвієнко П.У.  (післядипломна 
педагогічна освіта), Олійник В.В., Чарлз А. (підвищення кваліфікації вчителів), Єрмола 
А.М., Грін М. (технології організації науково-методичної роботи з педагогічними 
кадрами). Проте, необхідно зазначити, що питання наставництва та його значення у 
системі неперервної професійної педагогічної освіти Канади, Великобританії та США є 
недостатньо вивченим, що суперечить об’єктивній необхідності освітньої практики. З 
урахуванням цього протиріччя було зроблено вибір теми нашого дослідження, проблема 
якого сформульована так: яка роль та значення учителів-наставників канадських, 
британських та американських загальноосвітніх шкіл у професійному розвитку з метою 
забезпечення конкурентоспроможності педагогів на початку ХХІ століття. 

Наставники і координатори професійного розвитку вчителів – це лідери, яким 
притаманні специфічні особисті якості, що дають змогу ефективно виконувати професійні 
обов’язки. Гнучкість у стосунках з колегами, налагодження конструктивного діалогу, 
здатність самостійно приймати рішення, спрямованість на професійний розвиток всіх 
членів педагогічного колективу є необхідними чинниками, що сприяють створенню та 
органічному розвитку неперервної діяльності ефективного професійного навчального 
середовища.  

Особлива увага приділяється налагодженню товариських стосунків наставника та 
координатора професійного розвитку з персоналом з метою забезпечення емоційного 
добробуту всіх членів колективу. Це більше ніж знання менеджменту, оскільки відповідні 
особистісні навички і вміння є основою формування стосунків і забезпечення розуміння 
потреб людини та організації її освіти. Такі основні характеристики, як колегіальність, 
задоволення від роботи, співчуття та розуміння, моральний дух та довіра в колективі є 
важливими для налагодження системи оцінювання успішності вчителя. Вчителі-
наставники розвивають спільноту, що своїми стосунками схожа на родину, в якій всі 
члени турбуються один про одного та надають необхідну допомогу. Дослідження 
доводять, що у Канаді, Великій Британії та США професійні навчальні спільноти є однією 
із ефективних форм професійного розвитку вчителів. До роботи в таких спільнотах 
залучаються не тільки вчителі, але й обслуговуючий персонал школи, учні. 

Необхідно підкреслити, що в школах молодий вчитель має можливість отримати 
допомогу різних спеціалістів: координаторів із спеціальних потреб людини, лідерів-
предметників та інш., які співпрацюють з різноманітними агенціями (екзаменаційні ради, 
соціальні служби) і метою їхньої діяльності є допомога в процесі адаптації та соціалізації 
молодого вчителя.  

Фактор часу є одним із визначальних для забезпечення участі вчителів у 
професійному розвитку. Педагоги Канади, Великобританії та США надають перевагу 
різним формам професійного розвитку, які мають місце на початку, або вкінці 
навчального семестру, коли робоче навантаження не є дуже напруженим. Окрім того, 
організація професійного розвитку вчителів за межами їхнього робочого часу викликає 
труднощі. Але найкраще розв’язання цієї проблеми, на нашу думку, це представлення 
різноманітних пропозицій, що дає змогу забезпечити індивідуальний підхід кожному 
вчителю.  

Щодо професійного розвитку вчителів за межами школи, в якій вони працюють, 
тут поширені такі форми, як: відвідування інших шкіл; участь та виступи з доповідями на 
конференціях; спільні тренінги між вчителями різних шкіл; он-лайн заняття в освітній 
Інтернет-мережі педагогів; співпраця із спеціалістами асоціацій певних галузей науки.  

Спільна мета об’єднує колектив. Вчителі повинні високо цінувати своїх учнів та 
вірити у їхні навчальні здібності, а також удосконалювати власні навички і вміння. 
Неперервний професійний розвиток є однією зі прерогатив школи за рубежем та основою 
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її модернізації. Наставники та координатори професійного розвитку педагогів 
концентрують власну діяльність на формуванні та розвитку ефективних професійних 
навчальних спільнот.  

Лідерство, спрямоване на навчання, вимагає від його авангарду усвідомлення 
реальних потреб вчителів, учнів та школи загалом. Але необхідно пам’ятати, що 
професійний розвиток педагогів не тільки обов’язок наставників, але й усіх шкільних 
лідерів, база знань про навчальний процес та викладання яких є основою успішного 
управління процесом внесення змін, мотивації та менеджменту людських ресурсів. 
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У статті досліджується соціальна роль сім’ї у сучасному іспанському суспільстві, 

визначаються принципи державної сімейної політики, аналізуються законодавчі акти 
Іспанії та матеріали з державного регулювання питань, пов’язані з сімейним вихованням. 

 
Сім’я та суспільство – дві форми людського існування, однаково важливі для 

успішної діяльності людини. Іспанський вчений Салустіано дель Кампо з університету 
Комплутенсе в Мадриді досліджував взаємодію сім’ї та суспільства. Він ставить таке 
питання: чи є необхідною для суспільства сім’я. У своїй статті він наводить відомий 
вислів: “Сім’я – головний осередок суспільства”, який має на увазі таку думку: 
процвітання суспільства тісно пов’язане з добробутом сім’ї. Якщо сім’я знаходиться у 
кризі, погано виконує свої функції, то й усе суспільство опиняється під загрозою. Вчений 
наводить численні приклади з сучасного життя, що підтверджують цей взаємозв’язок: 
наркоманія, злочинність неповнолітніх, втрата солідарності та відчуття спільноти й, 
насамкінець, тріумф індивідуалізму. Отже, можна говорити про соціальну місію сім’ї. 
Обов’язки сім’ї, головним чином, виховні,  впливають на суспільство трьома формами. 
Перша – це соціальне виховання, тобто процес соціалізації, який вводить дитину в 
суспільство, в культуру нації, до якої вона належить. Йдеться, головним чином, про мову, 
правила поведінки, культурну спадщину. По-друге, особливо в умовах демократичного 
суспільства, сім’ї належить піклуватися про формування громадянина, виховуючи в 
дитини відчуття дисципліни, поваги до загального добра. І, нарешті, по-третє, сімейне 
виховання повинно прагнути морально розвивати дитину. Таке виховання, в цілому, 
відповідає потребам суспільства. 

На більш прозаїчному рівні, але також необхідному для загального добра, 
суспільство потребує сім’ї для економічного та демографічного процвітання. Так, для 
суспільства є важливою демографічно здорова ситуація, за якої достатньо численні сім’ї 
дозволяють нормально відновлювати покоління. В іншому випадку, за умов серйозного 
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дисбалансу, такого, який спостерігається сьогодні в європейських країнах, політика 
держави щодо сім’ї повинна сприяти народжуваності, стимулювати батьків народжувати 
більше дітей. 

Іспанський соціолог Марія Крус Родрігес Салданья з Головного управління 
соціальних служб округу Кастилія та Леон досліджувала політику іспанського уряду щодо 
сім’ї. Спочатку автор статті намагається дати визначення терміну “державна сімейна 
політика”. Вона зазначає, що вже довгий час ведуться суперечки про зміст і значення 
цього поняття, і все ще важко досягти згоди з цього питання. У широкому сенсі можемо 
вважати, що вся суспільна політика, яка прямо чи опосередковано стосується добробуту 
індивідуумів, є прихованою державною сімейною політикою. Це легко зрозуміти, якщо 
згадати, що більша частина людей живе, входячи до складу сім’ї. З цієї точки зору, можна 
вважати економічну політику найвищим вираженням державної сімейної політики. Якщо 
ж бути більш точним, під державною сімейною політикою треба розуміти сукупність 
політично-адміністративних заходів, які мають на меті зменшити, компенсувати чи 
зробити можливою адаптацію сімей чи їх найбільш слабких членів до змін, які 
відбуваються в суспільстві. Безсумнівно, політика держави щодо сім’ї має спиратися на 
Закон, у тому сенсі, що держава через свої представницькі органи юридично регулює 
створення й роз’єднання сімей, їх внутрішні стосунки й, крім того, встановлює права і 
обов’язки їх членів. Але політика держави щодо сім’ї – це, в першу чергу, соціальний 
захист сімей. Марія Крус Родрігес Салданья стверджує, що в Іспанії успішно проводиться 
законодавче регулювання сім’ї, але, на жаль, держава нехтує соціальним захистом сім’ї. 
Центральні органи влади й уряд кинули сім’ї напризволяще, поклавши на їх плечі майже 
всі витрати на виховання дітей. Ситуація є такою, що на сьогоднішній день у Іспанії 
практично немає державного компенсування сімейних витрат. Виплати сім’ям Службою 
соціального забезпечення здійснюються згідно Закону 26/1990 про позики, що не 
оподатковуються і становлять мізерну, за висловом дослідниці, суму, встановлену ще у 
1971 році. Цей Закон мав на меті модернізувати державну систему компенсації сімейних 
витрат, успадковану після франкізма. Насправді ж ця модернізація для більшості 
іспанських сімей вилилась у суцільну приватизацію усіх сімейних витрат. Закон скасував 
усі виплати сім’ям, залишивши тільки виплати малозабезпеченим сім’ям з дітьми та 
сім’ям, що мають дітей-інвалідів. Виплачувана сума складає 3 000 песет щомісячно на 
кожну дитину й не може, на думку дослідниці, вважатись суттєвим соціальним захистом 
сім’ї. Можливо, це є головною причиною низької народжуваності у країні. 

Марія Крус Родрігес Салданья стверджує, що Іспанія потребує нової, чітко 
визначеної політики держави щодо сім’ї, яка б визнавала і винагороджувала виконання 
сім’ями своїх соціальних функцій. Автор закликає подолати надзвичайний індивідуалізм, 
який характеризує сучасне суспільство і політику держави, і визнати соціальний внесок, 
який сім’ї з дітьми роблять в увічнення нації та соціальну інтеграцію її членів. Держава 
повинна поставити собі за мету розвивати сприйнятливість до проблем, які іспанські сім’ї 
мають у виконанні своїх соціальних функцій, а також полегшити (а не ускладнювати, як 
часто трапляється) вирішення сімейних завдань. Все це повинно відбуватись за умов 
поваги до плюралізму форм сімейного життя, який спостерігається у країні. Держава 
повинна заохочувати жінок робити вибір на користь материнства, полегшувати 
можливість поєднання материнства і праці. Політика держави щодо сім’ї повинна 
надавати можливість тим жінкам, які хочуть розвиватися професіонально, незалежно від 
професії, робити це, не відмовляючи собі у материнстві. 

Основні положення про освіту й сімейне виховання в Іспанії містяться у статтях 9, 
27 і 39 Конституції 1978 року. Зокрема, у статті 9.2 говориться, що “суспільна влада 
створює сприятливі умови для того, щоб свобода і рівність індивідуума і груп, в які він 
входить, були реальними і ефективними, усуває перешкоди, які ускладнюють виконання 
цих умов і сприяє участі усіх громадян у політичному, економічному, культурному і 
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соціальному житті країни” [1, 94]. Ця участь у частині, що стосується виховного права і 
обов’язку батьків, проголошується на двох рівнях: 

1) як “ефективна участь усіх секторів, задіяних у загальному програмуванні 
освіти” (стаття 27.5), тобто законна участь соціальних груп і організацій, зацікавлених у 
питаннях освіти, для того, щоб задовольнити свої виховні потреби і зробити дійсним 
право усіх громадян на освіту; 

2) як внутрішня участь батьків, заснована на втручанні, “контролі й управлінні” 
навчальними центрами, які утримуються державними фондами (стаття 27.9). 

Стаття 27 основного Закону держави визнає основними правами іспанської 
системи освіти право усіх на освіту і свободу освіти, і, як наслідок чи прояв цього права і 
свободи, “право, яке мають батьки, на те, щоб їх діти одержували моральне й релігійне 
виховання згідно з їх власними переконаннями” з гарантією, яку дають органи місцевої 
влади, на ці права і свободи [1, 94].  

Право усіх на одержання освіти у свободі й рівності, за участі суспільства і батьків 
і, отже, виховний плюралізм свідчить про відповідність національної системи освіти 
політиці держави, яка нещодавно проголосила себе демократичною. 

Стаття Конституції 39.3 встановлює одним з “основних принципів соціальної 
політики” держави те, що “батьки повинні надавати усіляку допомогу своїм 
неповнолітнім дітям”, додаючи (у 4 пункті тієї ж статті), що “діти отримують захист, 
передбачений міжнародними угодами, які піклуються про їх права”. Ці міжнародні угоди 
(Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини) торкаються, головним чином, 
“охорони і виховання” дітей як невід’ємних аспектів тієї допомоги і піклування, які 
батьки повинні їм надавати.  

Усі ці положення відповідають головній меті виховання, проголошеній 
Конституцією Іспанії, та визначають найбільшою цінністю юридичного законопорядку 
“повноцінний розвиток особистості..., згідно демократичних принципів співіснування та 
основних прав і свобод” (стаття 27.2) [1, 94]. Отже, законодавство Іспанії прагне створити 
умови для всебічного розвитку дітей, сприяти гармонійному розвитку особистості: 
фізичному, інтелектуальному, соціальному. Ця особиста повноцінність неможлива без 
свободи, тому ця мета доповнюється статтею 10.1, у якій стверджується, що “особиста 
гідність, непорушні права, які притаманні кожному, та вільний розвиток особистості з 
повагою до прав інших” є фундаментом політичного і соціального порядку в країні [1, 95]. 

Окрім Конституції Іспанії, правові норми, які регулюють сімейні відносини, 
містяться також у Цивільному кодексі країни. До нього входять такі Закони: 

– Закон від 13 травня 1981 року: “Про походження, батьківську владу й 
економічний устрій родини”; 

– Закон від 7 липня 1981 року: “Про шлюб”; 
– Закон від 24 жовтня 1983 року: “Про опіку”; 
–  Закон від 17 листопада 1987 року: “Про всиновлення”; 
– Закон від 15 жовтня 1990 року: “Про ґендерну рівність” [2, 197]. 
Професор Луїс Портеро Санчес з університету Саламанки, об’єктом дослідження 

якого були сім’я і право в Іспанії на сучасному етапі, виділяє наступні цілі, які 
проголошує Цивільний кодекс:  

– роз’яснити в конкретній формі положення про рівність подружжя у шлюбі; 
– замінити сімейну структуру, засновану на пануванні чоловіка, демократичною 

й асоціативною; 
–  визнати припустимими позашлюбні відносини й розлучення, а також надати 

позашлюбним дітям рівні права з дітьми, народженими в законному шлюбі. 
Система освіти в Іспанії базується на принципах Конституції країни та чотирьох 

основних законах про освіту: 
– Закон про реформу вищої освіти 1983 року (Ley Orgánica de Reforma 

Universitaria – LRU); 
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– Закон про право на освіту 1985 року (Ley Orgánica reguladora del Derecho a la 
Educación – LODE); 

– Закон про загальну організацію системи освіти 1990 року (Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo – LOGSE); 

– Закон про участь, оцінку роботи й управління навчальними центрами 1995 року 
(Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes – 
LOPEG). 

Ці закони покликані оновити систему освіти в Іспанії відповідно до стандартів, які 
існують у країнах Європейського Союзу, сприяючи рівним можливостям, згуртованості 
суспільства, одноманітності структур та добробуту іспанського народу. Згідно з цими 
законами, обов’язковою є десятирічна безкоштовна шкільна освіта, яка складається з 
початкової освіти (з 6 до 12 років) та середньої освіти  (з 12 до 16 років). Деякі положення 
цих законів торкаються відносин між сім’єю та школою. Так, Закон про загальну 
організацію системи освіти (LOGSE) визнає, що ніяка реформа системи освіти не буде 
успішною без “залучення різних секторів, які беруть участь у процесі виховання, а саме, 
батьків, вчителів та учнів” [5, 397]. Йдеться не тільки про участь батьків у керуванні 
навчальними центрами через шкільні ради, а й глибока взаємодія між батьками й 
вчителями із залученням перших у класну діяльність, особливо на стадії дошкільної 
освіти. Така взаємодія є вимогою часу, змістом, який вкладається сьогодні в саме поняття 
“виховання”. Згідно системного тлумачення, виховання є “організованим комплексом”, у 
якому системи (сім’я, школа, засоби масової інформації та ін.) взаємодіють одна з іншою, 
змінюючи кінцевий результат, який залежить від дії кожного залученого агента.  

В основних Законах Іспанії про освіту також відображено шляхи взаємодії батьків 
зі школою. Так, у Законі про право на освіту (LODE) стверджується, що: “Батьки учнів 
мають право співробітничати зі школами у навчальній діяльності” (Стаття 5.2 b). У статті 
42 g, h, і того ж Закону визначаються права шкільної ради, до складу якої, входять і батьки 
учнів. Вони такі: 

– Ст. 42 g) Визначати напрями й планувати додаткову шкільну діяльність: 
екскурсії, поїздки, літні табори та ін.  

– Ст. 42 h) Встановлювати критерії щодо участі школи у культурній, спортивній і 
розважальній діяльності, а також надавати допомогу школі у тих заходах, які вона 
проводить. 

– Ст. 42 і) Встановлювати зв’язки й співробітничати з іншими школами з метою 
обміну культурним і виховним досвідом. 

У статті 78 Закону про участь, оцінку роботи й управління навчальними центрами 
(LOPEG) визначаються права асоціацій батьків учнів (AMPA). Отже, асоціації батьків 
учнів можуть: 

– Формулювати пропозиції щодо проведення позакласної діяльності школярів. 
– Користуватися обладнанням школи у проведенні позакласних заходів [6]. 
Проаналізувавши праці іспанських вчених щодо взаємодії сім’ї та суспільства, а 

також державні закони Іспанії з питань державної сімейної політики, приходимо до 
висновку, що в Іспанії успішно проводиться законодавче регулювання сім’ї, яке 
відбувається згідно з Загальною Декларацією прав людини, Конституцією Іспанії, 
Законами Цивільного кодексу країни та Законами про освіту. Разом з цим, іспанські вчені 
зазначають, що недостатньо уваги приділяється соціальному захисту сім’ї.  Основними 
принципами державної сімейної політики, на думку іспанських дослідників С. Дель 
Кампо, М.К. Родрігес Салданьї, Е. Санчес Гарсії, повинні бути: невтручання держави у 
внутрішні справи сім’ї, повага до плюралізму форм сімейного життя, полегшення 
можливості для жінок поєднувати материнство з професійним зростанням. Отже, між 
сімейним вихованням і якістю життя у суспільстві існує тісний зв’язок. Іспанські 
соціологи, правознавці, педагоги наголошують, що, коли керівники країни будуть 
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усвідомлювати це, усі зусилля і кошти, вкладені у сімейне виховання, підуть на користь 
усього суспільства в цілому й підвищать якість життя кожного його окремого члена. 
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В статье исследуется социальная роль семьи в современном испанском обществе, 

определяются принципы государственной семейной политики, анализируются 
законодательные акты Испании, связанные с семейным воспитанием. 
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Григор’єва Т.Ю. 

 
аспірантка Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 
У статті розглядається проблема фактору мотивації навчальної діяльності 

дорослих. Автор аналізує мотивацію з точки зору психології, висвітлює мотиваційні 
моделі зарубіжних дослідників та розглядає мотивацію дорослого слухача до вивчення 
іноземних мов. 

 
Технічний прогрес, що з неймовірною швидкістю відбувається у нашому 

суспільстві, спонукає людину адаптуватися до нових умов, вимог і технологій, а іноді 
змушує змінити свою професійну діяльність. Мотивація є рушійною силою до таких 
рішучих змін. Іноземна мова за таких обставин виступає тим засобом професійної 
підготовки або перепідготовки, що дає можливість дорослій людині самореалізуватися. 

Дорослий слухач, на відміну від дитини, цінує свободу вибору свого подальшого 
навчання. Це зумовлює великий вплив на організаційні форми освіти дорослих. Бажання 
дорослого навчатися визначається на основі того, де, коли і як отримати потрібні знання. 
Зміст і методи навчання мають бути сприйнятими дорослим студентом. До того ж, не 
достатньо тільки створити можливості навчатися, вони мають задовільнити слухачів [4, 
7]. 

Дорослий слухач є особистістю мотивованою, а управління процесом мотивації є 
одним із завдань викладача для отримання бажаного результату навчання. 
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Питанню вивчення мотивації дорослої особистості до вивчення іноземної мови, її 
психологічних факторів і характеристик присвячені наукові праці зарубіжних дослідників 
– Р. Гарднер, П. Джарвіс, Т. Куїн, Е. Ніда, П. Пімслер, А. Роджерс, Б. Тейлор, К. Тітмус, Г. 
Фінстра, Дж. Фішман, Дж. Шуман. В Україні грунтовному вивченню аспектів розвитку 
освіти дорослих приділяють увагу С. Балтівець, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Л. П. 
Пуховська, Л. Сігаєва. Незважаючи на значну кількість робіт з розвитку освіти дорослих в 
Україні, питання мотивації дорослих слухачів у процесі вивчення іноземної мови ще не 
знайшли достатнього відображення у сучасній педагогічній науці, а тому потребує 
поглибленого вивчення та аналізу. 

