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Анотація.  

У статті висвітлено поняття "виховання" як одного з основних компонентів 

освіти, розкрито особливості організації духовно-морального виховання дітей 

дошкільного віку. Автор статті описує компоненти духовно-морального 

виховання, а саме: загальнолюдські, християнські, національні, громадянські та 

сімейні цінності, що реалізуються в дошкільних закладах за допомогою різних 

форм виховної роботи, а також виділяє необхідні умови для позитивної реалізації 

духовно-морального виховання на основі християнських цінностей. 

 

Abstract.  
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The article deals with the concept of "upbringing" as a major component of 

education, the features of the spiritual and moral education of pre-school children. The 

article describes the components of spiritual and moral education, namely: universal, 

national, civil and family values, realized in pre-school through various forms of 

educational work, and identifies the conditions necessary for the realization of positive 

spiritual and moral education.  

 

Ключові слова: виховання, духовність, мораль, загальнолюдські, 

національні, громадянські, сімейні християнські цінності. 

 

Keywords: education, spirituality, morality, human, national, civil, family, 

Christian values.   

 

Постановка проблеми. Головним  завданням освіти  сьогодення є 

гармонійний розвиток особистості, що включає в себе формування здорових 

моральних та духовних потреб та поєднує такі якості як: громадянські, розумові, 

творчі, фізичні, емоційні тощо. Дане завдання реалізується за допомогою одного з 

основних компонентів освіти – виховання. Виховання – це складний і 

багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для 

її духовного, фізичного, психічного та соціального розвитку. Процес формування 

особистості починається із самого народження дитини. Тому потрібно ще з 

малечку займатися вихованням людини [4, с. 50]. Людина – духовна істота, вона 

прагне не тільки до фізичного розвитку, а й до духовного становлення. Проблему 

духовно-морального виховання необхідно вирішувати ще в дошкільному віці, як 

найбільш емоційному і сприйнятливому періоді дитинства, коли "серця відкриті 

для чеснот". Призначення дошкільного віку полягає не стільки в оволодінні 

знаннями, уміннями та навичками,  скільки у становленні емоційної сфери та 

моральних цінностей. Основи моральної спрямованості сформовані в 

дошкільному віці визначають подальше життя дитини. Виховання дітей повинно 

сьогодні  спиратися на певну систему орієнтирів, духовних цінностей, до яких 
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входять моральні, громадянські, національні, сімейні, а також християнські 

цінності.Таким чином, дошкільна освіта як перша сходинка в цілісній системі 

освіти виступає основою цілеспрямованого і всебічного розвитку особистості. В 

Законі України Про дошкільну освіту визначено, що "дошкільна освіта – цілісний 

процес, спрямований на: формування в дитини дошкільного віку моральних норм, 

набуття нею життєвого соціального досвіду" [3], а також "збереження та 

зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини".  Саме тому одним 

із провідних її завдань є збагачення культурно-освітнього потенціалу народу, 

починаючи з дошкільного дитинства, формування духовної культури дитини, 

досягаючи тим самим якісно нового розвитку суспільства в цілому. 

         Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою виховання і навчання 

дітей займалися багато зарубіжних вчених, зокрема Я. Коменський, І. Песталоцці, 

Р. Оуен, Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессорі, Р. Штейнер, Я. Корчак, вколи взагалі  

виховання дітей було основано на християнських цінностях. Свої погляди на 

проблему духовно-морального виховання дітей було порушено у працях видатних 

вітчизняних учених: К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, М. 

Стельмаховича, В. Ліщука, Н. Лубенець, С. Русової, О. Запорожець, Г. Леушиної, 

Т. Садової, А. Усової, Г. Волкова, Г. Виноградова, І. Беха, О. Кисельової, Е. 

Помиткіна та ін. У дошкільній педагогіці за багато років накопичений достатній 

науково-педагогічний матеріал у дослідженнях про взаємодію педагогів і дітей (Т. 

Маркова, Л. Островска та ін.). Показана значимість характеру взаємодії сім'ї та 

дитячого садка для розвитку особистості дитини (Л. Віноградова, Л. Голубева, О. 

Урбанская та ін), виявлено можливості педагогічної корекції стосунків дітей з 

батьками, ускладнених повторним шлюбом (Е. Арнаутова та ін), розкрито вплив 

фізичних параметрів середовища на розвиток психіки і діяльності дітей (Л. 

Новоселова, В. Петровский, Л. Смивіна та ін.). Однак у наявних дослідженнях 

недостатньо уваги приділяється саме християнському вихованню, хоча зараз 

більше 60% українців позиціонують себе як віруючих людей, також не 

враховуються реальні умови життя посттоталітарного суспільства і пов'язані з 

ними зміни у взаємодії сім'ї та дитячого садка, що викликали деякий забуття 
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традиційних підходів до навчання, розвитку та виховання дітей дошкільного віку, 

обумовлених природою сім'ї, взаємозв'язку матері і дитини та особливостями 

прояву народної культури та педагогіки, в якій ще не достатньо розроблені 

питання взаємодії материнської школи та дитячого садка в духовно-моральному 

вихованні дітей дошкільного віку, заснованому саме на християнськиї цінностях. 

Сучасні науковці А.Богуш, І. Сіданіч, Н.Хіміч, Т.Саннікова, В.Жуковський стали 

на позиції християнського виховання дітей з ранньго віку і відстоюють 

християнські духовні  ідеали на свіх рівнях державної політики в галузі освіти і 

виховання. 

        Ми живемо в особливі часи. З одного боку, сучасна епоха несе нам нові 

перспективи, нове натхнення, а іншого кидає виклик. Сучасний модерний стиль 

життя спонукає людину нехтувати Євангельськими заповідями. Більшість засобів 

масової інформації  пропагують блуд,  розбещеність, насилля. Гріх уже став 

модним, навіть способом самовиявлення. Християнські ідеали чистоти і 

цнотливості піддаються систематичному блюзнірству, осміюванню. Агресія 

вселюдських цінностей розриває душі наших дітей. Фундаментальні принципи 

пошани до людського життя та поваги до людської особистості підмінюються 

різними теоріями. Відбувається переоцінка цінностей, криза світогляду, зміна 

пріоритетів. Про актуальність духовно-морального виховання у суспільстві 

свідчать багато кризові явища сучасного життя: криміналізація дитячої 

середовища, низький рівень суспільної моралі, втрата сімейних цінностей, 

занепад патріотичного та грамадянського виховання та інші. З цього випливає 

необхідність виділення духовно- морального виховання в особливу виховну 

область, що володіє своїми методологічними домінантами, структурою, цілями і 

способами реалізації.  

         Метою статті є розкриття поняття духовно-моральне виховання на основі 

християнських цінностей, виділення компонентів духовно-морального виховання, 

а також умов, які потрібні для християнського виховання в дошкільному 

навчальному закладі.  
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          Виклад основного матеріалу. Проблема духовно-морального виховання 

особистості сьогодні є дуже актуальною, а в умовах незалежної демократичної 

Україні здобула особливе значення. Духовно-моральне виховання адаптується до 

сучасних вимог, що визначає потребу у розв’язанні правових, етичних, 

культурологічних, психологічних, педагогічних проблем.  

Поняття "духовність" і "мораль" не є тотожними, тому доцільно розкрити суть 

кожного з них. Т. Тюріна зазначає, що моральність і духовність є різними рівнями 

розвитку особистості: "Моральність передбачає орієнтацію людини, в першу 

чергу, на суспільно-історичні норми та цінності, на конкретні оцінки інших, 

спільноти. Важливе завдання морального виховання – навчити жити людину 

серед людей, притримуючись певних норм і правил, що прийняті у даному 

суспільстві, тобто адаптувати її до соціуму. Духовність – це здатність людини 

бути вільною, незалежною, самостійною, прагнення до прекрасного, доброго, 

вічного. Розуміючи відносність моральних критеріїв, що діють у суспільстві, 

високодуховна людина приймає рішення, виходячи із вищого розуміння добра, 

правди, краси, блага, істини, орієнтуючись на своє Вище Духовне "Я", 

усвідомлення призначення і сенсу свого життя" [5, с. 133]. Духовність – це той 

внутрішній фундамент людини, який відрізняє її як індивідуальність, виражаючи 

творчу спрямованість особистості, розкриваючи її інтереси, потреби, уподобання, 

тобто ті християнські чесноти, які закарбовані в Слові Божому.  На думку 

філософа Л. Буєвої, духовність – це проблема набуття сенсу. Духовність є 

показником існування певної ієрархії цінностей, цілей та змісту [2, с. 65]. У 

філософському словнику зазначено, що мораль – це змінна форма суспільної 

свідомості, своєрідна система "неписаних законів", що складається із сукупності 

суспільних цінностей та норм, які дозволяють розрізняти добро та зло, виражає 

ідеали людського життя, бачення минулого, сьогодення та майбутньої історії. 