Визначення факторів і ролі мотивації дорослих слухачів, а також управління цим 
процесом відіграє особливу роль при навчанні іноземних мов дорослих. Тому мета даної 
статті – висвітлити психологічні й педагогічні зарубіжні дослідження з питань процесу 
мотивації й управління ним у навчанні ІМ дорослих для їх успішного втілення та розвитку 
освіти дорослих в Україні.  

Однією з найважливіших загальних характеристик дорослого слухача є мотивація. 
У загальному розумінні – це схильність людини виробляти організовану поведінку, яка 
дозволяє діяти відповідно  до власних бажань та вимог оточення з метою забезпечення 
виживання й отримання задоволення. У повсякденному вживаванні терміну під 
мотивацією розуміють: а) емоційний або розумовий стан; б) мету. Дуже часто мотивація 
розглядається як сила, що підштовхує людину до певних дій. Мотивація у навчанні є 
необхідністю, що утримує людину в навчальній ситуації і спонукає до навчання. 

Мотивація залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх факторів. Зовнішні 
фактори складаються зі стимулів або зовнішнього тиску, як-от: вимоги до відвідування, 
покарання і схвалення; екзамени, які складають слухачі у формальному навчанні; вплив 
інших людей чи організацій. Внутрішні фактори складаються саме з того внутрішнього 
впливу або раціональних рішень, які створюють бажання до змін у навчанні [2,  95]. 

Національний інститут освіти дорослих визначає дві причини, які спонукають 
слухачів навчатися – підвищення кваліфікації та особистісний розвиток [1, 65]. 

Зарубіжні вчені [2, 95] визначають три основні групи в теорії мотивації. Перша 
група розглядає мотивацію як внутрішній імпульс, основою якого є потреби або стимули. 
Друга – мотивація у навчанні. Третя група визначає мотивацію як мету. 

Дослідник Хоул [1, 66] зробив висновок, що включення у будь-яку навчальну 
діяльність у більшості випадків визначається не одним, а багатьма мотивами. За його 
класифікацією, розрізняють слухачів, для яких визначним мотивом є ціль, діяльність та 
почуття безпеки в навколишньому середовищі. Кожна складова класифікації може 
супроводжуватися допоміжними мотивами, такими як: підготовка до нової роботи; 
самовдосконалення; підвищення кваліфікації; проведення вільного часу; зустріч з новими 
людьми; уникнення домашньої рутини тощо. 

Інші дослідники (Burgess) розрізняють такі основні мотиви в освіті дорослих: 
знати; досягти індивідуальної мети; брати участь у громадській діяльності; уникнути; 
безпечно почуватися в навколишньому середовищі. 

Мотивація може означати стимул для зменшення незадоволених потреб або стимул 
для позитивного росту. Зменшенням потреб визначаються ті мотиви, які виникають, якщо 
чогось бракує в житті людини. Дорослі, які бажають зменшити свої незадоволені потреби 
та є безпомічними або нездатними змінити умови свого життя, приходять до навчання з 
почуттям страху щодо людей, які їх контролюють. Такі слухачі не зможуть навчатися з 
власного бажання. Завдання учителя в такому випадку полягає у наданні інтенсивної 
допомоги й тривалої підтримки для визначення спектру зацікавленості слухача. 

Стимул для позитивного росту визначається не потребою змінити наявні  
несприятливі умови, а бажанням змінити потенційно позитивний кінцевий результат, у 
пошуках та очікуванні якого перебуває дорослий слухач. Мотивами для позитивного 
росту можуть бути: удосконалення професійних навичок, підвищення заробітної платні, 
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професійний розвиток, знайомство з новими людьми, розширення спектру знань тощо. Із 
такою мотивацією дорослий навчається із задоволенням, не потребує керованого впливу з 
боку вчителя, здатний узгоджувати або планувати власну структуру навчання за 
мінімальної допомоги вчителя. 

Основою мотивації дорослого до навчання може бути організована поведінка, яка 
виявляється у двох напрямах: 1) діяти самостійно і незалежно від будь-кого, тим самим 
контролюючи своє перебування  у певному середовищі; 2) діяти, як того вимагає група, 
що оточує дорослого слухача. 

Спрямованість до незалежної, самостійної поведінки обумовлюється досягненням 
мети, практичною діяльністю, кар’єрним ростом та потребою  в самореалізації. Такі 
наміри супроводжуються потребами усунути страх перед самостійною діяльністю, 
знизити рівень безсилля та некомпетентності, підвищити почуття самоповаги. 

Проаналізувавши психологічну сторону мотивації, що спонукає дорослого до 
навчання, розглянемо мотивацію дорослого слухача до вивчення іноземних мов. 

Мотивацію у вивченні ІМ зарубіжні вчені розглядають як рівень досконалості, до 
якого особистість прагне, прикладаючи всі зусилля, тому що має бажання й отримує 
задоволення від такої діяльності. Детальніше мотивацію розглядають за трьома 
складовими: мотиваційна сила, бажання вивчати ІМ та ставлення до самого процесу 
вивчення мови. З огляду на таку теорію, мотивація – центральний розумовий «механізм» 
або «механізм-центр», що співвідносний із категоріями зусилля, бажання та задоволення. 
Учені стверджують, що, дійсно, мотивована особистість користується всіма трьома 
компонентами [5]. 

У процесі дослідження було виявлено два незалежних фактори, які сприяють 
вивченню ІМ дорослими, – здібності і мотивація. Здібності передбачають певні види 
умінь: сприймати на слух фонетичний матеріал, розпізнавати граматичну функцію слів у 
реченні, швидко запам’ятовувати велику кількість слів, формулювати правила з нового 
лінгвістичного контексту. Фактор мотивації складається з двох компонентів – інтегруючої  
орієнтації та інструментальної орієнтації. Інтегровано орієнтований слухач зацікавлений у 
вивченні ІМ з метою зустрітися і поспілкуватися з носіями мови, яку вивчає. Слухач, у 
якого переважає інструментальна орієнтація, бажає вивчати ІМ з особистих або 
соціальних причин, таких як підвищення кваліфікації або соціальне визнання оточення, в 
якому він перебуває [3, 227]. Інтегруюча орієнтація вважається сильнішою, оскільки  
підтримує бажання і зусилля для вивчення ІМ впродовж тривалого часу. Однак у 
суспільстві, яке визначає вивчення ІМ одним із домінантних факторів свого розвитку, 
інструментальна мотивація стає дуже ефективною.  

Комітет з питань освіти дорослих дослідив, що  основним компонентом мотивації 
чоловіків є інструментальна орієнтація для досягнення успіху, а для жінок така орієнтація 
не є домінуючою [1, 65]. 

За моделлю Гарднера вивчення ІМ включає: соціальне середовище, в якому 
вивчається ІМ, індивідуальні розумові здібності, мотивацію, навчальне середовище ІМ [3, 
227-247]. 

Соціальне середовище складають культурні погляди, які поділяє соціальне 
оточення слухача та які мають відношення до мови, що вивчається, і до процесу її 
засвоєння. Такі погляди містять також етнічні стереотипи, за якими одна соціальна група 
виявляє позитивне або нагативне ставлення до іншої соціальної групи. Позитивне 
ставлення впливає на слухача і сприяє кращому оволодінню ІМ. У разі негативного 
ставлення вивчення ІМ буде пригнічуватися. 

Якщо для дітей основним фактором впливу є культурні погляди їхніх батьків, то 
для дорослих слухачів чинником, що впливає на їх позитивне бачення іншої країни, є 
досвід емігрантів, котрі вже сформували певне враження від вивчення мови країни, у якій 
вони перебувають. З одного боку, якщо білінгвізм є сприятливим фактором життя, шанси 
на краще вивчення ІМ швидко зростають. З іншого боку, якщо слухач отримує негативний 
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досвід двомовності, то процес вивчення ІМ стає досить складним: у новому середовищі 
для слухача, який вже й так відчуває дискомфорт і культурний шок, негативні впливи 
зростають. 

Для ефективного управління процесом мотивації у навчанні ІМ дорослих викладач 
повинен враховувати не тільки компоненти мотивації, але й основні її характеристики, які 
можуть змінюватися у процесі навчання. За моделлю Гарднера представимо основні 
мотиваційні характеристики у вигляді таблиці [3, 231]. 

Особливе ставлення: ставлення слухачів до етнічних груп, мову яких вони 
вивчають. 

Загальне ставлення: характеристики, які не стосуються носіїв мови, що вивчається.  
Стосовно характеристик курсу навчання варто зазначити, що позитивне ставлення 

слухачів до вивчення ІМ, до курсу ІМ, до вчителя ІМ, а також позитивне ставлення 
батьків до вивчення ІМ, дають всі підстави слухачам  досягти успіху в навчанні. 

Мотиваційні чинники складають причини, що спонукають слухача до вивчення ІМ, 
зусилля, які він готовий прикласти до навчання, і його бажання вивчати ІМ. 

 

 
Аспекти мотивації щодо вивчення англійської мови як іноземної 

 
Розумові здібності не залежать від ставлення і мотивації. Щодо  досягнень в 

оволодінні ІМ варто вказати, що успішне оволодіння ІМ шляхом формального навчання 
залежить від розумових здібностей більшою мірою, ніж коли слухач безпосередньо 
перебуває в суспільстві, мова якого вивчається. Розумові здібності є сталими 
характеристиками, тоді як ставлення і мотивація – варіативними, тобто можуть бути 
змінені й покращені для більш високого рівня навчання ІМ. 

У категорії навчальне середовище мотивація розглядається як фактор, що сприяє як 
формальному навчанню мови, так і неформальному мовному досвіду. Уже йшлося про те, 
що формальному навчанню сприяють насамперед розумові здібності, тому що  під час 
навчання в аудиторії звертається увага на формування навичок та вмінь іншомовного 
спілкування (вивчення граматичного матеріалу; складнощі перекладу; засвоєння 
лексичного матеріалу тощо), які безпосередньо розвивають мовні можливості слухача. 

Мотиваційні характеристики 
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- інтерес до 
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Така модель навчання відображає чітку структуру вивчення ІМ, яка дозволяє 
виявити соціальні й психологічні фактори навчання дорослих, роль мотивації в процесі 
вивчення ІМ і дає можливість викладачу розробляти навчальні програми, орієнтовані на 
позитивну мотивацію слухача для отримання бажаного результату. 
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Григорьева Т. Управление процессом мотивации в обучении взрослых 

иностранным языкам: зарубежный опыт 
В статье рассматривается проблема мотивации в обучении взрослых. Автор 

анализирует процесс мотивации с точки зрения психологии, представляет разные модели 
мотивации зарубежных ученых, а также акцентирует внимание на мотивации взрослого 
студента при изучении иностранных языков. 

 
Hrygoryeva T. The Management of Adult Students’ Motivation in Foreign 

Language Acquisition: Foreign Experience 
The article deals with the problem of adult students’ motivation in learning. The author 

analyses some psychological factors of the motivation process, depicts different models of 
motivation created by foreign researchers and puts the main emphasis on the adult students’ 
motivation in foreign language acquisition. 
 
 
 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ МЕКСИКИ 
 

Жижко О.А. 
 

здобувач кафедри педагогіки  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Автор досліджує особливості управління кожною ланкою системи освіти Мексики. 
 
Законодавчі засади управління мексиканською системою освіти ґрунтуються на  

Конституції, що прийнята 5 лютого 1917 року (стаття 3-я). Ці засади конкретизуються в 
таких положеннях: 

· світський характер системи освіти, її незалежність від церкви; 
· заборона будь-яким релігійним корпораціям і представникам культу займатися 

керівництвом початкових шкіл; 
· підлягання приватних початкових шкіл державному нагляду; 
· безкоштовність навчання в державних школах [3, 246-248]. 
Мета сучасної системи освіти Сполучених Мексиканських Штатів - гармонійний 

розвиток людської індивідуальності, а також прищеплення любові до батьківщини і 
самосвідомості, міжнародної солідарності в умовах незалежності і справедливості (стаття 
3-я Конституції). Світський характер системи освіти, її незалежність від церкви, її 
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демократична і національна спрямованість встановлюються у пунктах першому і другому 
конституційної статті [2, 15].  

 На початку 90-х рр. на основі підписання в 1992 році Національного Договору з 
метою модернізації початкової освіти, і ухвалення в 1993 році Основного закону про 
освіту, досягнута федералізація системи початкової освіти і неповної вищої педагогічної 
освіти, яка забезпечує елементарний рівень освіченості громадян. Також переглянутий 
зміст навчального матеріалу початкової, неповної середньої і неповної вищої педагогічної 
освіти, встановлена національна система підвищення кваліфікації вчителів, створена 
національна система підвищення по службі, що враховує як викладацьку діяльність, так і 
участь у курсах підвищення кваліфікації вчителів, започаткована національна система 
евалюації (оцінювання) навчання [2, 119-120]. 

 З метою забезпечення обов'язковості не тільки дошкільної і початкової, але також і 
неповної середньої освіти в 1993 році були внесені зміни до третьої статті Конституції. 
Сучасна система освіти Мексики представлена такими компонентами:  

· базовий рівень навчання (дошкільна, початкова шкільна і неповна середня 
освіта); 

· середня (або неповна вища) освіта; 
· вища освіта. 
 Початкова шкільна освіта спрямована на розвиток навичок мислення учнів, 

основних умінь для подальшого систематичного навчання, а також засвоєння норм життя 
в суспільстві. Даний рівень навчання забезпечується державними і приватними 
установами. 79% учнів всієї системи освіти країни відвідують початкову школу [2, 107-
113]. 

Управління системою базової середньої освіти і неповної вищої педагогічної освіти 
здійснюється Відділом базової і неповної вищої педагогічної освіти Міністерства 
Народної Освіти Мексики за підтримкою інших державних і громадських організацій, як 
то Національна Рада Підтримки Освіти - Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), яка відповідає за розвиток освіти в місцях проживання індійських етнічних 
груп; Національна Система Інтегрального Розвитку Сім'ї - Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), що займається питаннями освіти малозабезпечених 
соціальних груп і дітей з малозабезпечених сімей; Міністерство Соціального Розвитку - 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), чиє завдання полягає в тому, щоб надавати 
підтримку планам розвитку організацій, що займаються допомогою малозабезпеченим 
соціальним групам; Національна Рада з питань навчання для життя і роботи - Consejo 
Nacional de Educacion para la Vida у el Trabajo (CONEVYT), яка займається питаннями 
підвищення кваліфікації робітників; Національна Рада з питань участі громадськості у 
розв`язанні проблем освіти - Consejo Nacional de Participacion Social en la Educacion 
(CONAPASE), що відповідає за аналіз процесів навчання з метою підвищення якості 
освіти; Національна Комісія безкоштовних підручників - Comision Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG), що відповідає за виробництво і випуск навчального 
матеріалу, який використовується в початковій і неповній середній школах; Головна 
Дирекція планування, програм і бюджету - Direccion General de Planeacion, Programacion у 
Presupuestacion (DGPPP), що займається плануванням бюджету для системи освіти країни; 
Федеральний Адміністративний Комітет будівництва шкіл - Comite Administrador del 
Programa Federal de Construccion de Escuelas (CAPFCE); Програма освіти, здоров'я і 
живлення - Programa de Educacion, Salud у Alimentacion (PROGRESA); Програма з 
боротьби з відставанням в початковій школі - Programa para Abatir el Rezago en Educacion 
Inicial у Basica (PAREIB); Асоціації батьків - Asociaciones de padres de familia. 

Система середньої і неповної вищої освіти складається головним чином з двох 
модальностей, одна з яких носить пропедевтичний характер (тобто вступного курсу), а 
інша – бівалентний характер. Перша з двох моделей включає в себе курс загального 
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бакалавріату59 і діє в багатьох державних і приватних установах. Даний тип бакалавріата 
дає можливість загальної підготовки учнів, що включає знання з технічних і гуманітарних 
наук, а також оволодіння навичками дослідження, спілкування і комунікації. Установами, 
в яких вивчається пропедевтичний бакалавріат, є наступні: бакалавріати автономних 
університетів; федеральні коледжі бакалаврів і коледжі бакалаврів штатів; бакалавріати 
штатів, започатковані урядами штатів; федеральні підготовчі школи; центри з навчання 
бакалавріату; бакалавріати з мистецтвознавства; військові бакалавріати, що належать 
Трансмісійним військовим школам і школам військових матеріалів; заочні підготовчі 
школи; підготовча школа федерального округу; федералізовані бакалавріати приватного 
характеру; приватні бакалавріати; теле- і відеобакалавріати, що існують за допомогою 
Супутникового зв'язку навчального телебачення, - Red Satelital de Televisión Educativa 
(EDUSAT) і з успіхом використовуються у віддаленній і важкодоступній місцевості. 

 Управлінням середньої і неповної вищої освіти займається Державна Комісія 
Планіфікації середньої і неповної вищої освіти - Comisión Estatal para la Planeación у 
Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) і Національний Відділ середньої і 
неповної вищої освіти - Coordinación Nacional de la Educación Media Superior 
(CONAEMS) [1, 171]. 

Можливість отримання вищої освіти надається в Мексиці як в державних, так і в 
приватних установах, метою яких є підготовка технічних працівників з вищою 
університетською освітою, ліцензіатів60, фахівців, магістрів і докторів61. Вищі навчальні 
заклади (IES) займаються наступною діяльністю: викладання, наукові, гумманітарні і 
технологічні дослідження, розповсюдження і збереження національної культури і 
традицій. 

Система вищої освіти Мексики (SES) представлена більш ніж 1500 публічними і 
приватними установами різних типологічних профілів: університети, публічні автономні 
університети, технологічні університети, технологічні інститути, дослідницькі установи, 
установи післядипломної освіти, педагогічні вищі навчальні заклади та інші. Установи 
вищої освіти входять до Національної Асоціації Університетів і Вищих навчальних 
закладів - Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). Приватні вищі навчальні заклади об'єднані у Федерацію Мексиканських 
приватних Вищих навчальних закладів - Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES). 

Управлінням вищої освіти займаються Державна Комісія з планіфікації вищої 
освіти - Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior (COEPES), Національна 
Комісія з планування вищої освіти - Comisión Nacional de Planeación de la Educación 
Superior (CONPES) і Національна Система перманентного (постійного) планування вищої 
освіти - Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES). 
Навчальні програми вищих навчальних закладів повинні бути схвалені і прийняті 
Акредитаційною Радою вищої освіти - Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) – і фінансуються Інвестиційним Фондом для Акредитованих програм - Fondo 
de Inversión para Programas Evaluados у Acreditados (FIUPEA).  

Оцінка якості викладання у ВНЗ реалізується Міжінституційними Комітетами з 
оцінки (або евалюації) вищої освіти - Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 

                                                           
59 Бакалавріат – це рівень шкільного навчання, який відповідає неповній вищій освіті або старшим 
класам середньої школи в українській системі освіти. 
 
60 Ліцензіат прирівнюється до ступеня бакалавріату  в системі освіти України 
 
61 Вчене звання доктора у мексиканській системі освіти прирівнюється до звання кандидата наук в 
системі освіти України. 
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Educación Superior (CIEES) – і Національним Центром з оцінки вищої освіти - Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

B 90-x pp. XX cт. федеральним урядом через Міністерство Публічної Освіти 
створені нові програми і виділений особливий бюджет з метою удосконалення підготовки 
вчителів та викладачів ВНЗ, а також модернізації інфраструктури публічних установ, а 
саме Програма удосконалення підготовки викладачів - Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), Національна Рада з науки і технології - Consejo Nacional de Ciencia 
у Tecnologіa (CONACYT); Національна Програма перманентної актуалізації вчителів 
(тобто неперервної освіти) - Programa Nacional para la Actualizaciоn Permanente de los 
Maestros (PRONAP); Фонд модернізації вищої освіти - Fondo para la Modernizaciоn de la 
Educaciоn Superior (FOMES); Програма удосконалення викладацького персоналу - 
Programa de Superaciоn del Personal Acadеmico (SUPERA); Програма підтримки розвитку 
університетів - Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU) [1, 174]. 

 Отже, управління системою освіти Мексики здійснюється на федеральному рівні 
через Міністерство Народної Освіти та Міністерства освіти штатів, що складаються з 
Відділів базової і неповної вищої педагогічної освіти, Відділів середньої і неповної вищої 
освіти, Державної Комісії з планіфікації середньої і неповної вищої освіти, Державної 
Комісії з планіфікації вищої освіти, Національної Комісії з планування вищої освіти, 
Національної Системи перманентного (постійного) планування вищої освіти, 
Акредитаційної Ради вищої освіти, Інвестиційного Фонду для Акредитованих програм та 
за підтримкою інших державних і громадських організацій. 
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ВИЩА ОСВІТА В ІРЛАНДІЇ: СТРУКТУРА І МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Запорожченко Ю.Г. 
 

аспірантка кафедри педагогіки 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
У статті висвітлено структуру вищої освіти Ірландії, а також ірландську модель 

управління галуззю вищої освіти. 
 
Серед розмаїття систем освіти розвинутих європейських країн ірландська посідає 

особливе місце. Ірландська нація вважається однією з найбільш освічених в світі. 
Починаючи з VI ст., коли ірландські монастирі виступали в ролі центрів культури й 
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освіти, несучи світло знання далеко за межі Смарагдового Острова (як часто називають 
рідну землю самі ірландці) – в Шотландію, Іспанію, Ісландію і навіть Австралію [18], і до 
сьогодення – з плином часу серйозне ставлення до освіти тут ніскільки не зменшилось.  

Впродовж останнього десятиліття кількість студентів, які продовжують навчання у 
закладах третього рівня в Ірландії, істотно збільшилася –  близько 60% учнів, що 
закінчили середню школу, бажають отримати вищу освіту [3]. Даний показник – один з 
найвищих у світі. Статистики підрахували, що одночасно за парти сідає 960 тис. 
ірландців, не враховуючи тих, хто навчається заочно і дистанційно [12]. За даними 2000-
2001 років на стаціонарному відділенні навчалося 126 тис. студентів (для порівняння, в 
1965 р. - всього 18,5 тис.), з них 121 тис. – у державних установах. На заочному відділенні 
навчається 32 тис. студентів [9]. Варто зазначити, що населення Ірландії не перевищує 
4 млн. жителів. 

Вища освіта є третім рівнем освітньої системи Ірландії (third level), відповідає 
бінарній системі і одноярусній докторантурі [7]. Ірландія посідає перше у світі місце за 
кількістю навчальних закладів  на душу населення. Її система вищої освіти представлена 
спектром різноманітних навчальних закладів. У цілому всі вищі навчальні заклади 
Ірландії можна розподілити на чотири групи: університети, технологічні інститути, 
педагогічні коледжі і так звані незалежні коледжі, або школи «нової хвилі». Усі типи 
вищих навчальних закладів на 90% є автономними і самокерованими, але фінансуються 
головним чином за державний рахунок [9]. 

На сьогоднішній день в Ірландії діє сім університетів. Більшість з них побудовано 
за класичною моделлю, тобто пропонується навчання на ступені бакалавра, магістра та 
доктора наук з широкого спектру дисциплін. Найзнаменитішим та найстарішим 
університетом Ірландії є Дублінський університет, більш відомий як Трініті-коледж або 
Коледж св. Трійці (заснований у 1591 році). Даний університет не тільки являє собою 
квінтесенцію чотирьохсотрічної історії академічної освіти Смарагдового Острову, але й 
втілює сучасні тенденції на ринку освітніх послуг. У негласному «табелі про ранги» його 
ставлять на один щабель із Оксфордом і Кембриджем [2]. Його факультети – мистецтва і 
філології, інженерної справи і комп’ютерних технологій, медицини і природничих наук, 
бізнесу і економіки, соціальних наук – відображають пріоритетні сфери ірландської 
університетської освіти. Бібліотека Трініті-коледжу входить в число п’яти найбільших 
бібліотек світу. Конкурс для вступу до Дублінського університету, незалежно від 
обраного факультету, досить жорсткий – більше двадцяти чоловік на місце. 

Наступним за популярністю і першим за чисельністю є Національний Університет 
Ірландії (National University of Ireland (NUI)), заснований у 1908 р. До його складу входять 
чотири коледжі: університетський коледж Дубліну (University College Dublin (UCD)), який 
на сьогоднішній день складає серйозну конкуренцію Трініті-коледжу; університетський 
коледж Корка (University College Corc (UCC)); університетський коледж Галлея (National 
University of Ireland, Galway (NUI-Galway)) і університетський коледж Мейнута (National 
University of Ireland, Maynooth (NUI-Maynooth)). Насправді, дане об’єднання є досить 
формальним – всі чотири коледжі автономні, з розвиненою системою самоуправління, і 
кожний з них має статус університету. Окрім цього, при Національному Університеті 
акредитовано ще цілий ряд коледжів:  

- Королівський хірургічний коледж (Royal College of Surgeons in Ireland) – одна з 
найбільш престижних медичних шкіл Європи;  

- Педагогічний коледж св. Патріка (St. Patrick's College); 
- Коледж св. Анжели (St. Angela’s College of Education);  
- Національний коледж мистецтва і дизайну (National College of Art and Design);  
- Коледж готельного менеджменту Шенона (Shannon College of Hotel Management); 
- Інститут громадської адміністрації (the Institute of Public Administration). 
До так званих «локальних» університетів, що були перетворені з «національних 

інститутів», відносяться Університет Лімерика (The University of Limerick) і Дублінський 
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Міський Університет (Dublin City University) [4]. Засновані у 1989 р., дані університети є 
наймолодшими в Ірландії. 

Університети користуються значною автономією у питаннях самоуправління і 
проведення власної фінансової політики. На сьогоднішній день вони наділені правом 
володіння і розпорядження будівлями і обладнанням, самостійного планування і витрат 
бюджету,  визначення академічної структури навчальних курсів, прийому та звільнення 
персоналу, визначення кількісних показників зарахування студентів. Проте, вони 
позбавлені права встановлювати розміри заробітної плати працівників [5]. 

Другу групу інститутів вищої освіти складають технологічні інститути – 14 у 
загальній кількості. Вони пропонують програми одержання національних сертифікатів і 
дипломів з інженерних і технічних спеціальностей та інших напрямків прикладного 
характеру. У багатьох інститутах готують не тільки бакалаврів, але й магістрів і докторів, 
проводять наукові дослідження. При більшості інститутів діють школи бізнесу, інженерні, 
технологічні та наукові школи. А деякі починають розвивати і такі «нетехнологічні» 
напрямки, як гуманітарні науки, мови, мистецтво, дизайн і туризм [6].  

На відміну від університетів,  інститути володіють  значно меншими 
можливостями самоуправління, хоча  останнім часом помітна тенденція їх автономізації. 
Так, з 1992 р., після прийняття «Акту про регіональні технічні  коледжі», їм надано право 
самостійно впроваджувати  курси, розширено  сферу їх повноважень у тому, що 
стосується найму персоналу, складання бюджету, планування розвитку і володіння  
власністю [9].  

У порівнянні з університетами, технологічні коледжі приділяють менше уваги 
науковим дослідженням, проте повністю націлені на практику і  конкретні потреби  ринку. 
Як пояснює директор з міжнародних програм Портобело Коледжу Деклан Куган, «у нас 
більш «фокусована» освіта»[1]. Дійсно, у спеціалістів в бізнесі, інформаційних 
технологіях, промисловості, сфері послуг диплом професійного інституту цінується вище, 
ніж університетські ступені. 

Наступну групу навчальних закладів третього рівня в Ірландії складають 
педагогічні коледжі – вісім загальною кількістю [8]. Їх завдання полягає у підготовці 
вчителів початкової школи. Найвідоміші з них: Коледж Ірландської церкви в Дубліні та 
Коледж Непорочної Марії в Лімерику [9]. На сьогоднішній день роль педагогічних 
коледжів у національному освітньому процесі стала значно скромнішою. Переважно вони 
відомі своїми програмами у сфері викладання  англійської мови (часто спільно з мовними 
школами) і педагогічними Монтесорі-тренінгами [9]. 

Як правило, ті абітурієнти, які вступають на факультети початкових класів, повинні 
пройти додаткові випробування на знання ірландської  мови, хоча в конкретних випадках 
можуть бути винятки. Коледжі пропонують денні курси програм, розрахованих на три 
роки, по завершенні яких присвоюється ступінь бакалавра (B.Ed.) у сфері освіти, що  
являє собою визнану кваліфікацію для учителів початкової школи. Деякі педагогічні 
коледжі пропонують також отримання вченого ступеня в області гуманітарних наук і 
мистецтв [3]. 

До четвертого сектора ірландської вищої освіти відносяться приватні незалежні 
коледжі, які складають найменшу кількість, проте стрімко розвиваються в останні роки. 
Вони пропонують широкий вибір програм в області бізнесу, менеджменту, туризму та 
готельної справи, юриспруденції, медицини, гуманітарних наук, мистецтв [11]. Серед 
таких шкіл «нової хвилі» варто виділити: Коледж Гріфіта у м. Дубліні (Griffith College 
Dublin), Американський коледж у м. Дубліні (American College Dublin), Коледж 
Портобело у м. Дубліні (Portobello College Dublin). Найбільш престижною вважається 
Дублінська школа бізнесу (Dublin Business School), яка має домовленості про співпрацю з 
багатьма великими компаніями [3]. 

Усі 25 приватних коледжів одержали акредитацію, багато з них співробітничають 
із університетами та професійними асоціаціями як в Ірландії, так і за кордоном [9]. 
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Приватні школи слугують ефективним засобом залучення інвестицій у сферу вищої 
освіти.  

Зарекомендувавши себе на всесвітньому освітньому ринку, усі групи ірландських 
вищих навчальних закладів користуються попитом як в Ірландії, так і далеко за її межами, 
а їх розмаїття дає можливість абітурієнтам обрати заклад в залежності від професійної 
мети. Значною мірою високий рівень якості освітніх послуг завдячує високому рівню 
організації та управління. 

Дійсно, упродовж багатьох років в Ірландії встановлювалася ефективна система 
управління освітньою галуззю, зокрема вищою освітою. На національному рівні 
відповідальність за управління інститутами вищої освіти несе Департамент Освіти і Науки 
Ірландії [5]. Проте значну частку функціональних обов’язків на себе перейняла 
організація-посередник. Варто зазначити, що кожна країна-член Європейського союзу є 
учасником так званої європейської асоціації з контролю якості в галузі вищої освіти 
(ENQA – the European Association for Quality Assurance in Higher Education зі штабом у 
Хельсінкі, Фінляндія) [14]. І у кожній державі Євросоюзу створено відповідні організації, 
що є представництвами асоціації на місцях і покликані реалізовувати її мету і завдання. 
Даними організаціями на території Ірландії є: 

· Агентство з Управління Вищою Освітою (АУВО або the Higher Education 
Authority – HEA, засноване 1971 р.) [17] – докладніше про нього мова піде нижче.    

· Рада з вищої освіти і навчальних сертифікатів (Higher Education and Training 
Awards Council – HETAC, заснована 2001 р. [19]). До її функцій належить надання 
закладам вищої освіти навчальних сертифікатів, присвоєння кваліфікацій, встановлення і 
контроль над стандартами на всіх рівнях вищої освіти і навчання аж до ступеня доктора 
[16].  

Основними цілями АУВО є: 
– підтримка стабільного розвитку вищої освіти; дослідження попиту і потреб 

населення у галузі вищої освіти; 
– ефективне управління фінансовими обігами в системі вищої освіти; 
– демократизація і забезпечення рівного доступу до вищої освіти. 
Основними функціями АУВО стали: розробка загальної політики розвитку вищої 

освіти, координація і розподіл фінансів. Агентство розглядає, окрім цього, питання 
доцільності заснування та відкриття нових вищих навчальних закладів, визначає їх статус, 
функції. 

До складу АУВО входить голова, який призначається урядом за рекомендацією 
міністра освіти, і не більше вісімнадцяти членів, з яких приблизно сім є представниками 
навчальних закладів (окрім ректорів та їх головних помічників) і сім – представниками 
різних сфер діяльності. Кожний член АУВО призначається урядом за спільною 
рекомендацією міністра освіти і голови управління строком на п’ять років. Можливе 
повторне призначення ще на один термін, після чого для співробітника обов’язковим є 
припинення даного роду діяльності не менш ніж на два роки.  

Початок діяльності АУВО веде свій відлік з 1971 р., коли його статус було 
закріплено «Актом про АУВО». Створення цієї організації несло експериментальний 
характер і  спочатку у функції Агентства, у відповідності з Актом, входив тільки розподіл 
засобів між університетами [4]. Проте після входження Ірландії до Європейського Союзу 
в 1973 р. стає помітною значна активізація АУВО.  

З 1989 р., після того як два «національні інститути» одержали статус університетів 
– Дублінський Міський Університет і Університет Лімерика, стала явною тенденція 
підвищення статусу вищих навчальних закладів, їх перетворення в університети і 
розширення за рахунок цього національного університетського сектору. Дана  тенденція 
була закріплена «Актом про Регіональні Технічні Коледжі», прийнятим у 1992 р. У тому ж 
році було затверджено стратегічний документ «Зелена книга: Освіта для світу, що 
змінюється», з чітко прописаними основними напрямами модернізації вищої освіти. 
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У 1995 р. рішенням АУВО і університетів було відмінено повну плату за навчання. 
Законодавчого закріплення цього рішення не знадобилося. У тому ж році була видана 
«Біла книга: Планування майбутнього нашої освіти», в якій декларувався принцип 
неперервної освіти і ряд фундаментальних установок, покладених пізніше в основу «Акту 
про університети» від 1997 р. 

Прийняття «Акту про університети» стало свого роду першим етапом перетворення 
системи вищої освіти. В акті прописані всі процедури, що стосуються фінансування, 
самоуправління, вибору курсів, контролю якості, забезпечення рівного доступу і 
демократизації вищої освіти. Подальші зміни, закріплені законом про університети від 
1998 р. (розширення  автономії вищих навчальних закладів) і законом про національну 
кваліфікаційну систему від 1999 р. (забезпечення рівності в доступі до освіти), розвинули 
основні положення Акту [5; 8; 9].  

З 1971 р. збереглася система подвійного фінансування: Департамент напряму 
фінансував технологічні інститути, тоді як університети і педагогічні коледжі 
фінансувались з боку АУВО. Однак, у зв’язку зі збільшенням ролі Агентства як 
організації-посередника, збільшенням його значущості в контексті стратегічного розвитку 
системи вищої освіти, у 2004 р. до його відомства відійшло фінансування усіх інститутів 
вищої освіти. 

Таким чином, на сьогоднішній день усі організації, які відповідають за моніторинг і 
оцінку якості курсів навчання, збір статистичних даних і аналітичні дослідження, в 
Ірландії або є структурними підрозділами АУВО, або відіграють роль консультативних 
центрів. Наприклад, Ірландське національне агентство з присудження кваліфікацій 
(National Qualifications Authority of Ireland, NQAI) займається розробкою стандартів і 
встановленням кваліфікаційних вимог. Також у відомстві Агентства кваліфікацій 
знаходиться процедура підтвердження дипломів і сертифікатів, отриманих за кордоном. У 
межах Агентства з Управління Вищою освітою за ініціативою Національного 
кваліфікаційного агентства було затверджено спеціальний структурний підрозділ – Раду з 
питань вищої освіти і ліцензування навчальної діяльності.  

Для координації взаємодії вищих навчальних закладів з урядовими структурами і 
організацією-посередником створені Конференція голів ірландських університетів (до неї 
входять президенти і голови Рад усіх університетів; головна мета – взаємодія з АУВО), 
Конференція адміністраторів ірландських університетів (мета – організація спільних 
програм розвитку вищих навчальних закладів, кооперації і взаємодії), Ірландська рада з 
питань науки, технологій та інновацій (консультативний центр, який представляє 
університетську спільноту в урядових структурах) [5; 8; 9].   

Отже, на сьогоднішній день з експериментальної розробки Агентство з управління 
вищою освітою перетворилося на організацію, яка здійснює незалежний моніторинг і 
експертну оцінку діяльності інститутів вищої освіти, веде статистику, оцінює якість 
навчальних курсів. Переваги ірландської моделі управління вищою освітою полягають у 
тому, що АУВО, як організація-посередник, бере на себе функції Департаменту, пов’язані 
з вирішенням операційних питань, захищаючи таким чином Департамент від 
звинувачувань у партійній принциповості, а тому рішення, які ними приймаються, 
зазвичай мають незалежний у політичному відношенні характер. Як підтвердження 
результату ефективного поміркованого управління стало визнання системи освіти Ірландії 
однією з найкращих у світі згідно зі звітом світової конкурентоспроможності IMD 2004 
[15].  

Отже, досвід розбудови ірландської системи освіти становить теоретичний і 
практичний інтерес для вітчизняної педагогічної думки. Подальшого дослідження 
потребують особливості модернізації ірландської освітньої системи. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕДСЕСТРИНСТВА В КАНАДІ: 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Лавриш Ю.Е. 

 
аспірантка Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України 

 
Стаття висвітлює основні етапи, особливості зародження та функціонування систем

и професійної підготовки медсестер Канади протягом декількох сторіч. Зазначаються 
зміни сьогодення, викликані реформуванням системи підготовки медсестер. Викладені 
основні типи навчальних програм для освіти медсестер. 

Ключові слова: сестринська справа, медсестринство, сестринська освіта, проблемне 
навчання, магістратура, бакалаврат. 

 
Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз навчального процесу 

підготовки студентів мед сестринського бакалаврату та магістратури Канади. 
Завдання дослідження: охарактеризувати методичний, змістовий операційний 

компоненти методології викладання сестринської справи у вищих навчальних медичних 
закладах Канади; проаналізувати зміст, форми та методи формування професійних умінь 
студентів вищих медичних навчальних закладів Канади. 
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Кожна країна має свій історичний шлях розвитку медсестринства. Але є 
закономірності розвитку, які притаманні усім країнам, і визначаються вони перш за все 
освітою, її рівнем і змістом. 

Головна мета діяльності медсестер Канади - забезпечити високий рівень медичного 
обслуговування та покращити стан здоров'я всіх канадців [1]. Аби досягти такої мети, 
медсестри повинні брати активну участь в управлінні охорони здоров'я, в медичному 
обслуговуванні окремих осіб і родин, в підвищенні своєї кваліфікації. 

Медсестрам слід бути готовими зайняти активну позицію в підвищенні свого 
професійного рівня. їм належить самим приймати рішення, а не сподіватися на будь-кого. 
Вони повинні бути лідерами як в освіті, так і в наукових дослідах медсестринства. Ця 
професія готує людей до турботи та догляду. Медсестри інформують та підводять 
пацієнтів до прийняття спільних ефективних рішень, щодо їх стану здоров'я. 

Сьогодні для багатьох країн існують загальні тенденції розвитку медсестринства: 
– перехід до вищої мед сестринської освіти, хоча деякі соціологи вважають,що 

перехід до вищої мед сестринської освіти може стати причиною виникнення еліти в 
медсестринстві, що є загрозою зниження рі: загальної мед сестринської підготовки. 

– постійне підвищення кваліфікації та безперервність освіти; 
– зміна традиційного підходу у догляді за пацієнтом на соціальну модель надання 

сестринських послуг; 
– надання пріоритету пропаганді здорового способу життя перед лікуванням 

хвороб; 
– переміщення наголосу у дослідженнях з біомедичного на соціальний [1]. 
У Канаді існує певне розгалуження медсестер за якістю їх освіти. Законодавство 

виділяє наступні типи медсестер: зареєстрована медсестра, ліцензована практикуючі 
медсестра, ліцензована дипломована медсестра, зареєстрована психіатрична медсестра, 
студенти мед сестринських шкіл, випускники психіатричних мед сестринських шкіл. 
Зареєстрована медсестра має вищу освіту, ліцензовані медсестри та допоміжні медсестри 
мають значно нижчий рівень підготовки зареєстрованої медсестри. Ця розмежованість 
відображається на рівні функціональних обов'язків та заробітної плати. Зареєстровані 
медсестри є членами мультидисциплінарних команд, відіграють провідну роль у 
профілактичній діяльності серед населення, працюють консультантами, координують 
роботу лікарів та соціальних працівників. На сьогодні існує гострий дефіцит на 
реєстрованих медсестер, у зв'язку з не розумінням значності сестринської праці [2]. 
Раніше навчання медичних сестер тривало невелику кількість років, за такий період часу 
неможливо було здобути фундаментальну підготовку з медико-біологічних та клінічних 
дисциплін. З цієї причини науковий та творчий потенціал середніх медичних працівників 
не міг бути використаним ефективно. Інтерес до медицини та отриманню медичної освіти 
різко змінився у минулому сторіччі у зв'язку з відкриттями Луї Пастера, який встановив 
зв'язок деяких захворювань з діяльністю мікроорганізмів, працями Джозефа Листера, який 
застосував вчення Пастера відносно хірургії. Також дослідженнями Рудольфа Вирхова та 
Роберта Коха у бактеріології та целюлярній патології. Перша навчальна програма для 
медичного закладу була розроблена у 1824 у медичному коледжі у Монреалі, який 5 років 
потому став факультетом Медицини при університеті МакГілла. Навчальна програма 
базувалась на методичних засадах університету м. Единбург у Великобританії. Навчання 
тривало 4 роки та включало лекції та практичні заняття з базових медичних дисциплін 
впродовж перших 2 років та навчання при лікарні наступні 2 роки. 

Позитивний вплив на розвиток медичної освіти мала публікація у 1910р. Фондом 
Карнегі "Сприяння прогресу в освіті" доповіді Абрахама Флекснера, який відвідав 155 
медичних шкіл Канади та Сполучених Штатів Америки. У доповіді стверджувалось, що 
медична освіта - це лише форма освіти, а не, таємничий процес прилучення до професії 
або трудового навчання. Тому медичні школи повинні мати свій постійний штат, який 
повинен працювати на кафедрах та нести повну відповідальність за ведення курсів та 
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підготовку студентів. Доповідь мала таке важливе значення та вплив, що 15 шкіл 
зачинились, розуміючи свою невідповідність вимогам сучасності [2]. 

Наступною подією у розвитку медичної освіти було створення Медичної Ради 
Канади у 1912 році. Рада затвердила єдиний стандартний іспит для випускників всіх 
медичних шкіл. Це призвело до підвищення якості навчання та надало можливість 
випускникам працювати у любому районі країни, тому що їх дипломи визнавались всіма 
провінціями Канади. 