Мораль є тією сферою етики, яка виступає як суспільно значуща структура 

цінностей, пріоритетів, правил поведінки, які визнані людиною [1, с. 573]. 

Людина у сучасному суспільстві повинна бути оснащена духовними і моральними 

цінностями, тому доцільно розглядати духовно-моральне виховання саме на 
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християнських цінностях як  цілеспрямований, планомірний вплив на морально-

емоційний розвиток людини через організацію умов, в яких формується її 

духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка, яка формується відповідно до 

суспільних норм та морально-етичних цінностей.  Дошкільний вік у сенсі 

духовно-морального розвитку є унікальним і своєрідним. У цей період 

закладаються основи образного сприймання навколишнього середовища як світу, 

що наділений несподіванками та таємницями. Це перші кроки до формування 

духовного ідеалу і при певних умовах вони можуть перетворитися в любов до 

правди, до краси, до рідного краю. Основним завданням вихователів є залучення 

дітей дошкільного віку до духовних переживань, що дасть змогу зробити 

прагнення дитячих душ щирими, глибокими, різносторонніми. Ці навички 

формуються у дитини достатньо повільно, але поступово. Їх виховання значною 

мірою залежить від наполегливості й майстерності педагогів, їхньої поваги до 

дитини. Духовно-моральне-виховання дитини включає в себе формування і 

розвиток таких компонентів, як:  

− загальнолюдські, християнські цінності – набуті попереднім поколінням 

морально-духовні надбання, що є основою поведінки і життєдіяльності окремої 

людини та суспільства загалом;  

− національні цінності – це історично зумовлені і створені народом погляди, 

ідеали, традиції, звичаї, обряди, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях, 

але відрізняються національними проявами і є основою соціальної діяльності 

людей певної етнічної групи;  

− громадянські цінності – це цінності, які проявляються у почутті власної 

гідності, внутрішньої свободи, дисциплінованості, повазі до інших, у 

гармонійному поєднанні патріотичних. національних та міжнаціональних 

почуттів.   

−  сімейні цінності – це цінності, які є основними в стосунках у сім’ї, що 

проявляються у шанобливому ставленні до членів родини, до старших, згадках 

про предків, піклуванні про сім’ю. 
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     З метою цілісного виховання дитини дошкільного віку потрібно формувати і 

розвивати кожний компонент окремо і в поєднанні, оскільки вони доповнюють 

один одного.  Як вже зазначалося, що виховання дитини в дошкільних закладах 

покладається на плечі вихователів, які повинні організувати виховну роботу дітей 

так, щоб кожний компонент духовно-морального виховання був сформований і 

мав певну динаміку на розвиток.  Базовими цінностями, на яких ґрунтуються усі 

інші є загальнолюдські, християнські, які включають в себе виховання таких 

основних людських якостей як: доброта, правда, любов, чесність, гідність, краса, 

мудрість, справедливість тощо.  Основною формою духовно-морального 

виховання дітей на християнських цінностях в дошкільному навчальному закладі 

є тематичні заняття. Важливо, щоб ці заняття підвищували дитяче мислення, 

активність, сумління. Це реалізується за допомогою порівняння, аналізу, 

індивідуальних завдань, питань, відповіді на які дитина може дати самостійно або 

порадившись із батьками, вихователями. Такі заняття можуть проходити за 

наступними темами: "Хороше словечко лежить недалечко", "Що добре, що 

погано?", "Дитина-Боже творіння", "Чим можна порадувати маму?", "Чудовий 

задум Творця", "Шануємо батька і матір", "Заповіді любові до ближнього". Також 

проведення у дитячому садку державно-релігійних свят: "Різдво Христово", 

"Свята Трійця", "Великдень". Іншою формою виховання можуть бути читання та 

аналіз художніх творів. На прикладі казок можна аналізувати поведінку героїв, 

давати оцінку їхнім вчинкам, виділяти позитивні і негативні риси характеру 

героїв. У казках порушуються проблеми любові до ближнього, дружби, 

справедливості, чесності, гідності, краси і неповторності тощо. Тобто, на прикладі 

художніх творів можна розкрити суть загальнолюдських цінностей, відмежувати 

позитивні від негативних та пояснити дитині, в чому між ними різниця, 

наприклад,  у казці "Ріпка" запитати у дітей: Чи дружна була родина? Чи 

допомагали вони один одному? Як треба цінувати найменьшу допомогу?  Або 

казка "Про двох цапків": Чи поважали вони один одного? Чи виявляли терпіння? 

Чи змогли поступитися? До чого може привести впертість?  Не менш важливою у 

духовно-моральному вихованні дітей дошкільного віку виступає гра. Гра – 
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діяльність, що має навчальну і розважальну мету. Ігри можуть бути направлені на 

розвиток здібностей дітей і пізнанні себе та інших:  емоційних, пізнавальних, 

вербальних і невербальних,  а також в іграх діти вправляються в вияві моральних 

почуттів: дружбі, взаємовиручки, поваги, вмінні порадуватися успіхам інших 

тощо.  

         Наступним компонентом духовно-моральних цінностей є національні 

цінності. До них належать: патріотизм, почуття національної гідності, історична 

пам'ять тощо. Почуття любові до Батьківщини починається у дитини із 

захоплення тим, що бачить перед собою, чому вона дивується. У цьому 

допомагають відносини у сім'ї, до найрідніших – матері, батька, бабусі, дідуся, 

братиків та сестричок. Це коріння, що пов'язують дитину із рідною домівкою.  У 

кожному осередку є своя природа, свої традиції та побут. У дитини дошкільного 

віку повинно бути сформоване бачення своєї малої батьківщини, потрібно 

показати дитині, що місцевість, де вона живе, славиться своєю історією, 

пам'ятками, людьми.  Для реалізації формування та розвитку даних цінностей 

потрібно проводити екскурсії рідним містом, розповідати про пам’ятки 

архітектури, храми, святині, пояснювати, на честь яких видатних людей їх 

встановили, про відомих особистостей, які тут проживали і на прикладі свого 

життя прославили рідний край. Діти в дитячому садочку повинні знати на якій 

вулиці розташований їх дім та дитячий садочок, яким маршрутом можна 

дібратися до дитсадочка. Показати об’єкти, що розташовані поблизу їхнього 

будинку та дитячого закладу: школа. аптека, театр тощо та пояснити дітям 

значення кожного закладу, показати як дбають люди про свої установи, як 

сумлінно працюють.  Крім того, потрібні екскурсії на природу, щоб 

полюбуватися, який прекрасний світ створив для нас Бог, спостереження за 

працею дорослих в природі, коли дитина розуміє, що праця об’єднує людей, 

потребує згуртованості, підтримки та знання своєї справи. Особливу увагу 

потрібно акцентувати на шануванні працю інших, на допомозі рідним у виконанні 

певної роботи, поважати людей, які створюють  добробут для всіх.   
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          Наступний компонент – громадянські цінності, що виражаються у правах і 

свободах людини, в ідеї суспільної гідності, обов’язках перед іншими людьми 

тощо.  Формування громадянських якостей реалізується за допомогою 

дотримання та продовження традицій і обрядів українського народу. Це 

реалізується за допомогою тематичних занять, проведенні свят за українськими 

традиціями та обрядами, вивченні українських пісень та танців. Не менш 

важливими є розповідь про національні- релігійні свята, про національні костюми, 

про оздоблення народної оселі (характерні орнаменти, предмети побуту, посуд, 

рушники тощо). Так, наприклад, до свята Великодня діти разом із вихователями 

та батьками можуть розписувати писанки орнаментами з українськими мотивами. 

В дитячому садочку може бути куточок, де зберігаються атрибутика українського 

народу та стенд, на якому розміщені державні і національні символи України. 

       Слідуючим  компонентом, але не за важливістю, є сімейні цінності. До них 

відносяться стосунки поколінь, пам'ять про предків, любов та повага до рідних 

тощо. У дитини потрібно розвивати розуміння значення сім'ї, сімейних зв'язків, 

ролі матері, батька та інших членів сім’ї. Цьому допомагають тематичні заходи з 

участю батьків, сімейні свята, організація спільних конкурсів, проведення 

батьківських днів. Важливим елементом є створення разом із батьками сімейного 

або родинного дерева. Потрібно, щоб ця робота  

супроводжувалася розповіддю зі сторони батьків про членів родини, про їхні 

здобутки про християнські та сімейні традиції   

      Процес духовно-морального виховання особистості дитини на християнських 

цінностях буде ефективний, якщо:  

− буде досягнута єдність у вихованні, що здійснюється дитячим садом та сім'єю, 

забезпечується певна системність у духовно-моральному вихованні дитини 

дошкільного віку, поєднання усіх чотирьох компонентів в єдине ціле; 

 − в якості змісту процесу взаємодії сім'ї та дошкільного закладу у розвитку 

дитини виступає залучення батьків у творчу спільну діяльність з педагогами та 

дітьми, включення дитини в ігрову, творчу, пізнавальну емоційно забарвлену 

діяльність, спрямовану на становлення духовно-моральної сфери дитини на 
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християнських цінностях; педагогізація виховного процесу в сім'ї і її психолого-

педагогічний супровід;  

− нетрадиційні форми взаємодії ДНЗ і сім'ї будуть використовуватися в комплексі 

з традиційними; 

 − збагачення соціальних зв'язків дітей, здійснення соціально-правової та 

психолого-педагогічної допомоги і підтримки батьків, підвищення 

компетентності вихователів і формування умінь рефлексії і спілкування з 

батьками дітей. 