Також у 1912 році була створена Асоціація громадського здоров'я. її цілі - 
пропаганда громадського здоров'я, здорового способу життя, запобігань захворювань, 
профілактична робота, проведення щеплень. Уряд щороку виділяє 6 млн. доларів на 
програми імунізації населення. 

У 1964 році Королівська Комісія з питань Охорони здоров'я опублікувала доповідь 
по результатах дослідження якості медичного обслуговування. У доповіді зазначалось, що 
країні бракує освічених лікарів Результатом було відкриття 4 нових медичних шкіл. 
Кількість лікарів зросла з 1133 у 1964 році до 1882 у 1982 році. Змінилось і відношення 
студентів до навчання . їм було недостатньо лише отримувати практичні знання щодо 
методів лікування, вони прагнули до наукової діяльності. Так з'явився новий тип 
викладачів - науковців. 

Щодо розвитку медсестринства, то першою медсестрою була Марія Гібоу, жінка 
хірурга-аптекаря, яка допомагала чоловікові та доглядала за хворими . Перші 
кваліфіковані медсестри прибули до Канади у 1639 році. Вони були черницями 
монастирів. За їх сприянням у 1642 році було побудовано першу лікарню. Першою 
громадською організацією став орден Сірих Чорниць, які опікувались хворими. Протягом 
18-19 сторіч вони збудували біля 10 лікарень по всій країні. Лікарні при медичному 
факультеті університету МакГілла наймали жінок на роботу медсестер. Які не мали 
медичної освіти. Це суперечило французькій системі, де медсестрами мали право бути 
лише чорниці. Перша школа медсестер відкрилась при госпіталі лікарем Т. Маком у 1874 
році у Онтаріо. Наступним кроком у розвитку мед сестринської освіти було створення 
медсестринських шкіл у Торонто та Монреалі 1890 році. Вони працювали за системою 
Флоренс Натінгейл. Професійних лікарень було недостатньо, і медсестри керували 
непрофесійними лікарнями. Студентів-медсестер посилали на виконання і приватних 
складних справ, випускники працювали у заможних родинах, як сімейні лікарі. Для 
рівномірного розподілу медсестер серед населення було створена Вікторіанська Спілка 
Медсестер у 1897 році [2]. Медсестри першої допомоги повертались до своїх міст для 
догляду за місцевим населенням. Ця організація працювала за протилежними принципом 
вищих медичних закладів, які розподіляли лікарів тільки у професійних лікарнях. 

Жіночий рух у 19 сторіччі призвів до створення Національної Ради Медсестер 
Канади, метою якої було надати медсестрам якісну професійну освіту та професійний 
соціальний статус. У 1910 році була створена Асоціація медичних сестер Канади. Головна 
її мета - забезпечити державні стандарти підготовки і діяльності медичних сестер Канади, 
по яких працює все медсестринство країни. Асоціація несе відповідальність за після 
дипломну освіту медичних сестер, відношення суспільства до мед сестринської ролі в 
охороні здоров'я, за якість мед сестринської опіки громадян. У 1916 році Асоціація 
заснувала першу газету "Канадська медсестра". Здобуття законодавчого визнання 
медсестринства було нелегким. Жінки мали такий ж статус як діти та розумово відсталі 
хворі. Більшість членів Парламенту не погоджувались з тим, що жінка може справитись з 
із справою такого значення. Школи медсестринства та госпіталі керувались лікарями 
чоловіками і керівництво не мало наміру передавати владу навіть професійним 
медсестрам. Деякі зміни відбулись у 1919 році, коли з'явилась перша програма на вчену 
ступінь медсестринства. У 1932 році доктор Г. Веір доповідала перед Парламентом з 
приводу питання про медсестринську освіту [2]. Вона зазначала, що між 1913 та 1930 
роками відбулось значне збільшення кількості мед сестринських шкіл при лікарнях, але 
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якість навчання була недостатньою для отримання вченого ступеня. Лікарні заробляли 
гроші на студентах, перетворюючи їх у найману робочу силу. Заробітну плату не 
сплачували, робочий день тривав 20 годин з 1 вихідним днем на тиждень, навчальні 
програми були примітивними та дуже скороченими. Через ці причини організація 
Червоного Хреста Канади започаткувала нову двохрічну навчальну програму 
медсестринства, незалежну від контролю лікарень. Одне з перших відділень підготовки 
медсестер відкрилось у 1933р. при університеті м. Оттава на факультеті медичних наук. 
Відділення було створено за підтримки черниць Червоного Хреста. Адміністративна 
структура включала раду відділення, виконавчий комітет, допоміжні комітети: по 
питанням кадрового забезпечення, по питанням навчальної роботи, набору студентів. 
Перші дві програми пропонували трирічну програму на двох мовах (англійська, 
французька) та програму бакалаврату, яка тривала 3 роки навчання загального профілю та 
2 роки навчання на додаткових курсах університету. З 1943 року всі медсестри повинні 
були пройти ці програми. Окрема програма навчання впроваджувалась для медсестер 
психіатричного профілю [3]. 

Основною метою шкіл було створення дешевої медичної сили, тому мало значення 
приділялось на розвиток навчальних програм. Кількість медсестер зростала, через 
коротких термін навчання та майже єдину можливість навчання для жінок кількість 
випускників перебільшила попит на медсестер. Під час Великої Депресії велика кількість 
медсестер не мала роботи, існували лише урядові лікарні, на приватні лікарні населення 
не мало грошей. Така ситуація тривала до другої Світової Війни, під час якої велика 
кількість медсестер приєднались до лав армії. Вони поповнили ланку військових 
медсестер, яка існувала ще з 1885 року. Іншою проблемою стало виселення медсестер з 
лікарень, де жінкам надавалось житло по закінченню навчання. Сплачувати за житло вони 
не могли через дуже низьку заробітну плату. Медсестри почали вимагати від уряду 
збільшення заробітної плати та зменшення годин робочого дня. Уряд надав медсестрам 
професійного статусу та право на професійну освіту, але не покращив їх матеріальне 
становище та умови праці. У 1939 році з'явилась перша професійна спілка медсестер. 
Протягом 20 років кількість спілок збільшувалась, але потому велика кількість позовів 
негативно вплинула на діяльність та авторитет медсестер. Результатом цього стало 
скорочення кількості спілок. Залишились лише дві організації , які опікувались правами 
медсестер - професійне керівництво медсестринських шкіл та загальна професійна спілка 
медсестер. 

У 1960 році більшість медсестер продовжувала здобувати освіту в школах при 
лікарнях. Основною метою такої освіти була підготовка медсестер до догляду за хворими. 
Ця ланка професійної освіти не входили до загальної системи професійної освіти, так як, 
наприклад, освіта лікарів. До 1982 року медсестринська освіти вважалась середньою 
професійною освітою та не могла мати продовження навчання у вищих навчальних 
закладах. З розвитком сучасної медицини, з появою наукових розробок в галузі 
біомедицини, зі змінами в галузі технологій, зросла потреба в медсестрах високої 
кваліфікації, які можуть обслуговувати хворих та навчати своїх колег. У 1984 році 25 
університетів відкрили факультети з медсестринської освіти на отримання ступеня 
бакалавра, 8 університетів започаткували магістерські програми. 

Послідовність навчання медичних сестер у Канаді була визначена з 1970 року та 
триває зараз: 

– 2 роки навчання у медичному училищі після середньої школи. А потім ще 2 
роки в університеті на бакалавра; 

– або 4 роки навчання в університеті на медсестру-бакалавра з 1984 року. 
Чотирьохступінчату програму бакалаврату було затверджено Сенатом у 1980 році. 

Ця програма вперше поєднувала навчання біомедичних та 
клінічних дисциплін з соціальною медициною та гуманітарними науками. 
Програма готувала медсестер для надання першої медичної допомоги. Але 
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існували ще 5 завдань підготовки медсестер: пропаганда здорового способу життя, 
профілактична заходи попередження хвороб та пошкоджень, реабілітаційні заходи та 
догляд за інвалідами та людьми похилого віку. Випускники відділення могли працювати у 
різноманітних галузях медицини: у центрах соціальної медицини, амбулаторних 
відділеннях, відділеннях громадського здоров'я та інш. Діяльність медсестер відрізнялась 
та доповнювала діяльність лікарів сімейного профілю та терапевтів. Навчальна програма 
передбачала та враховувала взаємозв'язки між студентами, викладачами, практикуючими 
лікарями та пацієнтами як рівноправними партнерами під час навчання. Багато 
факультетів впроваджували інтегровану систему навчання, у якій основні та спеціальні 
предмети викладались інтегрованими блоками. Теоретичний матеріал з певної системи 
організму поєднувався з практичними навичками лікування та догляду. Кількість 
лекційних годин була зменшена, а кількість семінарських занять та консультацій - 
збільшена [3].  

У 1975 році в деяких університетах було запроваджено експерементальну програму 
медсестра-магістр. Мета програми - готувати медсестер, які б працювали на вищому рівні 
в лікарнях, службі охорони здоров'я та освітніх центрах. У 1993 році було введено ступінь 
магістра з фокусуванням на адміністративній роботі в медсестринстві. Також з цього часу 
було вирішено змінити основний напрямок навчання медсестер. Раніше наголос був на 
біомедичній моделі навчання, яка базувалась на природничих науках. Зараз навчання 
проголошує зміну на предмети, пов'язані з пропагандою та профілактикою здорового 
способу життя та на психологічних дисциплінах. Але найбільш радикальною зміною було 
введення методики викладання "проблемного навчання". Відповідно цієї методики малі 
групи студентів працювали під керівництвом викладача збираючи та аналізуючи 
інформацію для вирішення єдиної проблеми, яка було поставлена викладачами 
факультету на початку навчального блоку. Методика базувалась на командній роботі 
студентів та викладачів. Студентам надавалась можливість користуватись медичною 
літературою та консультуватись з викладачами, але на практиці всі проблеми студенти 
повинні були вирішувати самостійно. Велика кількість критиків зазначала низьку якість 
підготовки студентів та великий відсоток не здачі ліцензійних іспитів. З іншого боку 
випускники цієї програми брали участь у найпрестижніших медичних дослідницьких 
програмах країн усього світу. 

Канадська Асоціація медсестер започаткувала програму сертифікації у 1980 році. 
Проект був схвалений Радою директорів у 1982 році. Протягом 1982-1986 років декілька 
комісій обговорювали та складали основні вимоги цієї програми до кандидатів. У жовтні 
1986 року програма була схвалена і атестована. У 2004 році програма охоплювала 14 
спеціальних галузей медсестринства: невропатологія, нефрологія, психіатрія, 
доопераційний догляд, онкологія, геронтологія та інш. Асоціація визначає програму як 
добровільну та періодичну для тих, хто хоче довести професійну компетентність у обраній 
галузі медсестринства та працювати у державних лікарнях. Програма має на меті сприяти 
покращенню якості медичних послуг, встановити стандартні вимоги для діяльності 
медсестер та надати можливість підвищити кваліфікацію. 

Для того, щоб зареєструватись та подати документи для сертифікації треба скласти 
загальноканадський іспит з спеціальності. Це письмовий іспит англійською чи 
французькою мовами, який ділиться на 4 розділи. Вони включають 240-260 питань по 
спеціальності. Близько 60 відсотків питань складають описи історій хвороб з вимогою 
визначення діагнозу або методів догляду та лікування. Іспит має форму множинного 
тесту, де є питання та декілька відповідей на вибір, серед яких лише одна відповідь вірна. 
Медсестри мають право складати іспити не більше трьох раз у випадку неуспішного 
складання [4]. 

Отже, в боротьбі за професійні права освіта та наукові досліди в медсестринстві 
отримали велике визнання. Успіхи в наукових дослідах мають великий вплив на 
практичну роботу медсестер. Без систематичної неперервної освіти рівень знань 
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медсестер був би досить низьким і не дістав би свого визнання. Наукові досліди 
стимулюють підвищення рівня знань, дають поштовх до розвитку освіти медсестер та до 
впровадження нових наукових методів в практику. На додаток, збільшення уваги на 
питанні профілактики та пропаганди здорового засобу життя призвело до більш 
відповідального відношення до діяльності медсестер. Вони спрямовують свою діяльність 
на профілактику ніж на лікування від хвороби. 

Найважливіші дати становлення медсестринської освіти та медсестринства в 
Канаді: 639 р.-орден Св.Августина засновує першу лікарню у Квебеку. 

1642р.-Джейн Манс засновує першу лікарню у Монреалі. 
1844р.-орден Сірих Чорниць започаткували медичні експедиції до регіонів 

Саскачеван, Альберта та північні регіони Канади. 
1871р.-відкриття першого госпіталю Сірими Чорницями у Вінніпезі 
1874р.-відкриття першої школи медсестер у Онтаріо. Професійні медсестри вже 

мають право асистувати хірургам під час операцій та впроваджувати післяопераційний 
догляд за пацієнтом. 

1897р.-орден медсестер регіону Вікторія засновує Національну Раду Жінок на чолі 
з Ізабелою Гордон. 

1899-1902 р.-12 медсестер Канади допомагають солдатам підчас Південно-
Африканської війни та нагороджуються званнями лейтенантів. 

1900р.-Орден медсестер регіону Вікторія засновує медичні центри у віддалених 
регіонах Канади. 

1904р.-формується перший загін медсестер для праці у збройних силах країни, 
з'являються військові медсестри. 

1908р.-заснування Канадської Національної Медичної Асоціації професійних 
медсестер, яка пізніше перетвориться на Канадську Асоціацію медсестер. 

1910-1920р.- відкриття 70 медсестринських шкіл по країні. 
1919р.-університет Британської Колумбії відкриває перший факультет 

медсестринства. 
1922р.- медсестри отримали офіційне право на вживання терміну "реєстрована 

медсестра" та впроваджувати його у професійну діяльність. Створюються перші мобільні 
мед сестринські центри. 

1925р.-університет м. Монреаль вводить першу у світі медсестринську програму на 
отримання вищої освіти французькою мовою. 

1930р.- створення першої профспілки медсестер у Квебеку. 
1950р.-виникає проблема нестача професійних медсестер, уряд вперше звертається 

за допомогою до чоловіків та медсестер інших країн. Реформування політики 
медсестринства країни. 

2004р.-існує 84 програми отримання ступені бакалавра з медсестринства та 9 
докторатів з медсестринства [5]. 
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Лавриш Ю.Э. Педагогические основы  медсестринства в Канаде: 
професиональная подготовка, менеджмент 

Статья отображает основные этапы, особенности развития и функционирования 
системы профессиональной подготовки медсестёр Канады на протяжении нескольких 
веков. Показаны изменения, вызванные реформацией системы образования медсестёр. В 
статью включены описания некоторых медсестринских образовательных программ.  

Ключевые слова: сестринское дело, медсестринство, медсестринское образование, 
проблемное обучение, магистратура, бакалаврат. 

 
Lavrysh Y.  Educational  peculiarities of  nursing  in Canada:  

professional training, manegement  
The main periods, peculiarities of foundation and functioning of professional nursing 

education in Canada during some centuries are given in this article. Nowadays changes required 
by the nursing education reforming have been determined. There are basic educational nursing 
programs. 
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Автор статті досліджує особливості управління університетською освітою Франції 
у другій половиині ХХ – першій половині ХХ століття.  

 
У другій половині ХХ століття (70-ті – 80-ті рр.) у країнах Заходу має місце так 

звана революція менеджменту. Термін ”менеджмент“ (management) – полівалентний. Він 
означає і конкретну діяльність по управлінню людьми або структурами, і галузь науки, 
яка вивчає теорію і практику цієї діяльності, і категорію управлінців (менеджерів). Термін 
”революція“ стосується усіх цих аспектів і зводиться до пошуку принципово нових, більш 
ефективних форм та методів управління. Тут мається на увазі передовсім за все сфера 
економіки. Однак деякі найбільш загальні принципи управління і його удосконалення 
можуть стосуватися і освіти, але за умови дотримання усіх нюансів її специфіки. 

Однією з нагальних і актуальних проблем у галузі управління освітою є визначення 
ролі центральних, регіональних і місцевих органів влади. 

Ця проблема має місце у кожній країні, тому світова педагогічна спільнота 
неабияку увагу приділяє її розв’язанню. Про це свідчать і конкретні кроки: у 1968 році у 
Парижі був проведений перший Міжнародний конгрес ”Планування і управління 
розвитком освіти“, другий Міжнародний конгрес під егідою ЮНЕСКО проходив у Мехіко 
в 1990 році. В одному із пунктів рішення конгресу наголошувалося, що актуальним є 
пошук правильного співвідношення між централізацією і децентралізацією, між 
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національними цілями і регіональними чи місцевими інтересами. Це співвідношення має 
враховувати особливості кожної країни [6,  8]. 

Мета нашого дослідження полягає у розкритті поняття та структури управління 
(менеджменту) університетської освіти у Франції у другій половині ХХ ст. – початку ХХІ 
ст. Вважаємо також за доцільне, виявити переваги та недоліки існуючої системи 
управління освітою у Франції на сучасному етапі її розвитку. 

Значну увагу дослідженням проблеми менеджменту університетської освіти та 
освіти взагалі приділяли такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: В. Андрущенко, Б. 
Вульфсон, І. Зязюн, Л. Зязюн, В. Кремень, М. Лещенко, З. Малькова, О. Матвієнко, М. 
Нікандров, К. Потапенко, О. Сухомлинська, С. Лур’є, Ж. Фурастьє, Ж.-Л. Одюк, Р. Пер’є 
та ін.  

Враховуючи різноманітність національних моделей організації освіти на Заході в 
галузі управління, їх можна звести у дві історично сформовані системи – централізовану і 
децентралізовану. Так, для таких країн, як Італія, Голландія, Японія та ін. притаманна 
централізація.  

Протягом двох останніх століть класичним зразком країни, що мала строго 
централізовану і адміністративно одноманітну систему освіти, була Франція. Заснування в 
ній державних закладів освіти, фінансування, затвердження навчальних програм і планів, 
а також питання працевлаштування, переміщення, звільнення педагогічних працівників 
строго регламентувалося законами, декретами, циркулярами центрального відомства з 
питань освіти. Освітянська політика формувалася в Парижі. Щодо центрального органу 
управління освітою має давню історію. За часів Наполеона у 1808 р. був створений 
Імператорський університет. Цей заклад був централізованим відомством, під контролем 
якого була діяльність усіх ланок системи освіти Франції. У 1824 році було створено 
Міністерство церковних справ і народної освіти. Пізніше воно розділилося на два 
самостійних відомства, таким чином, виникло Міністерство освіти, яке  з 1932 року стало 
називатися Міністерством національної освіти, з 1992 року – Міністерством національної 
освіти і культури [1, 49-50]. Пізніше це відомство мало назву Міністерство у справах 
молоді, освіти і науки, а з 2004 року – Міністерство  національної та вищої освіти і науки  
[4, 13]. Вся повнота влади відомства формально була зосереджена в руках міністра, але, 
беручи до уваги те, що пост міністра часто-густо займала людина, яка не була 
професіоналом у сфері освіти, то фактично всі важливі питання, які стосувалися освіти і 
входили до компетенції відомства, вирішувалися (і дотепер вирішуються) групою 
чиновників міністерства. Ця група чиновників становить так званий кабінет, що 
координує діяльність усіх структурних підрозділів міністерства та здійснює контроль за 
виконанням рішень, які йдуть від імені міністра. 

Донедавна регіональні і місцеві органи влади не мали права самостійно приймати 
важливі рішення, вони могли лише контролювати виконання постанов, що надходили з 
центрального апарату відомства освіти. Така система управління була прийнятною до того 
часу, доки кількість навчальних закладів була відносно невеликою. Коли їх чисельність 
збільшилася, централізоване керівництво стало неефективним. 

Видатні діячі освіти звертали увагу на цю проблему. Так, директор Національного 
інституту шкільної адміністрації Ж. Міно, наголошував, що центральні служби 
управління володіють добре організованими інстанціями, але вони забезпечують лише 
одноманітне виконання рішень із Парижа. На його думку, неможливо ефективно керувати 
із столиці всією півмільйонною армією викладачів та інших посадових осіб, які мають 
відношення до міністерства освіти. Провінційні органи управління не повинні бути 
передаточними інстанціями: вони мають бути центрами, де приймаються рішення і звідки 
здійснюється реальне керівництво [1, 51]. Згодом із критикою централізованої системи 
освіти почали виступати самі міністри освіти. ”Наша система освіти, - визнавав міністр 
О. Гішар, - нагадує величезного непропорційно складеного динозавра. Вона є самою 
централізованою і громіздкою у світі“ [1,  51]. 