     Важливо пам’ятати, що виховання залежить від особистого прикладу як зі 

сторони батьків, так і вихователів дитячих закладів, тому потрібно, щоб усі 

вищезазначені цінності були розвинені у батьків і вихователів на високому рівні. 

        Висновки і перспективи дослідження. Одним із пріоритетних завдань, які 

сьогодні перед вихователями і батьками ставить суспільство є формування та 

розвиток гармонійної особистості. Початковий і основним періодом є дошкільний 

вік, тому це завдання є пріоритетним у системі освіти дошкільних закладів. В 

проведеному нами педагогічному дослідженні висвітлені поняття духовність та 

мораль, які повинні бути розвинені у кожної людини та наголошено на 

важливості  духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку саме на 

християнських чеснотах, які є складовою частиною поняття загальнолюдських  

цінностей;  виділено чотири основні компоненти духовно-морального виховання: 

загальнолюдські (християнські), національні, громадянські та сімейні цінності які 

потрібно формувати та розвивати в дошкільному віці. Основне завдання 

вихователя в дитячому садочку і батьків вдома реалізувати впровадження даних 

компонентів у виховний процес дошкільника. Це можна реалізувати за 

допомогою таких форм: тематичні заходи, екскурсії, сімейні свята, читання та 

аналізування художньої літератури, ігор, оформлення стендів тощо. Процес 

реалізації духовно-морального виховання буде ефективнішим при виконанні 

певних умов, що забезпечують формування і розвиток духовно-моральних 

цінностей дітей дошкільного віку: забезпечується певна системність у духовно-

моральному вихованні дитини дошкільного віку, поєднання сімейного виховання 
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з громадським, правильне розуміння виховних функцій родинного виховання та 

організація аналізу результатів спільної освітньої діяльності; досягнута єдність у 

вихованні, здійснюваному дитячим садом і сім'єю; в якості змісту процесу 

взаємодії сім'ї та дошкільного закладу у розвитку дитини виступає залучення 

батьків у творчу спільну діяльність з педагогами та дітьми, включення дитини в 

ігрову, творчу, пізнавальну емоційно забарвлену діяльність, спрямовану на 

становлення духовно-моральної сфери дитини дошкільника; педагогізація та 

християнизація всього виховного процесу в сім'ї та її психолого-педагогічний 

супровід; використанні інноваційних моделей взаємодії ДНЗ і сім'ї в комплексі з 

традиційними формами і методами української народної культури.   
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Постановка проблеми. Сучасний світовий порядок є досить неоднорідним 

та нестійким, що формує в суспільстві ідеї плюралізму та вседозволеності. 

Неоднозначність в поняттях, судженнях та вчинках людей часто сприяє 

біполярному та розмитому розумінню власного призначення та сенсу свого буття 

в світі, в соціумі, в родині, тощо. Особливо важко в хаотичному світовому 

порядку знайти свій життєвий орієнтир молодому поколінню, адже в молодому 

віці складно сформувати для себе чіткий спектр понять, суджень та позицій, які 

дозволили б усвідомити ними власні життєві цінності, переконання, принципи, 

наміри, бажання, сенс власного існування. Найважче ці категорії вдається 

осягнути дітям, що обмежені або позбавлені батьківського піклування. Тому 

важливим фактором у формуванні сенсожиттєвих аспектів молодого покоління є 

виховання та педагогічна майстерність в роботі із молоддю. Одним із  напрямків 

педагогіки серед представлених сьогодні є християнська педагогіка. 

"Християнська  педагогіка" –  дисципліна,  що  відображає  зміст  духовного,  

узагальнюючого,  корекцій но-виховного  досвіду  гуманно-релігійної,  історично-

суспільної спадщини, практично презентує чесноти людини, отримані на зразках 

Божественного ідеалу, що засвідчені волею Божою в усіх її можливих життєвих 

вимірах через вищі духовні цінності  у зрізах  повсякденної християнської  

культури [4, с. 127-128]. Тому доцільно розглядати педагогіку, як головний 

чинник на сучасному етапі розвитку суспільства та виховання в учнівської і 

студентської молоді високої культури, яка здатна формуватися, керуючись 

 загальнолюдськими та християнськими зокрема моральними цінностями. 

У сучасній педагогіці існує багато пропозицій і підходів до вирішення 

проблем виховання і розвитку учнівської молоді. Їх можна трактувати по-різному. 

Тут варто зазначити роботу професора О. Вишневського, в якій автор глибоко 

досліджує та розкриває питання проблеми виховання учнівської молоді на 

християнських засадах[2, с. 90]. 

Традиційно християнська стратегія виховання дає відповідь: головним 

джерелом мотивації позитивної поведінки людини може бути лише "віра в Бога", 

що надає сенсу нашому життю і пояснює головну таємницю – Таємницю Буття. 
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За вченням Біблії, і, відповідно, християнських доктрин, всі добрі і злі 

вчинки людини походять із її серця. Але без віри і релігії відчинити двері до нього 

і щось змінити – неможливо. Зазвичай під "вірою" розуміють певний духовний 

стан, коли людина готова визнавати дійсним щось таке, що само собою не є 

очевидним, не може бути засвідченим або доведеним, а, отже, – можна піддати 

сумніву. Віра в Бога, наприклад, це визнання Його існування і непомильності 

Його Авторитету без доведення Його існування. Поняття віри можна визначити і 

як переживання, зумовлене відчуттям присутності Вищого Начала, що існує 

реально, спрямовує наше існування і надає йому сенсу. До віри людина приходить 

не через раціональне начало, а через інтуїтивне прозріння, через духовне 

пізнання. Саме тому віра однаково доступна і неписьменному, і вченому. Стан 

віри залежить як від культури чи освіти людини, так і від духовності та її 

виховного впливу, перш за все, на молодь, що навчається [3, с. 112]. 

Релігія сприяє формуванню молоді через свої засоби: молитва, добро, любов 

до ближнього, чого нас навчає і виховує християнська доктринальна основа. Вона 

поєднує в собі вербальні (раціоналістичні), так і позавербальні (містичні) канали 

взаємодії зі світом, спілкування з Богом через молитву. Утверджуючи віру 

людини через молитву, релігія цим утворює надійний фундамент моральності і 

виховання людини. Віруюча людина сприймає мораль для себе, як систему 

правил життя. Вона вивчає моральність, доброчесність людини, дає правильне 

розуміння добра і зла. "Релігія виховання – це наука про добро і зло людських 

вчинків або про те, у чому ж добрими чи злими є наші вчинки стосовно певної 

мети", – як стверджує О. Огірко [5, с. 50]. 

Традиції національного виховання молоді у дусі моралі, високих естетичних 

чинників, любові до ближнього, що є основою сенсу життя людини, вивчалися 

багатьма українськими дослідниками, педагогами теоретиками та практиками. 

Серед них Вишневський О.І., Онищенко В.Д., Вачевський М.В., Євтух М.Б., 

Огірко О. В., Примаченко Н.М., Жуковський В. М. "У свідомості українців релігія 

завжди є живим чинником. Вона глибоко пронизує звичаї та обряди, поєднує суто 

духовні елементи з національними, громадськими, сімейними та особистими. 
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Взірцем такого поєднання в нашій історії є "Повчання Володимира Мономаха 

дітям", настанови Отців Церкви, філософія Г. Сковороди та П. Юркевича, вся 

творчість Т. Шевченка, а в наші дні щонедільні проповіді священнослужителів у 

храмах під час Літургії", – зазначає О. Вишневський [2, с. 111]. 

Ще одним із символів педагогічного впливу на допомогу формування в 

підростаючого покоління сенсожиттєвих позицій та цінностей, є прилучення до 

храмової літургії та молитовної практики. Оцінюючи духотворну силу природи, 

життя, науки і релігії, видатний вчений-педагог К. Ушинський стверджує, що 

"найбільшу формуючу силу у формуванні самоусвідомлення власного буття та 

значимості його для дитини має церква. Вона зі своїми зовнішніми формами, 

сповненими глибокого смислу, підносить її на вищий ступінь самосвідомості. 