 

188 
 

У 80-х рр. у Франції розпочався процес адміністративної децентралізації. Значний 
вплив на перерозподіл компетенцій у галузі освіти, а також на підвищення автономії 
університетів було здійснено завдяки прийняттю законів, спрямованих на децентралізацію 
державного управління у Франції. Закони про децентралізацію від 1982, 1983 рр., а також 
новий закон від 28 березня 2003 року розширив сферу компетенцій територіальних 
спільнот на рівні регіонів і департаментів [4, 13]. Процес адміністративної децентралізації 
здійснив вплив і на систему освіти. Прийняті закони розмежували сфери повноважень 
держави, регіональних і муніципальних структур влади на основі принципу 
субсидіарності, який передбачає взаємодоповнення і зменшує ризик дубляжу функцій 
щодо управління освітою. Згідно з цим принципом держава має виконувати такі функції: 
розробляти концепції освітньої політики, визначати стратегічні цілі й завдання розвитку 
освіти, підтримувати загальну соціально-економічну рівновагу функціонування освітньої 
системи. Регіони повинні визначати й узгоджувати стратегії розвитку навчальних 
закладів, поширювати їх регіональні економічні зв’язки. Департаменти покликані 
забезпечити більш тісне та ефективне співробітництво між навчальними закладами одного 
регіону. У свою чергу місцева спільнота (комуни) зобов’язана підтримувати контакти з 
громадянами, громадськими об’єднаннями, забезпечуючи тим самим безпосередній 
зв’язок із споживачами освітніх послуг. 

У Франції на загальнонаціональному рівні управління вищою освітою  відповідно 
до закону Саварі від 1984 року центральна роль належить Міністерству національної та 
вищої освіти і науки (Ministère de l’éducation nationale, enseignement supérieure et recherche, 
далі – Міністерство освіти), яке виконує більшу частину функцій, що стосуються 
управління вузами, а саме: здійснює основне фінансування, проводить кадрову політику: 
призначає генеральних секретарів (адміністративне керівництво) університетів, оцінює 
якість науково-дослідних програм в університетах, затверджує навчальні програми, 
дипломи державного зразка тощо. Щорічна акредитація вузів з 1989 року була замінена 
підписанням чотирирічних контрактів між вузами та державою, що дозволило першим 
більшою мірою проявити свою самостійність. Предметом контракту є проекти розвитку 
вищих навчальних закладів (далі ВНЗ), які враховують загальнонаціональні цілі та 
регіональні потреби освіти. Проекти розробляються ВНЗ і обговорюються спільно з 
представниками Міністерства освіти. Контракти виконують такі функції: вони враховують 
інтереси представників різних вузівських підрозділів, є ефективним інструментом діалогу 
між  ВНЗ і державою, а також гнучким механізмом планування розвитку вузів, що 
дозволяє враховувати як потреби системи освіти, які час від часу змінюються, так і 
окремих вузів, надаючи при цьому гарантію їх фінансової стабільності на чотири роки. 

Розробка та реалізація освітньої політики здійснюється консультативними 
органами Міністерства, головними з яких є Національна рада з вищої освіти та наукових 
досліджень (Conseil national de l’enseignement supérieur et de recherches, CNESER), 
Національна рада  університетів (Conseil national des universitées, CNU), Національна рада 
з навчальних програм (Conseil national des programmes, CNP), Національний комітет з 
питань оцінювання (Comité national de l’évaluation) [4, 13]. 

До компетенції Національної ради університетів (CNU) входить кадрова політика – 
набір спеціалістів на викладацькі та науково-дослідницькі посади. Національна рада з 
навчальних програм (CNP) має розробляти та приймати рішення, що дадуть змогу 
підтримувати зв’язок між різними рівнями освіти, передусім між середньою та вищою 
освітою [4, 13]. 

Діє також Конференція Президентів університетів (Conférence des Présidents 
d’Université, CPU), мета якої обговорення питань взаємодії між французькими 
університетами в процесі їх модернізації. Проблемами модернізації вищої освіти 
займаються також Асоціація генеральних секретарів (Association des secrétaires généraux, 
ASG), Агентство з питань зближення університетів (Agence de mutualisation des 
universitées, AMUE). Роботу щодо проведення наукових досліджень у галузі освіти 
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здійснюють Національний інститут педагогічних досліджень (Institut national de recherche 
pédagogique, INRP), Ф ранцузький університетський інститут (Institut universitaire de 
France), Вища школа з національної освіти (Ecole supérieure de l’éducation nationale, 
ESEN). Французький університетський інститут, починаючи з 1991 року, здійснює серед 
викладачів університетів щорічні рейтинги за критерієм їх наукової активності [4, 13]. 

До сфери компетенції Міністерства освіти належить більша частина закладів вищої 
освіти – всі університети, вищі наукові школи, вищі нормальні школи, державні інженерні 
школи, так, як Національна гірнича школа, Національна автодорожна школа та ін. 
Спеціалізовані вищі навчальні заклади підпорядковуються  профільним міністерствам. 
Так, військові навчальні заклади, Політехнічна школа знаходяться у відомстві 
Міністерства оборони, Національна школа адміністрації підпорядковується безпосередньо 
прем’єр-міністру Франції, сільськогосподарські навчальні заклади – Міністерству 
сільського господарства [4, 13-14], [1, 52].  

Особливістю французької системи управління вищою освітою є наявність 
”представництв“ Міністерства освіти, так званих академій.  Це 30 навчальних округів, на 
які поділена територія Франції. Академію очолює ректор – безпосередній представник 
міністра освіти. В академію входить декілька департаментів – основних адміністративно-
територіальних одиниць Франції. На рівні департаменту вищим чиновником відомства 
освіти є інспектор академії, який є підлеглим ректорові академії і префекту (голові 
департаментської адміністрації). Ректор – це чиновник з достатньо широкими 
повноваженнями щодо контролю та координації усіх рівнів освіти, він є членом  ради 
управління університетів [4, 14].  

Відповідно до закону про децентралізацію від 2003 року, зорієнтованому на 
підвищення ролі регіонів, департаментів та місцевих спільнот в управлінні освітою, були 
створені нові посередницькі структури на регіональному рівні – Академічні ради з 
національної освіти (Conseils académiques de l’éducation nationale, CAEN) і Територіальні 
ради з національної освіти (Conseils territorieux de l’éducation nationale, CTEN). Отже, на  
практиці  децентралізація призводить до ускладнення структури управління освітою, що 
негативно позначається на динамізмі та ефективності її функціонування. 

Важливо зазначити, що суттєві зміни на інституційному рівні управління 
університетами відбулися після славнозвісного студентського страйку 1968 року, коли 
традиційні факультети були замінені двома новими підрозділами: навчально-дослідними 
відділами (unités de formation et de recherches, UFR), які очолював директор, координуючи 
навчальну програму, та, власне, університетом, що був фактично асоціацією навчально-
дослідних відділів. Важливими управлінськими органами в університетах є 
адміністративна рада, наукова рада, рада з навчальних питань та університетського життя. 
Членами цих рад є представники професорсько-викладацького складу, представники 
адміністрації і технічного персоналу, зовнішні експерти.  Представники всіх трьох рад 
беруть участь у виборах Президента університету, який обирається терміном на п’ять 
років. Сфера компетенції Президента університету визначається спеціальним законом. 
Інститути та школи, які діють при університетах, як правило, мають власну раду і 
очолюються директором [4, 14]. 

Згідно із законами, зорієнтованими на децентралізацію управління вищою освітою, 
університети отримують більше автономії, насамперед з питань, що стосуються вибору та 
змісту наукових і навчальних програм. Але якість, відповідність програм рівню дипломів, 
які видаються державою, є предметом контролю з боку держави. 

Оціночні й контролюючі функції виконують Національний комітет з питань 
оцінювання (Comité national d’évaluation, CNE), Головна інспекція управління 
національною освітою і наукою (Inspection générale de l’administration de l’Education 
nationale et de la  Recherche, IGAENR), Вища рада з оцінки (Haut Conseil de l’Evaluation, 
HCE), створена у 2000 році, яку очолює чиновник Національного аудиторського агентства 
(Cour des comptes). До цієї ради входять представники різних категорій учасників 
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освітнього процесу, яких обирають на державному та місцевому рівнях. Діяльність усіх 
цих структур координує Департамент з оцінки й розвитку освіти Міністерства освіти 
Франції (Direction de l’évaluation et de la prospective) [4, 14]. 

Отже, результати дослідження системи управління університетської освіти у 
Франції у другій половині ХХ ст. – початку ХХІ ст. показали, що Франція має достатньо 
уніфіковану й централізовану систему управління вищою освітою. Незважаючи на те що в 
останні два десятиліття проходять процеси децентралізації, результатом яких є надання 
більшої автономії державним департаментам, територіальним і регіональним органам 
влади, держава залишає за собою основну роль в управлінні освітою. Процеси 
децентралізації, спрямовані на управління вищою освітою, позитивно позначилися на 
діяльності університетів, що дало змогу цим ВНЗ отримати більшу автономію, передусім з 
питань вибору та змісту наукових і навчальних програм.       
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Розглядаються тенденції розвитку Австралійської  системи  освіти протягом другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття.   
  
Реалії сучасного освітнього розвитку України викликають інтерес у громадськості 

та науковців до переломних періодів освіти, а актуальності набуває особливо зарубіжний 
досвід. Розуміючи роль освіти у суспільному розвитку, уряд Австралії приділяє особливу 
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увагу її модернізації і удосконаленню системи освітнього простору. Останнім часом 
спостерігається якісне оновлення усіх сфер освітньої галузі: удосконалюється рівень 
підготовки викладачів, підвищуються вимоги до студентів, котрі вступають у навчальні 
заклади, оновлюється зміст навчальних програм, відбуваються структурні зміни в освітній 
системі. Зазначимо, що Австралійська система освіти, з точки зору її місця у суспільному 
розвитку країни, - одна з найкращих, тому позитивні зрушення у цій сфері є надзвичайно 
актуальними для реформаційних процесів вітчизняної освітньої політики, що 
пропонуються для запозичення.  

До ряду складних проблем, згідно з "Національною доктриною розвитку освіти", 
належать передусім такі, як налагодження моніторингу освіти на національному та 
міжнародному рівнях; структурна перебудова освітньої системи відповідно до потреб 
забезпечення безперервного характеру освіти; формування готовності педагогів та 
навчальних закладів до інноваційної діяльності шляхом створення системи безперервного 
професійного розвитку освітян; розвиток ринку освітніх послуг; моніторинг та 
використання кращого зарубіжного досвіду освітніх змін, що набули в сучасних умовах 
характеру пандемічних процесів, зумовлених глобалізаційними чинниками.  

Розвинені англомовні країни є провідною глобалізуючою силою сучасності, 
передусім США, Велика Британія, Канада, в той час, коли тенденції формування освіти в 
Австралії стали предметом аналізу, що зумовлено контекстуальними та процесуальними 
особливостями її розвитку протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. У 80-х рр. ХХ 
ст. у ряді штатів Австралії, як стверджує один з провідних соціологів освіти С. Болл, а 
також і у розвинених англомовних країнах і взагалі в більшості країн західного світу, 
"відбулися суттєві трансформації принципів соціальної політики, способів фінансування 
соціальної сфери, форм працевлаштування в ній, ролей та стилів менеджменту, соціальних 
відносин, умов існування соціальних інститутів, культури та цінностей суспільства в 
цілому" [7]. 

Аналіз підходів розгляду розвитку освітніх реформ провідних теоретиків Австралії 
приводить до висновку, що характерними тенденціями становлення системи освіти в 
Австралії є політизація, структуризація та культуралізація освітніх реформ. З огляду на 
глобалізаційний контекст реформ, характеристиці сутності підлягають політичний і 
структурний виміри розвитку освіти.  

Освітня реформа, як справедливо стверджує один з провідних міжнародних 
експертів з питань освітніх реформ у англомовних країнах, науковець та освітній діяч Б. 
Левін, це політична діяльність, розуміння якої може бути досягнуто тільки з позицій 
історичної та культурної перспективи [9]. Реформи відбуваються у певному 
економічному, політичному, соціальному та культурному контексті. Аналіз політичного 
виміру передбачає передусім характеристику зовнішньоконтекстуальних чинників 
розвитку освітньої системи в Австралії. Найважливіші особливості цього контексту, що є 
характерними для Австралійської системи освіти в кінці ХХ – на початку ХХІ ст., 
формулюються у таких площинах: макроекономічний (активний розвиток глобалізаційних 
тенденцій у світовій економіці та ринку праці); економічний (висуваються якісно нові 
вимоги до підготовки робочої сили); макрополітичний (утворення так званої 
"неоліберальної вашингтонської угоди", головними принципами якої є лібералізація 
торгівлі та фінансів, право ринку встановлювати ціну, проведення приватизації в 
економічній та соціальній сферах, звуження функцій держави); соціально-політичний 
(перехід від принципів держави загального благоденства (welfare state) до принципів малої 
держави (post-welfare state)); соціальний (розширення освітнього вибору як більш 
гарантованого способу отримання освіти високої якості); демографічний; інформаційно-
технологічний (утворення освітніх мереж, що несе із собою нові можливості розвитку 
навчального процесу, науковців, адміністраторів, освітніх політиків); макроосвітній 
(суттєвою детермінантою освітньої політики Австралії стали міжнародні виміри якості 
знань, що набули значного розвитку у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.); соціально-
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освітній (зростання суспільної зацікавленості в результатах діяльності освітньої системи 
призводить до активного втручання в діяльність навчального закладу і до активізації 
участі навчального закладу у справах громади, що набуває форм різнобічного 
партнерства, утворення освітніх мереж, перетворення освітніх закладів на культурні 
центри для потреб усієї громади). Тенденцією сучасних реформ є зростання глобального 
характеру цих площин, що зумовлено перетворенням економічної, політичної та 
культурної глобалізації на домінуючий вектор розвитку людства. Ці аспекти все більшою 
мірою визначають зміст освітньої політики Австралії.  

Тенденцією формування ідеології сучасних освітніх реформ стала конвергенція 
принципово відмінних політичних ідеологій (консерватизму, демократизму) на 
неоліберальній системоутворюючій основі. Наслідком утворення в освітній політиці 
Австралії нових ідеологічних альянсів стало формування глобального освітньо-
політичного консенсусу, в рамках якого визначаються пріоритетні напрями реформування 
освіти в сучасному світі. Провідними принципами освітньо-політичного консенсусу є: а) 
економічний детермінізм; б) роздержавлення освітньої сфери, приватизація освітніх 
послуг; в) поширення на освіту ринкових механізмів регулювання замість політико-
адміністративних; г) заохочення державно-приватного партнерства як чинника розвитку 
соціального капіталу; д) трансформація форм контролю освіти. 

Поширення принципів неоліберального освітньо-політичного консенсусу у 
глобальному масштабі призвело до феномену, який можна назвати глобалізацією освіти, 
яка являє собою процес реформаційних перетворень Австралійської освітньої системи, що 
має наслідком її конвергенцію у цілому ряді параметрів (цінності освіти, цілі, стратегії 
реалізації освітніх реформ, зміст освіти, способи та критерії оцінки якості знань). 
Австралія, як розвинена англомовна країна, виступає провідним реформаційним зразком 
досвіду, що активно поширюється на країни, що розвиваються [4]. 

Структурний вимір реформ передбачає аналіз організаційних компонентів освітніх 
змін, їх взаємодії і взаємозалежності. Він має численні варіанти розгляду, серед яких є: 
1) звітнісноцентрований (К. Лейтвуд); 2) структурно-змістовий (Й.Ч. Ченг); 3) системний 
(М. Сміт, Дж. О'Дей); 4) школоцентрований (Б. Колдвелл (Австралія)); 5) контекстуально-
процесуальний (OISE/UT (Інститут вивчення освіти університету в м. Торонто)); 
6) трипросторовий (Е. Харгрівс, Д. Фінк). Для дослідження і запозичення з метою 
порівняльного аналізу тенденцій розвитку системи освіти Австралії в контексті 
глобалізації застосовується контекстуально-структурний підхід. В структуру 
розглядуваних реформ включені стратегії, які відповідають таким критеріям: 1) набули 
поширення в країні, що стала об'єктом розгляду (Австралія); 2) є взаємопов'язаними між 
собою спільними пріоритетами, визначеними глобальним освітньо-політичним 
консенсусом; 3) взаємозв'язок яких зумовлений внутрішньою логікою освітніх змін; 
4) вплив яких на розвиток освіти є визнаним з боку провідних експертів міжнародних 
наукових центрів та організацій; 5) знання про особливості запровадження яких є 
значущими для інтеграції України у світовий освітній простір. 

З'ясування сутності глобалізаційного виміру тенденцій розвитку освіти вимагає 
передусім характеристики поняття "глобалізація". За Малколмом Уотерсом  "глобалізація 
є соціальним процесом, в ході якого долаються географічні бар'єри у соціальному та 
культурному житті людства, в той час як саме людство все більшою мірою усвідомлює це 
подолання… Глобалізована культура не є ні централізованою, ні об'єднаною … її 
компоненти співвідносяться один з одним, однак це не означає ні об'єднання, ні 
централізації" [11]. 

Предметом уваги є вплив глобалізації на тенденції розвитку освітніх процесів. 
Найбільший внесок у розробку цієї проблеми внесли такі відомі в англомовному світі 
філософи, соціологи, економісти, теоретики освіти, як Б. Колдвелл (Австралія), Б. 
Лінгард, С. Тейлор, С. Болл, Д. Хілл та інші. Аналіз досліджень дозволяє говорити про три 
головні аспекти впливу глобалізації на тенденції розвитку освітніх процесів: політичний, 
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економічний та культурний. Розглянемо детальніше чинники та наслідки впливу 
глобалізації у всіх трьох аспектах. 

Одним з головних є політичний аспект, який визначається поширенням ідей 
неолібералізму на освітню політику: а) поширення на освіту ринкових механізмів 
конкуренції; б) розвиток "нового менеджеризму", тобто трактування освітніх установ як 
самоврядних структур малого бізнесу; в) роздержавлення освітньої сфери, приватизація 
освітніх послуг; г) трансформація форм контролю: від контролю політичного, 
адміністративного до контролю ринкового, споживацького; д) децентралізація управління 
освітньою системою; е) запровадження "курікулуму конкуренції та підприємництва "[10]. 
Також не залишаються без уваги і соціально-прогресивні ідеї політичного аспекту, які 
передбачають: а) забезпечення універсального доступу до освіти, утвердження рівності 
можливостей в її отриманні; б) надання пріоритетної уваги у навчальному процесі 
діяльності студента; в) укріплення соціального партнерства в освітній сфері. 

Не менш важливим, ніж політичний, є економічний аспект глобалізації освіти. 
Мова йде про необхідність якісної базової освіти, розвитку умінь інтенсивного 
безперервного навчання та самонавчання, адаптивності, підприємництва, конкурентності, 
що становлять першочергові вимоги до тенденцій розвитку глобальної економіки. 
Невід'ємним виміром впливу економічного аспекту глобалізації на тенденції розвитку 
освіти є комерціалізація освітнього середовища (перевага приватного менеджменту над 
державним в освітній сфері). Дуже гострим є питання щодо принципів державно-
приватного партнерства в освіті, допустимості перетворення державної освіти на 
прибуткову сферу для організацій, які здійснюють менеджмент державних навчальних 
закладів. Навчальні заклади заявляють про студентоорієнтоване навчання, що означає 
його модернізацію: потреби клієнта повинні задовольнятися найкращим чином, оскільки 
від цього залежать прибутки провайдерів. Тобто, вища освіта Австралії зосереджується на 
тих сферах діяльності, які дають гроші і є близькими до потреб ринку. Не залишається без 
уваги і перетворення освіти на предмет міжнародної торгівлі. Центральним прикладом 
підприємницького підходу є розвиток транснаціональної освіти. Найбільш активно з 
європейськими ВНЗ конкурують у глобальній боротьбі за студента заклади Австралії. На 
2000 р. загальна кількість студентів, що вступили  на навчання до вищих навчальних 
закладів, складало приблизно 32000, вони навчалися за програмами, як на місці, так і 
дистанційно, а ще 6250 навчалися винятково за дистанційними програмами. Абсолютні та 
відносні показники кількості іноземних студентів у системі ВО Австралії дають підстави 
для висновків щодо привабливості цієї системи та можливостей потенційного розвитку 
аналізованого процесу. Отже, австралійські університети в рамках міжнародної діяльності 
зацікавлені у прибутку, що є ключовим моментом для підвищення престижу і 
конкурентноздатності закладу.  

Феноменами культурної глобалізації є мультикультурна освіта, інтернаціональна та 
транснаціональна освіта, дистанційна освіта, сутність чого полягає в "розвитку 
контекстуалізованого багатостороннього інтелекту студентів (КБІ), що дасть можливість 
сформувати нове покоління ефективних лідерів, високорозвинених громадян як 
локального суспільства, так і "глобального помешкання" [8]. Сутність цього полягає в 
спроможності успішно відповідати викликам сучасних локальних та глобальних 
трансформацій. Тобто, нова парадигма розвитку системи освіти включає: значну 
диверсифікацію структур вищої освіти, що включають різноманіття форм післясередніх 
навчальних закладів із гнучкими навчальними планами, індивідуальними темпами 
навчання, дистанційною підтримкою курсів, можливістю в будь-який час перервати та 
продовжити навчання у відповідності з наявними можливостями і потребами. Як 
результат – поява нових типів навчальних матеріалів та систем перевірки знань, які 
сприяють не тільки активізації пам'яті, але й кращому розумінню матеріалу, формують 
практичні навички та творчі здібності. В таких умовах відбувається сприяння постійному 
оновленню навчальних програм, створенню інтердисциплінарних та трансдисциплінарних 
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програм; постійне оновлення методів навчання, організаційних структур навчальних 
закладів. Розвиток багатостороннього інтелекту особистості є особливо актуальним в 
умовах швидкої змінюваності світу праці, характерної для глобалізації. Інакше кажучи, 
він повинен мати не тільки професійні уміння та знання, а й високорозвинену 
креативність для подальшого розвитку та інноваційної діяльності. 