Вона промовляє, вчить молитви, розвиває почуття дитини до милосердя, доброти, 

поваги до іншого, що і є, безумовно, основою, сенсом християнського життя 

підростаючого покоління [4, с. 90]. 

Не можна не оминути той факт, що трактування віри в Бога, як передумови 

виховання християнської моральності молоді, формує практичні проблеми 

стосунків системи державної та церковної освіти. В їх основі лежить виховання 

дитини за різними підходами, методами, джерельною базою, неврахування 

 особливостей релігійних традицій або їх відсутності, особливостей духовного 

складу народу, певних потреб окремо кожної дитини. Проте, християнська 

педагогіка акцентує свою увагу саме на християн, яким не потрібно доводити 

існування Бога, або спростовувати те, що Бога не існує. Віруюча людина, втому 

числі і в юнацькому віці, сприймає мораль для себе, як імператив. Моральність, 

що не підтримується вірою в Бога, завжди виявляє тенденцію до занепаду. 

Християнська релігія добре адаптована до соціального життя. Вона визнає усю 

систему вартостей національного виховання і органічно доповнює людину 

високими моральними сенсожиттєвими цінностями [3, с. 436]. 

Висновки. Отже, визначення основ християнської духовності, певних 

орієнтирів на шляху навчання і виховання учнівської та студентської молоді 

свідчить, що досить ефективним способом виховання молоді, формування 
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цінностей та усвідомлення унікальності, значимості, сенсу власного життя, є 

християнство та християнські моральні засади в аспектах життя, суспільної 

діяльності, етикеті, спілкуванні, співжитті в суспільстві, тощо. Від початку 

цивілізації виникла гостра необхідність знайти те цілісне і тверде обґрунтування 

можливості і здатності побудови особистого і суспільного процесу виховання. З 

часом цей процес утвердився і набрав ясних форм і різних напрямків. Сьогодні ми 

маємо можливість пізнавати і усвідомлювати, якими цінностями керувалися наші 

попередники при визначенні пріоритетів педагогіки, наскільки важливою є 

структура сім’ї у вихованні підростаючого покоління та формуванні у дітей 

сенсобуттєвих принципів, усвідомлення власної особливої місії на Землі, 

важливості та цінності власного життя, суспільної користі та самопожертви на 

благо інших. Всі ці аспекти свідчать про те, що християнська педагогіка є однією 

із важливих підвалин у формуванні сенсу життя молодого покоління. 
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Постановка проблеми. Завдання, які поставлені перед вітчизняною вищою 

освітою, обумовили переосмислення домінуючого традиційного підходу. 

Головним недоліком його є те, що акцент, як правило, ставлять на 

запам’ятовування знань та їх перевірку, але спеціаліст, який був підготовлений у 

такий спосіб, може розгубитися у будь-якій новій ситуації.  У сучасній педагогіці 
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ведеться активний пошук та впровадження нових підходів до організації та 

здійснення процесу професійного навчання у ВНЗ України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідники (С. У. 

Гончаренко, П. М. Олійник, І.В. Козубовська та інші) вирізняють декілька 

альтернативних підходів до освітнього процесу: системний, проблемний 

(В.М. Вергасов, В.А. Онищук та інші), контекстний (О.О. Вербицький), 

розвивальний (Л.В. Занков, В.В. Давидов), гуманістичний (І.І. Драч, І.А. Зязюн, 

Г.М. Сагач та інші), особистісний (К.К. Платонов, І.С. Якиманська та ін.), 

діалогічний, акмеологічний (Л.С. Рибалко), культурологічний (І.А. Зязюн, В.В. 

Краєвський, І.Я. Лернер), а також аксіологічний, технократичний, соцієнтарний, 

технологічний, синергетичний, антропологічний та інші. 

Виклад основного матеріалу. Враховуючи реалії сучасного життя, 

невпинне зростання обсягу знань та потребу у фахівцях-практиках, що вміють 

нестандартно мислити та діяти у нових ситуаціях, зрозумілою є актуальність та 

навіть необхідність впровадження у педагогічну практику компетентнісного 

підходу. На сьогодні у педагогіці вищої школи немає одностайності у розумінні 

цього поняття.  

 На думку Б.Д. Ельконіна, компетентнісний підхід висуває на перше місце не 

інформованість учня, а вміння вирішувати проблеми, що виникають у: 

- пізнанні і поясненні явищ дійсності; 

- при освоєнні сучасної техніки та технології; 

- стосунках людей, в етичних нормах, при оцінюванні власних вчинків; 

- життєвій практиці при виконанні соціальних ролей; 

- при орієнтуванні в середовищі проживання, правових нормах і 

адміністративних структурах, споживчих і естетичних цінностях; 

- ситуації вибору професії та оцінці своєї готовності до навчання в 

професійному навчальному закладі, коли необхідно орієнтуватися на ринку праці; 

- при необхідності вирішувати власні проблеми: життєвого призначення, 

вибору стилю й способу життя, способів розв’язання конфліктів [8, 27]. 
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Методологічна база для виникнення терміну "компетентнісний підхід" була 

закладена в 50-60 рр. минулого століття, коли американські учені прагнули 

виробити специфікацію до визначення діяльності людини в різних областях 

виробництва. Компетентнісна оцінка діяльності фахівця ґрунтувалася на 

вимірюванні трьох основних виявів його особистості: "знати, робити, бути". 

Загалом, у психолого-педагогічній літературі поняття "компетентність" отримало 

широке розповсюдження порівняно недавно - наприкінці 1960 – на початку 1970-

х років у західній, а наприкінці 1980-х років у вітчизняній літературі…" . 

І.О. Зимня, З.Н. Курлянд та інші виділяють три основні етапи становлення 

компетентнісного підходу в освіті:  

 перший етап (1960-1970) характеризується введенням у науковий апарат 

категорії "компетенція" і створенням передумов розмежування понять 

"компетенція" і "компетентність". Саме у цей період розпочинається 

"дослідження різних видів мовленнєвої компетенції, введення поняття 

"комунікативна компетентність" (Д. Хаймс)". 

 другий етап (1970-1990) – використанням категорій "компетенція" і 

"компетентність" у теорії і практиці навчання мови, спілкування, а також щодо 

аналізу професіоналізму фахівців в управлінні, керівництві та менеджменті. У цей 

час розробляється зміст поняття "соцільна компетентність".  

 третій етап (початок 1990-х років) – дослідженням компетентності як 

наукової категорії щодо освіти . Характеризується роботами А.К. Маркової, О.І. 

Пометун, Л.М. Мітіної, де компетентність особистості стає предметом всебічного 

аналізу. 

Під поняттям "компетентнісний підхід" у сучасній педагогіці розуміють 

спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, 

основних, над-, міжпредметних), загальногалузевих (сюди ми зараховуємо 

професійну компетентність)  та предметних компетентностей особистості. При 

цьому слід мати на увазі, що кожна ключова компетентність має "проектуватися" 

на загальногалузеві компетентності, які у свою чергу мають "проектуватися" на 

предметні компетентності (під терміном "проектуватися" розуміється таке 
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визначення компетентностей нижчого рівня, щоб вони у сукупності забезпечували 

компетентності вищих рівнів). Разом із тим ключові компетентності не 

складаються просто з набору відповідних галузевих та предметних 

компетентностей – вони інтегрують галузеві компетентності у складну структурну 

компоненту, у якій елементи пов’язані між собою різноманітними зв’язками та 

відношеннями: "компетентність у певній галузі – це поєднання відповідних знань, 

досвіду і здібностей, що дають змогу обґрунтовано судити про цю сферу й 

ефективно діяти в ній"; "компетентність має діяльнісний характер узагальнених 

умінь у поєднанні з предметними уміннями і знаннями в конкретних областях". 

У свою чергу поняття "компетентність" теоретики педагогіки визначаються 

як "спеціальним шляхом структуровані (організовані) набори знань, умінь, 

навичок і ставлень, які набуваються у процесі навчання, що дають змогу людині 

визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати незалежно від контексту (від 

ситуації) проблеми, характерні для певної сфери діяльності".  

Аналіз змісту визначень поняття "компетентність" показує, що практично 

кожне з них включає, як основні характеристики, знання, досвід у певному виді 

діяльності. Отже, компетентність формується, розвивається і проявляється в 

процесі конкретної, а не абстрактної діяльності. Така позиція збігається з 

позицією Міжнародного департаменту стандартів для навчання, досягнення та 

освіти: "поняття "компетентність" визначається як спроможність кваліфіковано 

здійснювати діяльність…". Подібної думки дотримуються багато науковців, які 

вважають, що компетентність – це міра залученості людини у діяльність 

(Ельконін Б.Д.), діяльнісна характеристика та інтегральна якість особистості, яка 

проявляється в загальній її здатності і готовності до діяльності (Селевко Г.К.), 

здатність до здійснення практичних діяльностей (Хуторський А.В) тощо.  

Компетентності є актуалізацією, зовнішнім виявом компетенції особистості 

– внутрішнього, потенційного, прихованого психологічного новоутворення 

(знання, уявлення, програми (алгоритмів) дій, системи цінностей і відношень). 

Термін "компетенція" тлумачиться ще й як "коло повноважень якої-небудь 

організації, установи або особи". Ці два визначення, на нашу думку, висвітлюють 
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різні аспекти поняття компетенції. З одного боку, це делеговане кимось коло 

діяльності, а з іншого – ті види діяльності, які людина відчуває можливими до 

реалізації, при цьому чітко уявляючи програму майбутніх дій. 

Відомі російські педагоги В. Краєвський і О. Хуторський теж розрізняють 

терміни "компетентність" і "компетенція", пояснюючи, що слово "компетенція" 

("competentia") в перекладі з латинської мови означає коло питань, щодо яких 

людина добре обізнана, поінформована, пізнала їх і має певний досвід.  

Термін "компетенція" тлумачиться різними дослідниками також як:  

-  "коло питань, у яких людина добре поінформована, володіє знаннями і досвідом 

у тій чи іншій сфері". 

–  "загальна здатність, яка ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях і нахилах, 

які набуті під час навчання".  

–  "готовність учня використовувати засвоєні знання, уміння і навички, а також 

способи його діяльності в житті для вирішення практичних і теоретичних 

завдань". 

–  "сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, 

способів діяльності), які ставляться відносно певного кола предметів і процесів й 

необхідних, щоб якісно та продуктивно діяти щодо них".  

–  "професійно-статусна можливість щодо здійснення людиною державних, 

соціальних і особистісних повноважень в професійній діяльності". 

–  "…система базових характеристик, які визначають професійний успіх і можуть 

бути описані в термінах поведінки, тобто компетенція технологічна і її можна 

діагностувати". 

О. В. Овчарук зауважує, що "українська освіта тільки починає оперувати 

поняттям компетентності в тому сенсі, який пропонують європейські країни. І 

хоча в проекті нових освітніх стандартів є спроби закласти досягнення учнями 

компетентностей в основу освітніх галузей, на сьогодні ще немає системного та 

взаємоузгодженого підходу до систематизації поняття компетентності й ключових 

компетентностей, що необхідно для забезпечення інтеграції української освіти до 

загальносвітових процесів" [2] 
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На думку О. Пометун, ключові компетентності, яких мусить набути кожен 

випускник загальноосвітнього навчального закладу, такі: навчальна, культурна, 

громадянська, соціальна та підприємницька [5, 66]. 

Т. О. Олійник поділяє загальні (ключові) компетентності на такі групи: 

інструментальні, міжособистісні або індивідуальні та системні (різні соціальні 

навички) [3, 408]. 

З формуванням ключових компетентностей фахівця співвідноситься мета 

сучасної освіти, не лише в Україні, а й у світі. До таких, за результатами 

діяльності робочої групи з питань запровадження компетентнісного підходу, 

створеної в рамках проекту ПРООН "Освітня політика та освіта "рівний – 

рівному", належать: 

 уміння вчитися (навчальна); 

 громадянська; 

 загальнокультурна; 

 компетентність з інформаційних та комунікативних технологій; 

 соціальна; 

 підприємницька; 

 здоров’язберігаюча. 

Ключові, загальногалузеві та предметні компетентності особистості є 

взаємообумовленими та пов’язаними, тому результатом застосування 

компетентнісного підходу, навіть у межах одного курсу, буде формування 

загальної компетентності людини, яка є інтегративною характеристикою 

особистості та містить такі аспекти: готовність до цілепокладання; готовність до 

дії; готовність до оцінки; готовність до рефлексії. Така характеристика має бути 

сформована у процесі навчання і містити знання, вміння, досвід діяльності й 

поведінкові моделі особистості.  

О. І. Гура тлумачить професійну компетентність як "єдність теоретичної та 

практичної готовності фахівця до здійснення професійної діяльності" [1, 51]. 

Спираючись на дослідження Н. В. Кузьміної, О. І. Гури [1] та інших, можна 

виділити декілька її видів: 
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 соціально-психологічну компетентність, що визначається як властивість 

індивіда ефективно взаємодіяти з людьми, які його оточують в системі 

міжособистісних відносин (вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, 

вибирати адекватні способи спілкування); 

 комунікативну компетентність – конгломерат знань, вербальних і 

невербальних вмінь та навичок спілкування; 

 професійну компетентність як здатність до продуктивного спілкування в 

умовах, що визначені професійною діяльністю. 

Якщо в основі традиційного підходу лежить філософія об’єктивізму, то, на 

нашу думку, сучасний компетентнісний підхід у педагогіці базується на філософії 

конструктивізму, на якій ґрунтується сучасна американська освіта. Це 

пояснюється американським походженням самого поняття "компетентнісний 

підхід".  

Традиційні методи навчання у ВНЗ спрямовані передусім на формування 

системи знань, умінь та навичок з певного навчального курсу. Класичною (у тому 

числі для вищих навчальних закладів) вважається загальна класифікація 

традиційних методів навчання за джерелами трансляції інформації: словесні, 

наочні, практичні.  

Але цих методів вже недостатньо, бо вони є малоефективними для 

вирішення сучасних освітніх завдань. Тому розробляються інші альтернативні 

методи та методики. Так, професор В.В. Ягупов поділяє усі методи навчання у 

ВНЗ на традиційні (словесні, наочні та практичні) та методи активізації 

навчально-пізнавальної діяльності. Під методами активізації навчально-

пізнавальної діяльності вчений має на увазі "сукупність прийомів і способів 

психолого-педагогічного впливу на об’єкти навчання, які порівняно з 

традиційними методами навчання у першу чергу спрямовані на розвиток у них 

творчого самостійного мислення, активізацію навчально-пізнавальної діяльності, 

вдосконалення навичок професійного спілкування". Деякі автори, зокрема О. 

Пометун, визначають цю групу методів також як активні методи навчання, які 

активізують, стимулюють навчально-пізнавальну діяльність студентства. 
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Основними факторами активізації навчально-пізнавальної діяльності, за 

В. В. Ягуповим, є: професійний інтерес, проблемність, емоційність, творчий 

характер, ігровий характер. 

На наш погляд, формування компетентної особистості, фахівця нового типу, 

у ВНЗ можливо здійснити шляхом залучення у педагогічну практику сучасних 

педагогічних технологій, що мають доповнити, а деяких випадках замінити 

традиційні навчальні методи, які вже не можуть виконати замовлення суспільства 

у компетентних, ерудованих, адаптованих до динамічного сьогодення фахівцях. 

Висновки. Отже, на наш погляд, саме за допомогою компетентнісного 

підходу засобами сучасних педагогічних технологій можна сформувати та 

розвинути такі професійно значимі якості особистості (за даними А. Ф. Шиян): 

організаторські здібності, самоорганізація,  відповідальність, ретельність, 

вимогливість, здатність до прийняття рішень, спостережливість, вміння оцінити 

обставини, аналітичні здібності, критичність розуму і винахідливість, 

ініціативність, уміння керувати підлеглими та інші. 

В основі сучасних педагогічних технологій: інтерактивних, дослідницьких, 

диференційованого навчання, кредитно-модульно-рейтингових, інформаційних 

лежать конкретні предметні технології, методики та прийоми, а також локальні 

технології.  
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Анотація. У статті авторкою розкрито теоретичний аспект розвитку 

творчих здібностей студентів. 
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Постановка проблеми. Сучасні  умови розвитку нашого суспільства,що 

вступило в    добу   третього тисячоліття з його новою філософією спілкування, 

новими перспективами і ризиками, вимагають від школи новітніх підходів до 

проблеми формування активної, діяльної, успішної особистості, в якій 

поєднується високий  інтелектуальний рівень, розвинуті фізичні та моральні 

якості, активна громадянська позиція, здатність до результативної фахової 

діяльності. 

У відповідності до Закону України "Про вищу освіту" ця важлива і 

шляхетна мета є пріоритетною для викладача і здійснюється через впровадження 

як традиційних, так і інноваційних педагогічних технологій, що сприяють 

формуванню і розвитку творчих нахилів і талантів студентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’язування проблеми 

вивчення та розвитку творчих здібностей відображено у працях вітчизняних і 

зарубіжних психологів – Л.С. Виготського, Я.О.Понамарьова, Г.С. Костюка, В.В. 
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Давидова, П.Я. Гальперіна, В.М. Дружиніна, Д.Б. Богоявленської, О.М. 

Матюшкіна, В.О. Моляко, Ж.Піаже, Дж. Гілфорда, Е.П.Горенренса та ін. 

Мета статті - розкрити теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей 

студентів. 

Виклад основного матеріалу. Творчість - це розумова й практична 

діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, 

виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів 

дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури; якщо ж 

він новий лише для його автора, то новизна суб'єктивна і не має суспільного 

значення. 