Реформи освіти кінця ХХ – початку ХХІ ст. являють собою складну сукупність 
змін, розгляд яких може мати політичний, структурний та культурний виміри. 
Пріоритетна увага приділена двом вимірам реформ: політичному та структурному, що 
зумовлено логікою викладення тенденцій розвитку Австралійської освітньої системи в 
контексті глобалізації.  

Ми маємо йти на сміливі освітянські експерименти. Підняти освіту – справа честі 
кожного. Освіта – це престиж держави, показник розвитку культури суспільства, втілення 
практичних навичок у повсякденне життя. Досвід Австралії має бути врахований в 
сучасній Україні, але він не може використовуватись механічно. Його треба 
"пристосовувати" до специфічних особливостей вітчизняної освіти. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ШВЕЙЦАРІЇ 

 
Радченко Т.А. 

 
аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України  

 
Автор статті визначає характерні особливості вищих навчальних закладів 

університетського типу та досліджує організацію освітнього менеджменту в Швейцарії. 
 
Швейцарія славиться своїми старими освітянськими традиціями і займає провідні 

позиції у світі в цій сфері. Освіта та наука належать до числа головних пріоритетів країни. 
У країні, чисельність населення якої близько 7,5 млн. осіб, налічується приблизно 1,1 млн. 
школярів і студентів. Спокійна політична обстановка і безпека Швейцарії створюють 
ідеальну атмосферу для здобуття якісної, ґрунтовної освіти, яка приваблює багатством 
вибору і високо цінується в усьому світі. 

Унікальність освіти Швейцарії полягає в тому, що цій країні – як ніякій іншій – 
властиві мультикультурність і багатомовність. На кожній з офіційних мов (німецькій, 
французькій, італійській), а також на англійській, можна одержати освіту у Швейцарії.  

Вища освіта у Швейцарії поділяється на освіту університетського типу (класична 
вища освіта) та неуніверситетського типу (професійна, яка прямо пов’язана з практикою 
та виробництвом). 

Метою цієї статті є визначення характерних особливостей вищих навчальних 
закладів університетського типу та дослідження організації освітнього менеджменту в 
Швейцарії. 

Основу університетської освіти Швейцарії становлять десять  кантональних 
університетів та шість федеральних технологічних інститутів. У німецькомовній частині 
країни розміщені 5 університетів (у Базелі, Берні, Люцерні, Санкт-Галлені і Цюрисі), у 
франкомовній частині – 3 університети (у Женеві, Лозанні, Невшателі). Університет 
Фрибурга знаходиться у двомовному кантоні, тому навчання тут проводиться німецькою 
чи французькою мовою, або на обох мовах відразу. У 1996 році та частина країни, яка 
розмовляє італійською мовою, отримала власний університет у Лугано. 

Університет Базеля (University of Basel) є найстарішим університетом Швейцарії. 
Він був заснований Папою Пієм II у 1460 році як повний університет, який має 
теологічний, юридичний, медичний факультети, а також факультет „вільного мистецтва”. 
Сьогодні університет значно покращує діалог між „науками про життя” і культурою. 
Більше 30 років він утримує біоцентри і науково-дослідницькі центри молекулярної 
біології. Це єдиний університет Швейцарії, який надає ступінь магістра нанонаук.  
Створення центру  гендерних досліджень і нова дослідницька програма по наукам про 
ЗМІ і телекомунікації підкреслюють важливість вкладу, внесеного університетом у 
гуманітарні науки. Університет пишається двома лауреатами Нобелівської премії.  

Університет Женеви (University of Geneva) був заснований у 1559 році „батьком 
Реформації” Жаном Кальвіном, дуже шанованою у Швейцарії людиною. У свій час тут 
навчались метр структуралізму Фердинанд де Соссюр та засновник Червоного Хреста 
Анрі Дюнан. Сьогодні університет має міцну міжнародну репутацію, а до його складу 
входять студенти 137 різних національностей [4]. Переважними галузями досліджень є 
молекулярна біологія, біоінформатика, фізика елементарних часток, астрофізика. Дуже 
високий рівень досліджень, які проводяться в університеті, підтверджується великою 
кількістю грантів, які отримують від Швейцарського Національного Фонду наукових 
досліджень. Крім того, Женева має єдину в країні школу усного і письмового перекладу. 

Заснований у 1537 році університет Лозанни (University of Lausanne) продовжує 
свої гуманістичні традиції, в основі яких лежать гуманітарні науки (соціальні і політичні 
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науки, література, богослов’я) і „науки життя” (біологія і медицина). Він подарував світу 5 
нобелівських лауреатів. Його увага зосереджена на людині і її житті в природному і 
соціальному середовищі. Знаменитими факультетами університету є факультет геофізики 
і навколишнього середовища, а також школа криміналістики, яка входить до складу 
юридичного факультету і є єдиною у Швейцарії. Університет Лозанни пропонує широкий 
вибір навчальних програм – більше 350. Тут навчається і працює близько 10 000 студентів 
і 2 200 дослідників (в тому числі більше 2 000 з 86 країн світу) [3].  

Університет Цюриху (University of Zurich) був заснований у 1833 році, але коріння 
його бере початок у 1525 році в роки протестантського реформатора Ульріха Цвінглі. Це 
перший університет у Європі, заснований демократичною державою, а не монархом чи 
церквою. Тоді в його стінах навчався тільки 161 студент. Їм викладали 26 професорів  і 29 
лекторів  [3]. Сьогодні за кількістю студентів (більше 23 000 чоловік) університет Цюриху 
посідає перше місце в Швейцарії [4]. 

Університет складається з 7 факультетів: медицини, ветеринарії, права, 
економічних наук, мистецтв, природознавчих наук і теології. На всю Швейцарію 
прославилась університетська клініка, де працюють вчені зі світовими іменами. Вона 
приймає до 30 000 пацієнтів в рік зі всього світу [2]. 

Університет Берна (University of Berne) – університет столиці Швейцарії, 
державний заклад, чиє коріння сягає ще у XVI століття. Вісім факультетів пропонують 
широкий вибір програм навчання на бакалавра (BA), магістра (MA) і доктора філософії 
(PhD). Університет поставив перед собою задачу розвитку наукових знань через 
дослідницьку й освітню діяльність. Берн відомий у всьому світі своїми видатними 
дослідженнями в галузі клімату й астрофізики. В університеті є святе для фізиків всього 
світу місце – кабінет, де колись працював сам Ейнштейн. 

Університет Фрибурга (University of Fribourg) відрізняється своєю двомовністю, 
інтернаціональним характером, а також різноманітністю спеціалізацій в різних галузях 
досліджень і освіти. Університет був заснований у 1889 році. Він знаходиться на межі 
німецької і французької частин Швейцарії. Тут відкриті спеціальні курси для іноземців з 
підготовки до вступу у швейцарські вузи, і саме тут складається єдиний іспит для 
іноземних абітурієнтів. Лекції в університеті викладають двома мовами, і кожний студент 
може вибрати, на якій мові отримати освіту: чи на французькій, чи на німецькій, чи двома 
мовами одночасно. Студенти, які навчаються двома мовами, мають можливість отримати 
диплом з позначкою „спеціаліст-двомовник”. 18% слухачів університету – іноземці, які 
представляють у сукупності 100 національностей.  Університет Фрибурга відомий своїм 
факультетом юриспруденції. Тут юристи складають 24% від загальної кількості студентів 
університету. Кожний рік більше 1 000 дипломованих спеціалістів виходять зі стін 
університету. 200 дослідницьких груп розробляють близько 650 наукових проектів [3]. 

Університет Невшателі (University of Neuchatel)  був заснований у 1838 році з 
ініціативи відомого геолога і палеонтолога Луї Агассі з метою підготовки кваліфікованих 
спеціалістів для регіону. Сьогодні університет складається з 5 факультетів і навчає 3 300 
студентів [4]. Відносно невеликий розмір надає університету динамізм і гнучкість, так 
необхідні в досягненні високого рівня освіти. Університет Невшателі пропонує спеціальну 
освіту: психологія праці, музеєведення, мікротехніка, журналістика і комунікації, 
логопедія, доісторична археологія і етнологія. Він також пропонує дві магістерські 
програми, які викладаються англійською мовою: магістр наук у галузі мікротехнологій і 
магістр наук з фізики.  

Університет Санкт-Галлена (University of St.Gallen) був заснований у 1898 році як 
„бізнес-академія”. Сьогодні цей університет – один із найменших європейських 
університетів (4 600 студентів [4]), але в ньому працює найбільший у Швейцарії 
факультет економічних наук, який сконцентрований на підготовці і продовженні навчання 
експертів і керівників у галузі бізнесу, державного управління і юриспруденції. 
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Університет поступово розширює програму обміну і співробітництва з відомими школами 
і університетами бізнесу у Європі, Північній і Південній Америці й Азії.  

Університет Лугано (Universita della Svizzera Italiana), заснований у 1996 році, - 
єдиний університет, який пропонує програми італійською мовою за межами Італії. Він має 
4 факультети, які базуються на дослідженнях і практиці: архітектури, економіки, науки 
про комунікації й інформатики. Університет Лугано був одним із перших швейцарських 
університетів, який прийняв європейську болонську модель навчання.  

Останнім був створений університет у Люцерні (University of Lucerne), хоча 
викладання у ньому ведеться з XVI століття (на факультеті богослов’я), проте статус 
університету заклад отримав тільки у 2000 році. В університеті 3 факультети: права, 
гуманітарних наук і богослов’я. З метою отримати визнання у галузі вищої освіти в 
Швейцарії юридичний факультет вирішив зосередити свою увагу на трьох галузях: 
основних правах, комерційному праві і культурному праві. Факультет гуманітарних наук 
пропонує вивчення релігійних наук, наук про комунікації чи культурології. Богословське 
навчання спеціалізується на етиці в міжрелігійному дискурсі. 

Крім класичних університетів, які дають академічну освіту, в Швейцарії до 
університетського типу освіти відносять шість федеральних технологічних інститутів.  

Федеральний технологічний інститут Цюриху (Swiss Federal Institute of Technology 
Zurich) був заснований у 1855 році. З історією цього навчального закладу пов’язані імена 
21 лауреата Нобелівської премії – від Вільгельма Рентгена, який отримав премію у 1901 
році, до Курта Вютриха, який став нобелівським лауреатом у 2002 році. Науковий і 
технічний рівень цього навчального закладу, який включає якість викладання, заслужив 
міжнародну репутацію. На даний час до інституту входить 17 відділень, і кожне з них 
становить єдине поєднання освіти і досліджень у вигляді лабораторій, кафедр і внутрішніх 
підрозділів. Технологічний інститут Цюриху пропонує програми зі ступеня бакалавра, 
магістра і доктора в галузі інженерної справи і природничих наук. 

У 2004 році Університет Jiao Tong у Шанхаї склав академічний рейтинг 500 
університетів світу за академічними і дослідницькими результатами, включаючи 
присудження Нобелівських премій, публікація статей у наукових журналах і виконання 
академічних робіт.  Федеральний технологічний інститут Цюриху отримав вищий рейтинг 
серед університетів Швейцарії. Серед європейських університетів він посів 5 позицію і 25 
позицію серед 500 університетів світу [3]. 

Одним із провідних європейських закладів у галузі науки і технологій є 
Федеральний технологічний інститут у Лозанні (Swiss Federal Institute of Technology 
Lausanne). Тут пропонують навчання з різноманітних напрямків: від інженерних наук і 
технологій до фундаментальних наук і архітектури. Саме в цьому навчальному закладі 
отримують освіту найвищого рівня інженери з мікротехніки і комунікаційних систем. 
Журнал ”The Times” прославив технологічний інститут Лозанни як найбільш 
інтернаціональний університет у світі. Серед студентів є представники з 80 країн світу, 
50% викладачів – іноземці, в основному з Європи й Америки [4].  

До федеральних технологічних інститутів Швейцарії також входять: Інститут 
Пауля Шеррера (the Paul Scherrer Institute), Федеральний інститут лісу, снігу та ландшафту 
(the Federal Institute for Woodland, Snow and Landscape Research), Федеральна лабораторія 
випробувань і дослідження матеріалів (the Federal Laboratory for Materials Testing and 
Research), а також Федеральний інститут водних ресурсів, переробки стічних вод і захисту 
водних ресурсів (the Federal Institute for Water Supplies, Waste Water Treatment and Water 
Resources Protection). 

Створення університетів прикладних наук (Universities of Applied Sciences) 
призвело до нового типу університетів і за короткий термін часу стало невід’ємною 
частиною освітньої системи Швейцарії. З 1997 року в країні існує сім університетів 
прикладних наук, що розташовані по регіональному принципу: Вища спеціалізована 
школа східної Швейцарії (Haute Ecole Specialisee de Suisse occidentale), Вище професійне 
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училище Берну (Berner Fachhochschule), Вище професійне училище північно-західної 
Швейцарії (Fachhochschule Nordwestschweiz), Вище професійне училище Цюриху (Zürcher 
Fachhochschule), Вище професійне училище центральної Швейцарії (Fachhochschule 
Zentralschweiz), Вище професійне училище Східної Швейцарії (Fachhochschule 
Ostschweiz), а також Вище професійне училище італійської частини Швейцарії (Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana). 

Виникнення університетів прикладних наук закріпило статус професійної освіти, 
оскільки надало можливість кваліфікованим спеціалістам продовжити навчання на 
університетському рівні. Період навчання є недовготривалим (3-4 роки), але він 
характеризується високим практичним орієнтуванням студентів на майбутню 
професіональну роботу. Метою вищих навчальних закладів цього типу є навчання 
прикладним дослідженням і розробкам, надання послуг третім сторонам та участь у 
спільних проектах з іншими навчальними та дослідницькими інститутами в Швейцарії  та 
за її межами. Таким чином, університети прикладних наук відіграють важливу роль в 
економічному та соціальному житті країни, виконуючи посередницьку функцію у 
передачі знань та технологій. 

До закладів вищої освіти в Швейцарії також відносяться: Педагогічний коледж 
Санкт-Галлена (Pedagogische Hochschule St.Gallen), Інститут міжнародних досліджень 
(Institut universitaire de hautes etudes internationales) у Женеві, Інститут державної служби 
(Institut de hautes etudes en administration publique) у Лозанні, Університетський інститут 
Курта Боша (Institut Universitaire Kurt Bosch) в Сіоні й Інститут досліджень розвитку 
(Institut Universitaire d´etudes du developpement) в Женеві. 

Отже, вища освіта Швейцарії різноманітна і представлена багатьма різними типами 
установ. Але достоїнствами швейцарських вузів дослідники вважають не їх кількість, а 
обсяг і якість наукових досліджень, якість наукової інфраструктури, високий рівень 
викладання та можливість займатися тільки наукою [2]. Необхідно підкреслити, що 
дипломи швейцарських вузів визнаються у всьому світі. 

В основу вищої освіти покладено принцип тісного співробітництва між 
Конфедерацією і кантонами і розподіл повноважень. 

Конфедерація відіграє подвійну роль в управлінні установами вищої освіти. По-
перше, вона регулює питання професійного навчання, несе відповідальність за навчання в 
університетах прикладних наук і федеральних технологічних інститутах; по-друге, 
Конфедерація надає субсидії кантональним університетам і університетам прикладних 
наук. 

Кантони несуть відповідальність за освітню діяльність у десяти кантональних 
університетах, які отримують фінансову підтримку Конфедерації. Також кантон або група 
кантонів можуть нести основну відповідальність за університет прикладних наук. Щодо 
університетів прикладних наук, Конфедерація уповноважена регулювати такі освітні 
галузі: техніка, архітектура, економіка, сільське господарство і прикладні мистецтва. 
Університети природничих наук знаходяться у підпорядкуванні кантонів. 

Швейцарська Конференція міністрів освіти кантонів (The Swiss Conference of the 
Cantonal Ministers of Education) - це міжкантональна установа із законодавчими 
повноваженнями. Її основною задачею є координація і погодження освітньої політики на 
рівні кантонів для університетів прикладних наук.  

Рада університетів прикладних наук  (The UAS Council) була заснована 
Конференцією міністрів освіти кантонів і є органом, який координує університети 
прикладних наук на кантональному рівні. 

Конференція університетів прикладних наук (The Conference of Universities of 
Applied Sciences ) – це незалежна організація, яка представляє адміністрацію семи 
університетів прикладних наук, і, в основному, її діяльність зосереджена на координації 
співробітництва між університетами прикладних наук та іншими типами установ вищої 
освіти. 
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Сумісними організаціями кантонів і Конфедерації є Конференція університетів 
Швейцарії  (The Swiss University Conference) і Конференція ректорів швейцарських 
університетів (The Rectors’ Conference of the Swiss Universities).  

Конференція університетів Швейцарії визначає політику університетів. ЇЇ членами 
є 9 міністрів освіти кантонів, в яких розташовані університети, два представники від 
кантонів, в яких немає університетів, міністр з науки і досліджень і президент Ради 
федеральних технологічних інститутів. У повноваження цієї організації входить видання 
директив про термін навчання і визнання попередніх кваліфікацій студентів; проведення 
ґрантових і стипендіальних програм, координування і фінансова підтримка національних 
проектів та ін. 

 

 
Членами Конференції ректорів швейцарських університетів є ректори дев’яти 

традиційних університетів і президенти двох федеральних технологічних інститутів. 
Конференція ректорів швейцарських університетів відповідає за підготовку рішень для 
Конференції швейцарських університетів і співпрацює з усіма найбільш значними 
органами, які координують вищу освіту і науку в Швейцарії. Основна діяльність асоціації 
в галузі політики у вищій освіті полягає у плануванні діяльності університетів країни від 
імені уряду Конфедерації й окремих кантонів; регулюванні і відпрацюванні інструкцій з 
діяльності вузів (набору студентів, програмах, визнанню, мобільності, реалізації 
міжнародних конвенцій та ін..) Також Конференція ректорів швейцарських університетів 
здійснює адміністрування грантів й обмінних програм, відповідає за процес введення у 
Швейцарії „Болонської декларації”. Основним джерелом фінансування асоціації є внески 
урядів кантонів, уряду Конфедерації і університетів, які входять до складу Конференції 
ректорів швейцарських університетів. 

У підпорядкуванні Федерального управління внутрішніми справами  (Federal 
Department of Home Affairs) знаходиться Державний секретаріат з питань освіти та 
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досліджень (The State Secretariat for Education and Research ), який розробляє і впроваджує 
політику в галузі науки, освіти і досліджень у Швейцарії. Цей орган забезпечує 
співробітництво Конфедерації з кантонами.  

Рада федеральних технологічних інститутів (The ETH Board) керує двома 
федеральними інститутами і чотирма федеральними дослідницькими інститутами. 

 Федеральне бюро професійної освіти і технологій (The Federal Office for 
Professional Education and Technology) знаходиться у підпорядкуванні Федерального 
управління з економіки (Federal Department of Economic Affairs). Бюро розробляє і 
реалізує політику в галузі вищої професійної освіти, технологій та інновацій. Воно несе 
відповідальність за дослідження університетів прикладних наук і сприяє обміну 
технологіями. Також сюди входить Комісія з технологій та інновацій (The Commission for 
Technology and Innovation). Федеральне бюро професійної освіти та технологій контролює 
і надає субсидії університетам прикладних наук.  

Федеральна комісія університетів прикладних наук (The Federal Commission for the 
Universities of Applied Sciences) консультує федеративний уряд і визнає право 
університетів прикладних наук  видавати дипломи і присвоювати наукові ступені.  

Швейцарська Рада з науки і техніки (Swiss Science and Technology Council) – це 
консультативний орган федерального уряду з усіх питань в галузі освіти, досліджень і 
технологій. Це незалежна група експертів, до складу якої входять в основному відомі 
вчені і представники промислових і ділових кіл Швейцарії.  Представники цієї групи 
регулярно вносять пропозиції для науково-дослідницької політики і розвитку 
швейцарської вищої освіти. 

Розмаїття культур, багатомовність, прекрасні пейзажі і спокійна політична 
обстановка сприяють розвитку в Швейцарії туристичного бізнесу. Вже більше століття 
швейцарські приватні школи і школи готельного менеджменту є одним із найбільш 
якісних продуктів Швейцарії. Це єдина країна, де сервіс давно став наукою, в якій можна 
удосконалюватись аж до ступені магістра. ЇЇ школи готельного і туристичного бізнесу 
вважаються зразковими. Саме вищу освіту неуніверситетського типу вважаємо 
перспективою подальших досліджень. 
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 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДАНІЇ 

 
Степаненко Г. О. 

 
аспірантка кафедри педагогіки  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

У статті автор розглядає організаційно-правові засади діяльності педагогічних 
працівників Данії. На підставі вивчення іноземних наукових джерел автором 
визначаються правові регулятиви педагогічної діяльності Данії, умови прийняття на 
посаду та звільнення з посади педагогів навчальних закладів різних рівнів акредитації, 
соціальний статус та особливості кар’єрного зростання педагогічних працівників Данії з 
метою використання позитивного зарубіжного досвіду у формуванні організаційної 
структури та правової бази діяльності педагогічних працівників України.   