У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття педагогічної 

творчості трактується по-різному. Розглядається поняття педагогіки творчості як 

науки про педагогічну систему двох діалектично зумовлених видів людської 

діяльності: педагогічного виховання та самовиховання особистості в різних видах 

творчої діяльності і спілкування з метою всебічного та гармонійного розвитку 

творчих здібностей як окремої особистості, так і творчих колективів. 

Педагогічний словник визначає педагогічну творчість як оригінальне та 

високоефективне вирішення вчителем навчально-виховних завдань, збагачення 

теорії та практики виховання й навчання. Таким чином, мета педагогічної 

творчості вчителя полягає у створенні сприятливих психолого-педагогічних умов 

для розвитку потенційних можливостей кожного учня в навчально-виховному 

процесі. Ефективність розвитку дитини значною мірою визначатиметься освітнім 

середовищем, скоординованою діяльністю всіх суб'єктів, причетних до її 

виховання.  

Отже, педагогічна творчість учителя - це педагогічна діяльність, спрямована 

на розвиток потенційних можливостей кожного учня у навчально-виховному 

процесі для якої притаманні:  

 виникнення протиріччя, проблемної ситуації;  
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 наявність об'єктивних (соціальні, матеріальні) і суб'єктивних (знання, 

уміння, особистісні якості, мотивація, творчі здібності) умов для 

творчості;  

 об'єктивна чи суб'єктивна новизна й оригінальність процесу та 

результату;  

 соціальна та особиста вага і прогресивність (педагогічна творчість 

учителя робить певний внесок у розвиток суспільства та особистості);  

 діалектична взаємозумовленість впливу на розвиток як дитини, так і 

самого вчителя зовнішнього і внутрішнього саморуху особистості 

(виховання й самовиховання, розвиток і саморозвиток тощо). 

Специфіка педагогічної творчості вчителя розглянута в роботах 

В.Загвязинського, В. Кан-Калика, Н. Кичук, Е.Лузік, М. Поташника та ін. У 

результаті аналізу наукових праць вище перелічених дослідників, виділяємо такі 

специфічні риси педагогічної творчості вчителя:  

 співтворчий характер щодо суб'єкта-об'єкта педагогічної діяльності;  

 можливість суб'єктивної  новизни й оригінальності процесу і 

результату;  

 обмеженість творчої діяльності педагога часом;  

 вплив на педагогічну творчість учителя багатьох факторів, які важко 

передбачити.  

Відповідно до специфіки педагогічної творчості формується і творча 

особистість учителя. Визначаючи творчість як об'єктивну рису педагогічної 

діяльності вчителя, Л.М. Лузіна підтвердила, що формування творчої 

індивідуальності вчителя означає вироблення у нього особливого ставлення до 

професійної діяльності як способу життя.  

В.А. Кан-Калик і М.Д. Нікандров виділяють основні умови перетворення 

діяльності вчителя у творчу:  

 усвідомлення себе як творця в педагогічному процесі;  
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 усвідомлення сутності, значення і завдань власної педагогічної 

діяльності, її мети;  

 сприймання вихованця як особистості в педагогічному процесі (як 

об'єкт і суб'єкт виховання);  

 усвідомлення власної творчої індивідуальності. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури ми визначили 

найважливіші риси педагогічної креативності вчителя:  

 високий рівень соціальної і моральної свідомості;  

 пошуково-проблемний стиль мислення;  

 розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, 

обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо);  

 проблемне бачення;  

 творча фантазія, розвинена уява;  

 специфічні особисті якості (сміливість, готовність до ризику, 

цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, 

ентузіазм);  

 специфічні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє "я", бажання 

бути визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом, 

прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах 

праці);  

 комунікативні здібності;  

 здатність до самоуправління;  

 високий рівень загальної культури.  

Перелік найважливіших рис педагогічної креативності вчителя не є 

усталеним. Проблема формування творчої особистості вчителя, розвитку його 

педагогічної креативності сьогодні повною мірою не вирішена. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури приводить до висновку, що 

рівень творчої діяльності вчителя, визначається, як правило, залежно від того чи 

іншого конкретного напряму його педагогічної діяльності. 
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Так, наприклад, І.П. Раченко визначає рівні творчої діяльності учителя, 

щодо його вміння організовувати свою працю. М.М. Поташник виділяє їх щодо 

підготовки педагога до уроку чи позаурочного заходу. В.А. Кан-Калик визначає 

творчі рівні діяльності вчителя щодо вміння керувати засвоєнням знань через 

взаємодію з учнівським колективом. Для визначення рівня творчої діяльності 

вчителя треба розглядати різні напрями його педагогічної діяльності.  

Ми розділяємо точку зору В.І. Андрєєва щодо визначення п'яти підсистем у 

творчій педагогічний діяльності.  

Дидактична підсистема характеризує ступінь володіння вчителем змістом 

навчального матеріалу, формами, методами, засобами ефективної організації 

навчальної творчої діяльності учнів;  

Виховна підсистема характеризує творчу педагогічну діяльність учителя із 

забезпечення психолого-педагогічних умов для формування кожного учня як 

особистості через активну життєву діяльність вихованців, їх творчий розвиток, 

самореалізацію своїх потенційних можливостей у різних видах діяльності;  

Організаційно-управлінська підсистема характеризує творчу педагогічну 

діяльність учителя з розвитку здатності до самоуправління і комунікації;  

Підсистема самовдосконалення характеризує творчу педагогічну діяльність 

учителя з підвищення своєї професійної та загальної культури, із самовиховання і 

саморозвитку професійно-значущих якостей,  педагогічної колективності,  

створення  своєї творчої лабораторії;  

Громадсько-педагогічна підсистема характеризує професійний, громадський 

та особистісний рейтинг учителя.  

У цих підсистемах різні вчителі можуть перебувати на різних творчих 

рівнях:  

Репродуктивний передбачає, що вчитель працюючи на основі вироблених 

до нього методик, рекомендацій, досвіду, відбирає ті, які найбільше відповідають 

конкретним умовам його праці, індивідуально-психологічним особливостям 

учнів.  
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Раціоналізаторський передбачає, що вчитель на основі аналізу свого 

досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить корективи у свою 

роботу, удосконалює, модернізує її;  

Конструкторський передбачає таку діяльність учителя, у якій на основі 

свого досвіду, знань психолого-педагогічних особливостей учнівського 

колективу, використовуючи існуючі методики, учитель конструює свій варіант 

вирішення педагогічної проблеми;  

Новаторський передбачає вирішення педагогічної проблеми на принципово 

нових засадах, відрізняється новизною, оригінальністю, високою 

результативністю.  

Творча активність у соціокультурному середовищі призводить до 

неповторності (унікальності) людини, у соціокультурній сфері – креативності 

(обдарованість), коли людина стає явищем соціокультурного середовища, а 

результати її творчості мають важливість для соціуму (О.Варламова) [1]. 

Рушійні сили розвитку творчого потенціалу особистості, що лежать в основі 

її активності, пов’язані із двома тенденціями – прагненням людини до рятування 

від напруги і досягненню рівноваги із середовищем; прагненням до створення 

напруги. Творча особистість існує лише в процесі постановки і досягнення нових, 

усе більш складних цілей.  

Виходячи з того, що рушійною силою розвитку виступають протиріччя і 

їхнє подолання, у професійній діяльності вчителя основним протиріччям, що 

забезпечує розвиток (при наявності належної мотивації), є протиріччя між 

здібностями, обдарованістю людини й вимогами творчої педагогічної діяльності. 

Для процесу розвитку креативної індивідуальності вчителя загальноосвітнього 

навчального закладу важливіше не індивідуальність особистості, а особистість, 

що забезпечує свідомий вихід на креативну самоактуалізацію. Найважливіша 

якість зрілої особистості – готовність сміливо й відкрито зустрічати життєві 

проблеми і справлятися з ними, знаходячи  внутрішні й зовнішні резерви. 

Особистість у цьому випадку забезпечує регулюючий вплив. Тільки завдяки 
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особистості, її регулюючому впливу вчитель виходить на креативну 

самоактуалізацію, що сприяє актуалізації творчого потенціалу.  

Все це дає можливість постановки практичного завдання формування 

творчого  потенціалу вчителя через актуалізацію його потреби у творчій 

самореалізації, через осмислення себе як творчого суб’єкта, через 

екзистенціальний і мотиваційний план його професійного буття. Специфікою 

даного явища є рефлексивний аспект у творчій  активності вчителя, що являє 

собою осмислення, переосмислення та перетворення суб’єктом цілесмислової 

педагогічної свідомості, професійно-педагогічної діяльності, спілкування, тобто 

своєї поведінки як цілісного стану (відношення) або готовності до творчої 

педагогічної діяльності. 

І. С. Волощук, досліджуючи структуру творчих здібностей (під творчими 

здібностями він розуміє "сукупність психічних якостей індивідуума, які у своїй 

єдності є запорукою успішного розв’язання ним творчих задач"[2]), визначає такі 

критерії творчої особистості:  

 спостережливість, яка виявляється в здатності помічати в об’єкті 

сприймання малопомітні, але суттєві деталі;  

 уява, що допомагає бачити предмети і явища об’єктивного світу під 

різними кутами зору,  відкриває шлях до використання їх у 

нестандартних, незвичних ситуаціях;  

 мислення, яке характеризується такими ознаками, як швидкість, 

гнучкість, оригінальність і точність; 

 цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, активність. 

Така характеристика структури творчих здібностей свідчить про 

комплексний підхід до вивчення творчої особистості. Однак окремі дослідники 

намагаються виділити  в  потенціалі творчої особистості такі якості, які за 

мінімальної своєї кількості характеризували б творчого індивіда в цілому. Одним 

із підходів до визначення сутності творчої особистості є виділення в її мисленні 

таких домінуючих ознак: синтез, оригінальність і дивергентність. Трапляються 
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випадки, коли в структурі якостей творчої особистості виділяють її ціннісну, 

емоційно-мотиваційну й інтелектуальну орієнтації.  

Попри свою цінність, такі підходи мають і певні недоліки, найтиповішим 

серед яких є обмеженість у визначенні певних якостей та виокремлення їх з 

цілісної структури творчих здібностей:  

Пізнавальні здібності - панування великого обсягу інформації, багатий 

словниковий запас, перенесення засвоєного на новий матеріал, установлення 

причинно-наслідкових зв’язків, виявлення прихованих залежностей і зв’язків, 

уміння робити висновки, інтегрувати і синтезувати інформацію, передбачати 

наслідки, міркувати, висувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, здатність 

до перетворювання, критичного мислення.  

Творчі здібності - здатність до ризику, дивергентне мислення, гнучкість у  

мисленні і діях, швидкість мислення, здатність висловлювати оригінальні ідеї, 

винаходити щось нове, багата уява, розвинута інтуїція. 

Емоційно-вольова сфера - реалістична Я-концепція, повага до інших, 

толерантність у стосунках з іншими людьми, схильність до самоаналізу, терпиме 

ставлення до критики, наполегливість у виконанні завдання, незалежність у 

мисленні й поведінці, впевненість у своїх силах і здібностях, внутрішня 

мотивація. 

Педагогічна творчість вчителя містить у собі творчу педагогічну діяльність 

вчителя і творчу навчальну діяльність учня, в їхній взаємодії й взаємозв’язку, а 

також результати їхньої творчої діяльності, які сприяють їхньому розвитку і 

саморозвитку. В. Кан-Калик відзначає, що творча педагогічна діяльність вчителя 

завжди обумовлена індивідуально-психологічними особливостями творчої 

навчальної діяльності учнів, у свою чергу, творча навчальна діяльність учнів 

обумовлена рівнем і характером творчої діяльності вчителя [4, с.76-84]. 

Висновки. Отже, творчий учитель - це особистість, яка характеризується 

високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й 

додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють 

успішній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмету, 
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який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та 

навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості учителя умов, 

забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних 

творчих можливостей учнів. 

Отже, творчість є необхідною складовою праці вчителя. Без неї неможливий 

педагогічний процес. Специфічна за своєю суттю творчість педагога має багато 

спільного не тільки з художнім, але й із науковим. Учитель дає науковим фактам, 

гіпотезам, теоріям якби нове життя, відкриваючи їм шляхи до розуму і серця своїх 

учнів. Творчість - необхідна умова становлення самого педагога, його 

самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи 

здібності, формує педагогічну талановитість учителя.  
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Анотація.  

У статті висвітлено актуальні проблеми підготовки дорослих до духовно-

морального виховання дітей молодшого шкільного віку. Проаналізовано 

особливості підготовки громадських активістів за програмою "В фокусі - діти" в 

Об’єднанні громадян "Дитяча Місія". 

 

Abstract.  

The article highlights the urgent problems of training adults for spiritual and 

moral formation of primary school children. The article gives analysis of features of 

training for the training program "Children are in Focus" developed by NGO “Children 

Mission". 
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Постановка проблеми. У сучасному українському суспільстві, яке стоїть 

перед багатьма політичними, економічними та соціальними викликами, особливо 

важливого значення набуває питання необхідності звернення до духовних 

підвалин буття нашого народу. Це спонукає до більш уважного вивчення 

можливостей морально-духовного виховання підростаючого покоління на засадах 

християнської педагогіки. До виховного процесу залучені не лише фахівці, а й 

батьки, родичі, волонтери, служителі церков. Тому виховний потенціал громади і 

питання підготовки громадських активістів до духовно-морального виховання 

дітей набуває виняткової актуальності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підготовки фахівців 

до морально-духовного виховання на засадах християнської педагогіки стала 

предметом вивчення лише на протязі останнього десятиліття. Варто назвати 

декілька дисертаційних робіт, в яких предметом окремого дослідження стало 

формування духовно-моральних цінностей фахівців або майбутніх фахівців, а 

саме: виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими 

фізичними можливостями (О. Хорошайло); виховання духовно-моральних 

цінностей у студентів педагогічних університетів (Є. Костик), теоретико-

методичні засади виховання морально-етичної культури майбутніх учителів (Л. 

Москальова), формування духовно-моральних якостей особистості майбутнього 

вчителя у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (І. Сіданіч), 

підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів духовно-моральних 

цінностей (І. Ковровський), формування духовно-моральної свідомості студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів (Г. Шевченко) та ін. 

Аналіз та узагальнення наукових робіт засвідчили, що поза увагою 

науковців залишаються проблеми підготовки громадських активістів до духовно-

морального виховання дітей. 

Мета статті - розкрити особливості підготовки громадських активістів до 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              45 

 

духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку в Об’єднанні 

громадян "Дитяча Місія".  

Виклад основного матеріалу. Наявні результати досліджень засвідчують 

тісний зв'язок виховання на основі релігійних цінностей з формуванням у людини 

високих моральних якостей та чеснот, відповідальної поведінки та здатності 

протистояти негативним впливам постмодерністського суспільства [1]. 

Питання необхідності духовно-морального виховання релігійна спільнота та 

батьківська громадськість почали порушувати з кінця 90-х рр. ХХ ст. Наслідком 

цього стало впровадження викладання предметів духовно-морального 

спрямування ("Основи християнської етики", "Християнська етика в українській 

культурі" та "Біблійна історія і християнська етика") за рішенням органів 

місцевого самоврядування у низці регіонів України. Підготовка педагогічних 

кадрів здійснюється обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти. 

На думку Ю. Решетнікова [2], на сьогодні існують всі необхідні, зокрема і 

нормативні, умови для запровадження викладання курсів духовно-морального 

спрямування на основі відповідного волевиявлення з боку батьків. 

Факультативний характер викладання предметів духовно-морального 

спрямування та невисока спроможність держави в підготовці та перепідготовці 

педагогічних кадрів до викладання цих дисциплін породив громадський запит до 

підготовки волонтерів до духовно-морального виховання дітей. Однією з 

громадських організацій, що активно долучилася до цієї справи, є Об’єднання 

громадян "Дитяча Місія" [3] (реєстраційний номер у Реєстрі об’єднань громадян 

1-0138-2005 Г.О. від 09.02.2005). 

У 1999 році невелика група громадських активістів, яких цікавила проблема 

духовно-морального виховання підростаючого покоління, пройшли 3-х місячний 

курс підготовки "Основи ефективного служіння дітям" та 10-денний курс 

підготовки тренерів до викладання вищеназваного курсу дорослим слухачам в 

Петра Інституті служіння дітям (Petra Institute for Children’s Ministry) в м. 

Вайтрівер, Південно-Африканська Республіка [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  
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Повернувшись в Україну, з червня 1999 року вони почали проводити 10-

тиденні тренінгові семінари "Основи ефективного служіння дітям" для 

співробітників благодійних фондів, членів та волонтерів громадських організацій 

та об’єднань, прихожан помісних церков. Метою семінарів була підготовка 

дорослих до морально-духовного виховання дітей засобами християнської 

педагогіки. 

За перші 5 років волонтерської діяльності було проведено 18 семінарів в 6 

областях України, під час яких було підготовлено 300 громадських активістів. 

Тренерська команда ОГ "Дитяча Місія" набула досвіду як особистої виховної 

роботи з дітьми, так і методичної роботи з розробки біблійних занять та програм 

для дітей молодшого шкільного віку. Основне досягнення ОГ "Дитяча Місія" - на 

основі матеріалів Петра Інституту служіння дітям та ознайомлення і вивчення 

потреб громадських активістів, які проводили духовно-моральне виховання дітей 

у різних формах позашкільної неформальної освіти (як то: дитячі клуби, недільні 

школи, дитячі домашні групи та гуртки, різноманітні виховні заходи в інтернатах 

та дитячих будинках, тощо), розроблена програма "В фокусі – діти".  