 
У сучасному світі освіта стала одним з найважливіших елементів соціальної 

інфраструктури, суттєво зросла роль освіти у вирішенні цілого спектру проблем, 
пов’язаних з покращенням життєдіяльності окремої людини і подальшим розвитком 
усього людства. Процеси оновлення освіти та її модернізація можливі лише за умов 
створення ефективної системи підготовки та перепідготовки педагогічних і науково-
педагогічних кадрів, їх професійного вдосконалення, забезпечення оптимальних умов 
праці та підвищення соціального статусу.  

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що cучасна 
педагогічна наука спрямована на пошук ефективних шляхів  організації педагогічної 
діяльності у різних типах навчальних закладів. Зокрема, в працях Б.М.Андрієвського, 
І.А.Зязюна, О.В.Киричука, О.Г.Мороза, В.П.Погребняка, М.І.Шкіля, В.І.Шинкарука, 
М.Д.Ярмаченка та інших знайшло місце висвітлення питань удосконалення системи 
відтворення педагогічного складу, в тому числі й планування потреби у педагогах різного 
фаху. Дослідженню зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на кількісну 
структуру кадрового складу педагогічних працівників присвячені роботи 
Ю.К.Бабанського, І.Г.Єрмакова, В.Оконя, В.Ф.Паламарчук, П.І.Сікорського, 
М.М.Скаткіна та інших.  Крім цього, дослідження В.Л.Федяєвої, О.О.Медведенко, 
М.П.Легкого, О.М.Пехоти та інших авторів показують, що на формування чисельності 
педагогів безпосередньо впливає допрофесійна орієнтація учнів, стан і динаміка розвитку 
загальноосвітніх навчальних закладів, їх матеріально-технічна база, відповідне 
педагогічне забезпечення.  

Але вже не викликає сумніву той факт, що умови праці педагогів є одним з 
найважливіших факторів ефективності педагогічної діяльності. Тому на сучасному етапі 
розвитку української держави актуальною проблемою є розробка ефективного механізму 
функціонування освітньої системи.  

Визначення терміну „умови праці”  передбачено в  ряді законодавчих та 
нормативно-правових актів, зокрема в Кодексі законів про працю, Законі України „Про 
охорону праці”. Та найбільш повне формулювання його, на нашу думку, містить наказ 
Мінпраці України та Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва, 
згідно з яким „умови праці” - це „сукупність факторів виробничого середовища, які 
впливають на стан здоров’я, працездатність працівника в процесі праці, а також 
установлена тривалість робочого часу та часу відпочинку, надання відпустки, оплата 
праці, а також заходи в галузі соціального забезпечення” [5]. 

В умовах глобалізації і міжнародного співробітництва кожна країна має 
можливість обмінюватися досвідом щодо освітніх технологій. На наш погляд, це має 
високу значущість для майбутнього нашої країни. Постійне удосконалення системи освіти 
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– неодмінна умова стійкого розвитку суспільства і загального добробуту країни. 
Дослідження систем освіти інших країн дає змогу виявити найбільш ефективні методи та 
впровадити їх в сучасну систему освіти з метою її покращення та вирішення проблеми 
недостатньої кількості висококваліфікованих спеціалістів. 

В цьому контексті особливий інтерес викликає досвід європейських країн, зокрема 
Данії. Тому предметом даного дослідження є умови праці педагогів навчальних закладів 
різних типів у Данії. 

Не буде перебільшенням сказати, що розвиток національної системи освіти є 
приоритетним напрямком  державної політики Данії. У 2002 році уряд Данії розробив 
план розвитку освіти (Better Education Action Plan - 2002), де зазначено, що високоякісна 
освіта, яка відповідає світовим стандартам, є ключовим фактором розвитку держави та 
суспільства [1].  

Датська система освіти має чотири рівні: 
· Дошкільна освіта для дітей 6 років. 
· Загальна освіта (початкова та базова середня освіта) починається з 7 і 

продовжується до 15-16 років. 
· Повна середня освіта охоплює період з 16-17 до 18-19 років. 
· Вища освіта  починається в віці 19-20 років [1]. 
В останні роки управління системою освіти Данії зазнало багато змін, що були 

спрямовані на надання навчальним закладам більше самостійності у вирішенні 
організаційних та освітніх питань. Управління сучасною системою освіти Данії 
здійснюється центральними органами держави, графствами, муніципалітетами, 
власниками приватних закладів, адміністративними радами і директорами кожного 
окремого закладу. Розподіл керівних функцій  залежить від виду закладу і його 
акредитаційного рівня. 

До складу Міністерства освіти Данії входять три управлінські структури: 
Управління національне освітою (Uddannelsesstyrelsen), що координує правовий аспект 
освіти на всіх її рівнях; Управління навчальними закладами (Institutionsstyrelsen), що 
регулює фінансовий аспект , та Національне Агенство з надання кредитів та стипендій 
(SU-styrelsen), що займається розподілом наданих державою субсидій на освіту (в рамках 
Statens Uddannelsesstøtte, SU – державної програми стипендій та освітніх кредитов, а 
також Statens Voksenuddannelsesstøtte, SVU – державної програми надання стипендій для 
дорослих) [2]. 

Дошкільні заклади муніципальної або приватної форм власності знаходяться у 
підпорядкуванні Міністерства соціальних справ. Більшість навчальних закладів базової 
середньої освіти перебувають під юрисдикцією Міністерства освіти Данії. Управління 
народними школами (Folkeskole) здійснюють муніципальні органи. Понад 20% 
навчальних закладів базовоюї середньої освіти є приватними і їх управління 
забезпечується адміністративними радами. Міністерство Освіти Данії визначає зміст та 
обсяг знань, в його функції входить розробка навчальних програм та видання  методичних 
рекомендацій. Муніципальні органи влади відповідають за фінансові питання та 
здійснення інспекційного контролю.  

Важливу роль в управлінні навчальними закладами базової середньої освіти 
відіграють органи шкільного самоврядування, так звані „шкільні ради”, до складу яких 
входять представники батьків, педагогів та учнів; шкільна адміністрація виконує функції 
секретаріату. Шкільна рада спостерігає за роботою школи, встановлює принципи 
управління, затверджує бюджет та шкільні правила.  

Більшість навчальних закладів загальної середньої освіти є приватними і готують 
учнів до вступу у вищі навчальні заклади. Ради графств чи муніципальні ради керують 
навчальними закладами загальної середньої освіти, кооперуючись зі шкільними радами.  

Данія має понад 150 (2004 р.) вищих навчальних закладів I та II рівня акредитації: 
педагогічні школи, технічні чи інженерні школи, школи агрономії, комерції, менеджменту 
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тощо (останні переважно приватні). Державі належать університети та інші вищі 
навчальні заклади III та IV рівня акредитації. Закон 1992 р. (University Act) визначає за 
державою (центральними міністерствами) право визначати правила й умови вступу, 
змісту навчання, присудження дипломів та призначення викладачів.  

Правові регулятиви педагогічної діяльності Данії є однаковими для педагогів всіх 
видів навчальних закладів та регулюються такими актами: Актом про оплату праці 
службовців, Актом про вихідні, Актом про відпуску по догляду за дитиною, Актом про 
державну підтримку дорослих, Актом про однаковий рівень оплати праці жінок та 
чоловіків та різними угодами між органами влади та професійними спілками. 

Цікавим у системі освіти Данії є те, що педагогічну освіту педагогів різних 
профілів забезпечують зовсім різні навчальні заклади.  

Для того, щоб отримати посаду педагога – дошкільника необхідно закінчити 
професійні курси (pedagoguddannelsen), які організовуються на базі  педагогічних шкіл I та 
II рівня акредитації (seminarier). Дані курси тривають 3,5 роки, 15 місяців з яких  
виділяються на педагогічну практику  [3]. 

Для отримання кваліфікації вчителя народної школи необхідно  закінчити 
професійні курси, що пропонують педагогічні школи III та IV рівня акредитації. Термін 
навчання – 4 роки. Педагогічна практика триває 16 тижнів. Вчителі народної школи 
обов’язково повинні мати спеціалізацію з двох навчальних дисциплін [3]. 

Педагоги базової середньої освіти приймаються на роботу на тимчасовій основі без 
чітко визначеного часу (помісячно оплачуваний персонал), для заміни вчителів, відсутніх 
по причині хвороби та ін., на іншій тимчасовій основі строком до 3 місяців (персонал, 
котрий оплачується погодинно) [3]. 

Педагоги загальної середньої освіти повинні мати магістерську ступінь (Master's 
level). Для того, щоб отримати посаду вчителя у гімназії також необхідно закінчити 
післядипломні педагогічні курси (paedagogikum), які тривають 6 місяців. Педагоги можуть 
бути прийняті на роботу на тимчасовій основі, для заміщення. Після закінчення 
paedagogikum педагогам пропонується контракт на строк більше 2 років [3]. 

Педагоги загальної середньої освіти можуть бути прийняті на роботу на таких 
засадах: тимчасова зайнятість; випробувальний термін з подальшою можливістю 
тимчасової зайнятості; зайнятість на фіксований термін. 

Якщо педагог не має попереднього досвіду роботи в сфері загальної середньої 
освіти, тимчасова зайнятість можлива за умови проходження випробувального терміну 
протягом 2 років [3]. 

В сфері професійної середньої освіти вакансії пропонуються відповідними 
закладами. Прийняття на роботу відбувається на тих же засадах, що і у загальній середній 
освіті. Аналогічним чином, існує необхідність в проходженні 2 річного випробувального 
терміну. 

Педагоги вищих навчальних закладів повинні мати диплом університету та 
магістерську ступінь з тієї дисципліни, що вони викладають. Міністерство освіти Данії 
надало вищим навчальним закладам право призначати викладачів крім призначень на 
вищі державно-службові посади, які здійснюються шляхом королівського призначення.  

В вищих академічних закладах призначення на посаду здійснюється на основі 
експертної оцінки, яку проводить експертний комітет. У випадку, коли кандидат 
претендує на посаду професора, оцінка проводиться іншими професорами. 

Специфічною є система оголошення вакансій на педагогічні посади у різних 
навчальних закладах Данії.  

Педагогічні працівники приймаються на роботу при наявності вакансії педагога у 
навчальному закладі. У навчальних закладах базовою середньої освіти вакансії 
оголошуються на початку нового навчального року. Муніципальна рада разом із 
шкільною радою публікує оголошення про відкриття вакансії у професійних виданнях. 
Для розгляду заявок, що надійшли, формується спеціальна комісія, до складу якої входять 
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директор навчального закладу та представники шкільної ради. Комісія  обирає  кандидатів 
на отримання посади вчителя, проводить з ними співбесіди та оцінює їх кваліфікацію. 
Після прийняття рішення, шкільна рада або директор навчального закладу подає свої 
рекомендації до муніципальної ради. Прийняття на роботу педагогічних працівників 
входить до компетенції муніципальних рад Данії, але інколи муніципальні ради делегують 
свої повноваження щодо прийняття на роботу вчителів шкільним радам [4]. 

Заслуговує на увагу соціальний статус педагогічних працівників Данії. Педагоги-
дошкільники приймаються на роботу на засадах групового контракту, тобто на 
фіксований термін. Педагоги навчальних закладів базової середньої освіти також 
приймаються на основі групового контракту. Меншість (приблизно 5%) – на умовах 
державних службовців (без визначення терміну роботи). До навчальних закладів загальної 
середньої освіти більшість педагогів приймаються на умовах державних службовців. Слід 
зазначити, що ці умови в даному випадку досить схожі на умови групового контракту [4]. 

В сфері професійної середньої освіти прийняття на роботу здійснюється за трьома 
категоріями: на умовах державних службовців, на неповних умовах державних 
службовців та на умовах групового контракту.  

Викладачі вищих навчальних закладів приймаються на роботу на засадах групового 
контракту. Така форма працевлаштування стає все далі більш ґрунтовною. В певних 
сферах домінантною залишається форма на умовах державних службовців, наприклад, в 
школах професійної підготовки викладачів. Найчастіше використовується форма 
зайнятості з фіксованим періодом [4]. 

Правила стосовно звільнення залежать від умов прийняття на роботу. В загальних 
рисах, процедура звільнення педагога наступна:  

- для педагогів на умовах державних службовців: адміністрація навчального 
закладу повинна попередити педагога письмовій формі, вказавши причину звільнення. 
Термін повідомлення – до 3 років. 

- для педагогів на умовах групового контракту: термін повідомлення залежить від 
строку, на котрий педагог був прийнятий на роботу, 1 місяць (строк прийняття на роботу 
до 5 місяців), 6 місяців (більше 8 років та 7 місяців) [4]. 

Поняття автоматичного кар’єрного зростання в системі освіті Данії відсутнє. 
Датські педагоги працюють за неієрархічною колегіальною системою. Існує досить мало 
можливостей для кар’єрного зростання тому, що, по-перше, педагогічна праця в школі не 
розглядається як „кар’єра” – більше вважається реалізацією особистого покликання до 
педагогічної діяльності. Більш того, система оплати передбачає безліч доплат, премій та 
ін. для педагогів різних кваліфікацій. Також відсутня процедура оцінки педагогів після їх 
прийняття на роботу (teacher apprisal). 

В сфері вищої освіти також відсутнє автоматичне кар’єрне підвищення. В деяких 
сферах освіти, наприклад в школах професійної підготовки викладачів, існують 
можливості для кар’єрного росту. Тут спостерігається наявність структури роботи, яка 
передбачає такі позиції: асистент професора, професор. Кар’єрний ріст залежить від 
позитивної експертної оцінки оцінювального комітету. Слід зазначити, що негативна 
оцінка є підставою звільнення педагогічного працівника.  

В вищих академічних закладах, підвищення у вигляді отримання посади 
асоційованого професора та професора вищого рівня залежить від позитивної оцінки 
експертів. Також, нова система оплати дозволяє отримати різноманітні доплати за 
виконування додаткових функцій, обов’язків, завдань. 

Докорінні соціально-політичні зміни, актуалізація питань духовного відродження 
української нації, перехід до нових форм економічного життя висувають на перше місце 
проблеми освіти, зокрема, проблеми забезпечення необхідних умов для ефективної 
професійної діяльності педагогів в сучасному українському суспільстві. У зв’язку з цим 
вважаємо за необхідне використання позитивного досвіду Данії у питаннях організації та 
правового забезпечення педагогічної діяльності.  
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До перспективних питань дослідження варто віднести особливості професійної 
підготовки педагогічних працівників Данії. 
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Степаненко А.О. Организационно-правовые основы деятельности 

педагогических работников Дании 
В статье автор рассматривает организационно-правовые основы деятельности 

педагогических работников Дании. На основе изучения зарубежных научных источников 
автором определяются правовые регулятивы педагогической деятельности Дании, условия 
приема на должность и увольнения педагогов учебных заведений разных видов 
аккредитации, социальный статус и особенности карьерного роста педагогических 
работников Дании с целью использования положительного зарубежного опыта в 
формировании организационной структуры и правовой базы деятельности педагогических 
работников Украины. 

 
Stepanenko A.O. Organizational  and Legislative Framework  

of Pedagogical Activity in Denmark 
In the article the author examines organizational and legislative norms of pedagogical 

activity in Denmark. Having studied foreign scientific sources, the author defines legislative 
norms of pedagogical activity in Denmark; reveals conditions of hiring and firing of pedagogical 
staff in educational institutions of different levels; explains social and career peculiarities of 
pedagogical profession in Denmark in order to apply positive foreign experience in 
organizational structure and legislative framework of pedagogical activity in Ukraine. 
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РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ 
 

Токаренко О. 
 

аспірантка кафедри педагогіки  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Автор розглядає зміни, що відбулися в Польщі після виходу Закону про вищу освіту та 

зміни, пов’язані з реалізацією Болонського процесу в польських вищих навчальних закладах. В 
статті описуються особливості реформування освітнього законодавства Польщі, зміни в 
юридичному статусі вищих навчальних закладів, дається характеристика нових напрямів 
навчання, система оцінювання знань студентів. 
 

Вища освіта в Польщі є однією з тих соціально-економічних сфер, яка розвивалась 
найбільш динамічно і перенесла найбільш радикальні перетворення. Після подій 1989-го 
року польське суспільство було абсолютно переконане, що комуністичну систему вищої 
освіти слід змінити якомога швидше. Тому з початку 90-х років ХХ століття у ній 
відбуваються докорінні зміни. Вже 12-го вересня 1990 року був прийнятий Закон про 
вищу освіту. Вцілому він деідеологізував всю систему і повернув вищій школі дух та 
практику автономії, свободу викладання та досліджень. Положення закону прибрали 
також кількісні межі прийому студентів в кожний навчальний заклад і ввели нове фондове 
регулювання для державних вищих навчальних закладів [3]. У тому ж 1991 р. вийшов 
Закон про Державний комітет з наукових досліджень, який відкрив нові шляхи 
фінансування дослідницької діяльності, створивши нову систему відкритого змагання за 
так звані «гранти». Збільшення попиту на освіту та вищевказані фактори привели до 
виникнення в Польщі освітнього ринку, який заміняє колишню бюрократичну систему і 
розвивається досить динамічно.  

З 1999 р. Польща приєдналась до країн-учасниць Болонського процесу і проводить 
активну роботу щодо його впровадження. Це, в свою чергу,  також привело до змін у 
вищій освіті: зміни в оцінюванні знань студентів, створення нового зразка диплому про 
вищу освіту, забезпечення сприятливих умов для переїзду громадян в інші країни з метою 
подальшого навчання чи працевлаштування у Зоні європейської вищої освіти тощо. 

Недостатнє задоволення суспільного попиту на вищу освіту і обгрунтовані 
сподівання на відносно високі заробітки стимулювали молодь до навчання у закладах 
університетського рівня. Умови для задоволення цієї потреби у демократичній Польщі 
були створені досить швидко. Демократичне керівництво національною освітою не мало 
достатніх фінансових та інших матеріальних ресурсів для відкриття нових вищих шкіл і 
розширення обсягів набору студентів на кошти державного бюджету. З усіх можливих 
варіантів воно віддало перевагу законодавчим заходам, що не вимагали значного 
фінансування. Реформатори намагалися, за прикладом розвинених країн, демократизувати 
навчання і виховання, підвищити автономію закладів освіти і стимулювати особисту 
ініціативу вчителів та викладачів. Ними було ухвалено різні документи, необхідні для 
реалізації положень чинних демократичних законів. Науково-освітня громадськість 
Польщі вперше отримала можливість здійснювати самоуправління і контролювати 
рішення міністрів. Освітяни могли вільно обирати Раду з вищої освіти, Центральну 
комісію у справах вчених звань і наукових ступенів, а науковці - Комітет з наукових 
досліджень [12]. 

 Найважливішим завданням, що стоїть сьогодні перед вищою освітою Польщі є 
впровадження Болонського процесу і, зв’язаних з ним змінами в системі підготовки 
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студентів у вищих навчальних закладах. До того часу функціонування польської вищої 
освіти визначалося такими законами: «Закон про вищу освіту» (12 вересня 1990 р.) та 
«Закон про вищі професійні навчальні заклади» (26 червня 1997 р.). До появи нового 
закону про вищу освіту, Міністерством освіти було створено 9 проектів. Кожного разу 
робилися зміни, проекти розвивалися в різних напрямках і щоразу не влаштовували 
зацікавлені в цій справі сторони. І лише 27 липня 2005 р. вийшов новий Закон про вищу 
освіту.  

Відповідно до положень Болонської Декларації, академічне середовище і 
Міністерство народної освіти та спорту повинні забезпечувати високу якість навчання. 
Згідно з Законом про вищу освіту 1990 р. певні функції, що пов’язані з оцінкою якості 
навчання виконувала Головна рада з вищої освіти, до компетенцій якої входило 
затвердження вимог, необхідних для впровадження певних напрямів навчання в 
навчальному закладі, мінімальних програмових вимог і умов, які повинен виконувати 
навчальний заклад, щоб видавати відповідний диплом по закінченні навчання та ін. До 
Закону про вищу освіту та Закону про вищі професійні навчальні заклади Сеймом 
Республіки Польща в липні 2001 р. були внесені зміни. І вже з 1 січня 2002 р. розпочала 
свою роботу Державна Акредитаційна Комісія. На відміну від Головної ради з вищої 
освіти, Державна Акредитаційна Комісія поширює свою діяльність на всю громадську 
освіту, як державну, так і приватну, а також на вищу професійну освіту. Пропозиції 
Комісії являються підставою для рішень міністра у справі затвердження документів про 
проведення навчання у вищих навчальних закладах, про підвищення рівня вузу чи його 
скасування. До її завдань входить також погодження пропозицій про утворення нових 
вищих навчальних закладів або створення філій навчальних закладів. Комісія також 
проводить оцінку якості навчання на 44 напрямах навчання у всіх вищих навчальних 
закладах [8].   

Законом про вищу освіту 2005 р. було запроваджено двоетапність процесу 
навчання. Перший етап - це шести- або семисеместровий курс професійної підготовки з 
отриманням ступеня ліценціата і семи- або восьмисеместровий курс з отриманням ступеня 
інженера. Другий етап передбачає три- або чотирисеместрове навчання з присвоєнням 
звання магістра. Якщо ж це монолітна магістратура, то навчання триває від дев’яти до 
дванадцяти семестрів. Навчання на заочній формі може бути на один або два семестри 
довше, ніж навчання на стаціонарі [7]. 

На загальну кількість існуючих 104 спеціальностей, за винятком 6 (право, 
фармакологія, стоматологія, психологія, ветеринарія, лікарські напрями), які реалізуються 
виключно на монолітному магістерському рівні, можна стверджувати, що 98 напрямків 
може проводитись на рівні професійної освіти і доповнюватись навчанням в магістратурі. 
Це означає, що 94% спеціальностей в Польщі може проводитись на двох ступенях [11].  

Сьогодні переважна більшість випускників бажають отримати не лише ступінь 
бакалавра, а й ступінь магістра.  

Що стосується форм навчання, то в польських вузах вони такі: денна, вечірня, 
заочна та екстернатна. Остання була введена не так давно. 

В зв’язку з величезним попитом на вищу освіту з 1989 по 2005 р.р. кількість 
студентів в державному секторі вищої освіти зросла більше, ніж вчетверо: з 289 195 до 
1 241 846 чоловік (табл. 1). Що стосується типу навчання, то відсоток студентів 
стаціонару державних університетів в 1999 р. складав 53,9%; а в приватних вищих 
навчальних закладах цей показник склав всього лише 22%. В 2005 р. ці показники трохи 
змінилися і складали відповідно 60,2 % і 22,3 % [3, 6]. 

Таблиця 1  
Розподіл студентів в державному секторі Польщі в 1989 і в 2005 рр.  

№ Тип навчального закладу Кількість 
студентів 

Кількість 
студентів 
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ВНЗ в 
1989  р. 

ВНЗ в 
2005 р. 

1. Університети 96 900* 563 062 

2. Політехніки 64 045 321 709 

3. Сільськогосподарські ВНЗ 26 680 106 021 

4. Економічні ВНЗ 17 970 76 651 

5. Педагогічні заклади 28 100 68 657 

6. Теологічні академії 1 340 3 032 

7. ВНЗ з фізкультури та спорту 9 450 28 157 

8. Медичні академії 35 880 48 842** 

9. Морські академії 1 980 11 476 

10. Академії мистецтв  

(музичні, театральні, мистецтв) 

6 850 14 239 

Всього 289 195 1 241 846 

* з них 1 Католицький університет Любельський (20 654 студентів). Цю кількість 
внесено до числа студентів університетів; 

** до кількості не включені студенти 2 медичних колегіумів, які входять до складу 
університетів (9 484 студентів). Цю кількість внесено до числа студентів університетів.   

(Джерело: Бєляєв Ю., Мішуков О. Болонський процес. Хрестоматія [див. 1], Szkolnictwo 
wyższe 2005 [див. 6].) 

Такий незвичний ріст кількості студентів відбувся також завдяки швидкому 
розвитку мережі приватних коледжів і вузькоспеціалізованих вищих шкіл (з 1992 р.). 
Кількість приватних навчальних закладів зросла з одного в 1989 році до 314 в 2005 році, 
що більше, ніж в 2 рази за кількість державних вузів (табл. 2).  

 
Таблиця 2  

Вищі навчальні заклади в Польщі з точки зору юридичного статусу   

Вищі навчальні 
заклади 

Кількість по рокам 

1989 1995 2000 2005 

Державні – всього 89 89 103 130 

Приватні – всього 1 50 181 314 

ВСЬОГО 90 140 286 446 

(Джерело: інформація MNE. Information Package “Higher Education” [див. 5], Szkolnictwo 
wyższe 2005 [див. 6].) 
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Особливістю приватного сектору вищої освіти в Польщі є її доступність для молоді 
із невеликих містечок та сіл, а також із середовища робітничого класу та селян. Цікавим є 
ще й той факт, що навчання в державних вищих навчальних закладах практично безплатне 
для студентів з більш заможних сімей, в той час як молодь з бідних сімей повинна платити 
за навчання в приватних навчальних закладах. Тому можна стверджувати, що система 
вищої освіти в Польщі за характером чітко неегалітарна. Внаслідок цього сектор 
приватної вищої освіти в Польщі певною мірою служить інструментом зрівняння освітніх 
можливостей.  

Приватна вища освіта має як позитивні, так і негативні сторони. Проявом 
негативних сторін є досить низький рівень викладання в деяких вузах (завдання їх 
засновників - отримання максимального прибутку від оплати студентів за навчання) та 
велика нестача викладачів (на сьогоднішній день викладацький склад може отримати 
звання доктора і право викладання у вищих навчальних закладах тільки в окремих 
державних університетах).  

Проте одночасно по меншій мірі добрий десяток навчальних закладів виявляє 
доволі високий рівень навчання (в основному, це навчальні заклади, що виникли ще на 
початку 90-х років ХХ століття і де навчаються не менше декількох тисяч студентів). 
Вони мають сучасну інфраструктуру і навчальне обладнання. Такі представники 
приватної вищої освіти забезпечують принаймні таку ж якісну освіту, як і в відомих 
державних навчальних закладах, і здійснюють цей процес сучаснішим та ефективнішим 
способом. З цієї причини вони мають конкурентну перевагу перед неефективними 
державними навчальними закладами. Крім цього, приватні навчальні заклади відіграють 
ще одну важливу роль: вони займаються модернізацією навчального процесу і його 
адаптацією до потреб ринку праці [12]. 

Попит на освітні сфери після 1989 року різко відрізнявся від попиту на програми 
курсів, які раніше пропонувались централізовано економічною системою планування. На 
ринку вищої освіти найшвидше стали розвиватися соціально-економічні науки. З 1990 по 
1999 рік кількість студентів цього напрямку збільшилась з 17 тисяч до 193 тисяч. 
Наступними йдуть такі галузі, як бізнес, управління, менеджмент і супутні галузі, такі, як 
фінанси, банківська справа, право, страхування тощо (збільшення кількості від 60 тисяч до 
395 тисяч), в той час як з сільськогосподарськими науками відмічається найбільш низька 
динаміка росту (від 28 до 39 тисяч). Студенти цих напрямів переважають на платних 
формах навчання (заочних), запропонованих однаковою мірою як державними, так і 
приватними навчальними закладами. Проте в 1999 році більше половини загальної 
кількості студентів, які займалися вивченням бізнесу, і 42% тих, що вивчали соціально-
економічні дисципліни, припадала на приватні вищі навчальні заклади. На бізнесі та 
економіці спеціалізувались 48% приватних вищих навчальних закладів в 2000 році (тобто 
88 навчальних закладів) [3; 2]. 

Нижче наведено структуру стаціонарної та заочної форми навчання на першому 
курсі у 2002 р. за напрямками навчання:  

Таблиця 4  

Напрями та форми навчання у вищих навчальних закладах Польщі 

 

Напрями 

Кількість місць на першому курсі 
стаціонарної форми навчання 

Кількість місць на першому курсі 
заочної форми навчання 

Державні 
заклади 

Недержавні 
заклади 

Державні 
заклади 

Недержавні 
заклади 

1 2 3 4 5 
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Напрями 
гуманітарні, 

педагогічні та 
мистецькі 

46 360 7 570 24 702 19 914 

Напрями 
суспільні, 
юридичні, 

бізнес, 
адміністрування 

48 960 22 464 41 908 65 326 

Технічні 
напрямки 

52 326 712 19 647 552 

Напрями 
точних і 

природничих 
наук 

21 933 3 913 5 207 9 556 

Напрями 
сільського 

господарства 

6 248 183 3 590 342 

Медичні 
напрями 

10 303 346 3 413 158 

Інші (решта) 13 819 4 125 7 244 8 780 

 
Через насичення на ринку праці та економічну стагнацію на початку ХХІ ст. рівень 

безробіття серед випускників вищих шкіл, у тому числі й тих, що навчалися на бізнес-
напрямах, зростає. Можна стверджувати, що кількість місць на бізнес-напрямах 
перевищує потреби ринків праці у широкому значенні, й неминучим є зменшення 
кількості абітурієнтів (зокрема, на заочну форму навчання), що вступають до закладів, які 
мають бізнес-напрями. Це в свою чергу призведе до гострої конкурентної боротьби за 
студентів між ними [2]. 

Окрім перерахованих напрямів, виникло дуже багато “модних” спеціальностей, які 
не обов'язково є якісними та потрібними. Зате навчання студентів може здійснюватися з 
мінімальними затратами – інколи достатньо запросити на посаду викладача недооцінених 
працівників державних ВНЗ, які у вихідні бажають легко підзаробити. Нові спеціальності, 
як “європеїстика” чи всілякі мутації менеджменту з журналістикою, правом і 
міжнародними відносинами, легко приваблюють спраглих блискучої кар'єри юнаків, котрі 
згодом розчаровуються. Навчання інколи нагадує радше курси, що допомагають здобути 
нову професію, а не академічну підготовку. Зрештою, цілком імовірно, що за 10-20 років 
усю програму за спеціальностями на кшталт “функціонування структур ЄС” додаватимуть 
лише до підручників історії, наприклад, коли ЄС трансформуватиметься в Європейську 
федерацію, проведе докорінні реформи або взагалі розвалиться. А випускникам 
кон'юнктурних напрямів навчання з таким дипломом ще жити [9]. 

Внаслідок еволюційної реформи, яка ще не завершилася, польська вища освіта повинна 
наблизитися до “єдиної правильної” моделі, чинної в країнах ЄС. Відповідно до положень 
Болонської декларації, країни-учасниці повинні створювати умови для здійснення мобільності як 
студентів, так і викладачів вищих навчальних закладів. Проведення таких акцій в Польщі 
відповідає загальній тенденції підвищення мобільності студентів та викладачів в Європі (табл. 5).  
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Таблиця 5  

Статистичні дані програми SOCRATES/ Erasmus в Польщі 1998/2004 р.р. 
 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

Кількість вузів, що реалізують 
міжвузівські контакти 46 74 98 99 120 148 

Кількість вузів, що 
реалізують обмін студентів 

40 72 90 96 118 137 

Кількість вузів, що 
реалізують виїзд педагогічних 

кадрів 
38 66 82 94 111 132 

Планові виїзди 
(кількість студентів) 524 3193 5046 6430 7747 бл. 

9000 
Дійсні виїзди (кількість 

студентів) 1426 2813 3691 4323 5419  

Планові виїзди 
(кількість викладачів) 673 1212 1751 2174 2587 бл. 

3000 
Дійсні виїзди (кількість 
викладачів) 356 614 678 799 884  

(Джерело: інформація MEN [див. 5]) 

Рекрутація настає на підставі “конкурсу свідоцтв” з урахуванням щойно 
запровадженого атестата зрілості нового зразка (вже сьогодні, крім певних винятків, 
ліквідували вступні іспити). Незважаючи на безсумнівні переваги такої схеми, вона 
зумовлює чимало проблем. Наприклад, особа, яка бажає вступити на гуманітарні 
спеціальності, а через рік або два захоче перейти на іншу спеціальність (скажімо, 
природничу), практично позбавлена можливостей повторного вступу. Їй потрібно 
повторно складати державний іспит зрілості.  

Нова “європейська” якість польської освіти передбачає багато мобільності. Вона 
включає не тільки вільний виїзд для навчання за кордон. Студенту також надається право 
вибрати навчальні дисципліни, а також вивчати частину предметів в іншому інституті (за 
бажанням).  

Проте з виконанням останнього принципу виникають певні труднощі. Студент ніяк 
не зможе реалізувати цікавий для нього предмет в іншому інституті, хіба що паралельно є 
студентом того ж вищого навчального закладу. Інакше заборонено законом про вищу 
освіту [9].  

Закон про вищу освіту (2005) та попередні його проекти передбачають 
впровадження європейської системи трансферу балів. Більшість польських вузів почало 
впроваджувати систему кредитних пунктів ECTS (European Credit Transfer System), 
систему, яка полегшує і дає можливість навчальному закладу оцінити знання свого 
студента, які він отримав з дисциплін, що вивчав в різних вузах (державних чи 
закордонних). Вищі навчальні заклади, користуючись можливістю, створеною завдяки 
проектам Tempus/Phare та Sokrates/Erasmus, опрацьовували систему кредитних пунктів, 
спираючись на досвід європейських держав, що вже ввели систему кредитів. В цій системі 
пункти підпорядковуються окремим предметам (циклам занять). Для зарахування 
семестру у системі ECTS необхідно отримати 30 пунктів, а для навчального року - 60 
пунктів [8]. В 2003 р. в рамках програми Sokrates/Erasmus 70-ма польськими вищими 
навчальними закладами було запроваджено систему ECTS. З кожним роком ця цифра 
помітно зростає. 

На думку Томаша Сариуша-Вольського, для ефективного впровадження системи 
кредитів необхідні наступні дії:  
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- вивчення засад створення і форм представлення програм навчання (аналіз 
програм, створення навчального плану, „карти предметів” та їх кодування); 

- детальне вивчення умов впровадження системи кредитів у своєму вузі 
(визначення необхідної кількості балів для зарахування семестру, року, умов нарахування 
пунктів за практику тощо);  

- створення концепції еластичності студій (можливість курсів за вибором і 
визначення відповідної кількості пунктів для обраних та обов’язкових предметів);  

- детальне вивчення умов реєстрації студентів в пунктовій системі (зміни в 
регламенті навчання: регулювання тривалості навчання та визначення умов повторного 
складання іспитів);  

- створення нової чи внесення змін до існуючої електронної системи 
обслуговування навчання (застосування сучасного комп’ютерного програмування);  

- підготовка зразків документів, необхідних для контролю за навчальним процесом 
та документації перебігу навчання (створення екзаменаційних карт, карт записів на 
факультативи та курси за вибором тощо);  

- створення та опрацювання графіку організації впровадження пунктової системи; 
- створення навчальних програм відповідно до пунктової системи; 
- створення нового регламенту навчання [4]. 
  Ведення системи кредитних пунктів полегшить рух студентів між різними вузами 

як Польщі, так і інших країн, навчання польських студентів за кордоном і зрівняння вимог 
з відповідних спеціальностей в польських вузах з вимогами європейських вузів.  

Проект впровадження додаткового документу, який випускники вузів отримували 
разом з дипломом був випробуваний на деяких європейських країнах. До них приєдналася 
і Польща. В цьому проекті взяло участь 69 польських вищих навчальних закладів різних 
типів [10]. Модель додатку до диплому була розроблена Європейською комісією, Радою 
Європи та організацією UNESCO/CEPES. Додаток засвідчує інформацію про випускника 
(власника диплому), про вищий навчальний заклад та зміст навчання, a також про 
отримані результати та досягнення випускника. В зразку додатка передбачене також місце 
для детальнішої інформації про стандарти та програми навчання та отриманих оцінках і 
кредитних пунктах (ECTS). 

Відповідно до розпорядження Міністра Народної освіти та спорту стосовно видачі 
дипломів та присвоєння професійних кваліфікацій і зразків дипломів, які видає вуз, 
додаток є їх частиною. Починаючи з 2004/2005 р. такий диплом отримують всі 
випускники польських вищих навчальних закладів. До того часу він видавався за 
бажанням випускників [11]. 

Отже, завдяки змінам у системі вищої освіти Польщі протягом останнього 
десятиріччя відбулося зростання автономії закладів університетського рівня, виникнення і 
зміцнення приватного сектора, збільшення кількості закладів та їх контингенту, 
модернізація програм і зміна профілів підготовки, введення нових видів дипломів, 
двоетапність освіти, розширення контактів з системами освіти розвинених країн тощо.  
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Токаренко О. Реформирование высшего образования в Польше   
Автор рассматривает изменения, которые произошли в Польше после выхода 

Закона о высшем образовании и изменения, связанные с реализацией Болонского процесса 
в польских высших учебных заведениях. В статье описываются особенности 
реформирования образовательного законодательства в Польше, изменения в юридическом 
статусе высших учебных заведений, даётся характеристика новых направлений в 
обучении, система оценивания знаний студентов. 
 

Tokarenko O. Reforming of higher education in Poland 
The author considers changes which have occured in Poland after an output of the Law 

on higher education and the changes connected with realization of Bologna process in the Polish 
higher educational institutions. In clause features of reforming of the educational legislation in 
Poland, changes in the legal status of higher educational institutions are described, the 
characteristic of new directions in training, system оценивания knowledge of students is given. 

 
 

IННОВАЦIЇ – НЕВIД’ЄМНИЙ АТРИБУТ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Норкіна О.Ф. 

молодший науковий співробітник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

За роки незалежності вища школа в Україні набула не лише нового змісту, а й нової 

якості. Визнання важливості ролі освіти є дуже важливою тенденцією розвитку сучасного 

суспільства. Майбутнє належатиме тій цивілізації, яка максимальною мірою забезпечить 

розвиток інтелектуального потенціалу своїх громадян. Вища освіта повинна бути тісно 

пов'язана з реальністю втілюючи  розвиток свого  майбутнього в нових формах і методах 

навчання.    

Процес глобалізаціі – один із чинників який впливає на розвиток освіти. Наразі 

постає завдання готувати конкурентно-спроможних фахівців. Навіть у найкращому 

університеті не можуть дати той обсяг знань та вмінь, які зможуть забезпечити  ефективне 
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функціонування спеціаліста протягом усього  його життя. Отже, виникає об’єктивна 

проблема: потрібно навчити студента навчатися . Навчатися  самостійно й оперативно 

здобувати інформацію та використовувати її у повсякденній діяльності.     Сьогодні вища 

освіта України максимально повинна відповідати  вимогам часу і задовольняти потреби 

кожного, хто бажає навчатися. 

Єдність освіти і науки, навчання та наукового пошуку завжди була фундаментом 

такого навчального закладу, як університет. При цьому інновації – це невід’ємний атрибут 

життєдіяльності вищих навчальних закладів. Нові освітні технології – не тільки умова 

підвищення якості освіти, а й можливість підвищити конкурентоспроможність вищих 

навчальних закладів на ринку освітніх послуг. 

Освіта інноваційного типу передбачає не лише використання в навчальному 

процесі нових наукових знань, а й включає сам творчий пошук в освітній процес за 

принципом «досліджую, навчаючи; навчаю, досліджуючи». 

Головним суб’єктом інноваційної діяльності вищих шкіл є викладач, який має 

виступати водночас і педагогом і науковцем і методистом. Беручи все це до уваги, до  

пріоритетних напрямків діяльності університету слід віднести: 

- наукове забезпечення розвитку змісту освіти та вдосконалення форм  організації 

навчального процесу; 

- розроблення нових та вдосконалення чинних нормативно-методичних матеріалів, 

що регламентують організацію навчального процесу (унормування обсягів знань з кожної 

дисципліни, установлення нормативів навантаження, тощо); 

- упровадження в навчальний процес прогресивних комп’ютерних технологій та 

сучасних навчальних методик; 

- удосконалення форм поточного і підсумкового контролю та формування 

критеріїв оцінювання знань студентів (посилити мотивацію студентів до систематичної 

активної роботи протягом навчального року, переорієнтувати їхню мету з одержання 

позитивної оцінки на формування стійких знань); 

- піднесення професійної майстерності викладачів: (наприклад: провести  тренінг – 

курс «Сучасні методики навчання»).          

Всі новації, які входять до діючого контролю знань стосуються як змісту 

оцінювання, так і організації процедур оцінювання і покликані посилити мотивацію 

студента до систематичної активної роботи протягом навчального  року, переорієнтувати 

їхню мету з одержання позитивної оцінки на формування стійких знань. 

З метою підвищення якості освіти, спрямованої на гармонійний розвиток 

особистості і творчих здібностей фахівців рекомендується: 
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1. Зорієнтувати інноваційну діяльність в університеті на досягнення єдності 

наукового, навчального і виховного процесів. 

2. Розвивати фундаментальні і прикладні наукові дослідження в університеті, 

націлені на випереджальний розвиток змісту освіти і підготовку фахівців нового 

покоління. 

3. Продовжувати роботу з удосконалення навчальних планів підготовки фахівців 

університету з метою: 

- інтегрування дрібних курсів та зменшення кількості дисциплін, ліквідації 

дублювання, поліпшення змістовності навчального матеріалу; 

- оптимізації розподілу часу на лекційні, практичні, індивідуальні заняття та 

самостійну роботу студентів з урахуванням змісту дисциплін; 

4. Активізувати  застосування в навчальному процесі прикладних ком’ютерних 

програм,  дистанційних форм навчання, тренінгових методик , технологій моделювання 

бізнес-процесів (кейс – методів), проблемних лекцій та інших сучасних інтерактивних 

засобів навчання. 

5. В основу інтенсифікації процесу навчання покласти принцип демократизації, 

тобто залучення студентів до участі в організації навчального процесу.  

6. Переорієнтувати діяльність викладача від інформативної до науково-

організаційної діяльності, спрямованої на доведення до студентів сучасних досягнень 

науки. 

7. Активізувати роботу із залученням студентів до участі в науково-дослідній 

роботі та науково-практичних конференціях. 
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