Програма "В фокусі – діти" складається з двох рівнів підготовки. Рівень 1 

"Побудова стосунків з дітьми" є базовим – 42 години. Наступний, Рівень 2 

"Проведення біблійних занять з дітьми", проводиться за 56 годин.  

З 1999 року цією програмою було охоплено 4 тисячі громадських активістів 

у 14 областях України та місті Києві. На наш погляд, така популярність програми 

зумовлена наступними факторами: 

1. Чисельний ріст віруючих [5] та інтерес суспільства до християнства як 

основи духовно-морального буття та традицій українського народу. 

2. Запит батьків та громадянського суспільства, а останні 5 років і держави, на 

виховання духовної особистості. 

3. Нездатність системи освіти задовольнити цей запит. 

Програма підготовки на кожному з рівнів має за мету формування 

компетенцій громадського активіста з 4 напрямів: 

1. Духовно-моральний розвиток особистості громадського діяча. 
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2. Знання та навики вивчення Біблії як основного джерела розуміння духовно-

моральних цінностей та принципів виховання дітей на християнських 

засадах. 

3. Розуміння дитини як об’єкта виховного впливу: її потреб, вікових та 

індивідуальних особливостей. 

4. Методи виховного впливу на дітей молодшого шкільного віку. 

За цими напрямами розроблені плани навчальних занять, що передбачають 

різні методи викладання дорослим: лекції (інтерактивні, з використанням 

мультимедійних засобів, тощо), семінари, бесіди, тренінги, дослідження життєвих 

кейсів, завдання для самостійної роботи, тощо. 

Програма розроблена на принципах безперервності, наступності та 

ступеневості у підготовці дорослих. Процес підготовки громадських активістів до 

духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку здійснюється на 

засадах особисто-орієнтованої педагогіки, розвитку та саморозвитку студентів та 

передбачає: 

 використання інтерактивних методів навчання та мультимедійних засобів; 

 індивідуалізацію навчально-виховного процесу; 

 посилення ролі самостійної роботи учасників програми підготовки; 

 використання сучасних методів контролю якості знань та проведення 

моніторингу якості підготовки; 

 розробка сучасних засобів навчання (посібників, індивідуальних робочих 

зошитів, наочних посібників, тощо). 

Важливе місце у підготовці громадських активістів займає навчальна 

практика, яка дозволяє використовувати набуті знання для формування 

необхідних умінь у практиці виховного процесу та засвоєнню елементів 

виховного впливу на дітей. Практична підготовка є обов’язковим компонентом 

програми "В фокусі – діти" і займає 12 із 42 годин на Рівні 1 та 10 із 56 годин на 

Рівні 2. Вона дозволяє учаснику програми практично спробувати свої сили в 

роботі з дітьми, навчитися застосовувати у громадській діяльності знання, 

отримані на навчальних заняттях. Мета практики – закріплення теоретичних 
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знань з питань духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку та 

набуття практичних навичок цього процесу. Завдання практики полягають у: 

безпосередньому ознайомленні громадських активістів з формами, методами та 

засобами побудови стосунків та проведення біблійних занять з дітьми молодшого 

шкільного віку, а також їх практичному застосуванню; формування у учасників 

програми творчого підходу до виховного процесу, потреби до подальшого 

самовиховання та самоосвіти. 

Практика організовується на базі тих громадських організацій, фондів та 

релігійних громад, членами або співробітниками яких є учасники програми. 

Команда тренерів ОГ "Дитяча Місія" складається як з співробітників 

організації, так і з волонтерів. Лише 50% з них мають вищу педагогічну чи 

психологічну освіту. Проте, розроблений процес підготовки тренерів, що має за 

мету гарантувати високу якість проведення програми "В фокусі – діти". По-

перше, майбутній тренер програми повинен мати особистий досвід духовно-

моральної виховної роботи з дітьми. Далі учасник проходить 56-годинний тренінг 

"Принципи і методи підготовки дорослих до виховання дітей" та проводить 

навчальні заняття програми під педагогічним та методичним керівництвом більш 

досвідченого тренера. Це забезпечує якість проведення програми та поступове 

духовно-моральне та професійне зростання тренерів, і як результат – підвищення 

якості підготовки громадських активістів, що приймають участь у програмі. 

Такі характеристики викладання навчального предмету як наявність 

мотивації до навчання; сприятливе, комфортне освітнє середовище для 

досягнення мети; використання ефективних форм, методів і технік навчання; 

опора на досвід, знання, уміння і навички студентів; наявність у студентів 

відчуття контролю над процесом свого навчання; досягнення успіху, задоволення 

пізнавальних потреб та потреби у самореалізації; повне занурення у процес 

навчання; достатність часу на засвоєння нових знань і вмінь; відсутність факторів 

ризику для здоров’я; зміна змісту навчання і позиції викладача, на думку 

Стрельнікова В.Ю. [6], є показниками особистісно орієнтованою технологією у 
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вищій школі. Частину цих характеристик ми можемо помітити і в процесі 

проведення програми "В фокусі – діти".  

Висновки. Багаторічний досвід проведення та відгуки як самих учасників, 

так і їх керівників, дає право відмітити ефективність підготовки громадських 

активістів до духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку за 

допомогою програми "В фокусі – діти" Об’єднання громадян "Дитяча Місія". За 

відносно короткий час підготовки громадські активісти з різноплановим 

попереднім рівнем підготовки до роботи з дітьми набувають базових знань, вмінь 

та навичок для роботи з дітьми. 

Програма "В фокусі – діти" Об’єднання громадян "Дитяча Місія" та досвід її 

проведення цікаві для подальшого дослідження з метою подальшого 

впровадження в програму підготовки фахівців та підвищення кваліфікації 

викладачів курсів морально-духовного спрямування. 
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Постановка проблеми. Актуальність обраної теми продиктована 

сучасними подіями суспільства, як на теренах України, так і світу. Майдан 

закінчився, Україна переживає важкий і суперечливий етап перехідного періоду, 

який характеризується  змінами  у всіх сферах життя, в першу чергу - в 

менталітеті і свідомості людей. В цьому аспекті наше дослідження  базується на  

визначенні виняткової роли особистості та впливу духовно-моральних цінностей 

на формування здорового суспільства. На одному бажанні до реформ суспільство 

"далеко не заїде", повинні змінитися цінності, тобто ми самі. На сучасному етапі  

на перший план виходить активізація людського фактора, як однієї з умов 

подальшого прогресу. Система освіти повинна прийняти цей виклик часу, та дати 

відповідь на запитання: як навчати, як виховувати, як розвивати. Велике значення 

треба приділити гуманізації та розвитку духовного потенціалу особистості. 

Професор Сіданіч І.Л. пише: "Стає очевидним, що від особистості дитини, її 

внутрішніх ресурсів, у першу чергу її духовних цінностей і моральних 

настановлень, від нового мислення залежить майбутнє людства,  його виживання" 

[18].  Духовно-моральне виховання підростаючого покоління - це глобальна 

проблема захисту людства від самознищення та збереження довкілля на нашій 

прекрасній планеті Земля, і вирішувати її треба на держаному рівні. Зміна і втрата 

суспільством усталених моральних принципів змінює це саме суспільство не в 

кращу сторону. Це відзначається як науковцями, так і пересічними громадянами. 

Особливо чутливо реагують демографічні показники. У країнах, де вищим 

принципом стало прагнення розбагатіти будь-якими засобами, сім'ї  крихкі і 

непостійні, народжуваність неухильно падає. Людство зубожіло, навіть не 

дивлячись на надлишок матеріальних благ у певної частини населення. Світ 

захопила меркантильність, суперництво, жадібність, егоїзм, невігластво, 
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поверховість в мислені, дріб'язковість, суперництво, жадібність, егоїзм, агресія. 

Тому перед освітою ставиться задача не просто підготовки відповідального 

громадянина, але і людини, здатної самостійно оцінювати,  що відбувається 

навколо, і будувати свою діяльність відповідно до інтересів навколишніх людей, 

тобто спільноти.  Рішення цієї задачі зв'язано з формуванням стійких  духовно-

моральних цінностей особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження впливу духовно-

моральних цінностей особистості на формування та розвиток суспільства 

здійснювали філософи, соціологи, психологи і педагоги, розкриваючи 

різноманітні аспекти цієї проблеми. Розроблення зазначеного наукового напряму 

базуються на положеннях філософського вчення Г. Сковороди, П.Д. Юркевича, 

О. Дробницького, А. Здравомислова, М. Каган, П. Матвєєва, О.І. Климишина; 

психологічні основи духовно-морального формування особистості розкриваються 

у працях І. Беха, М. Боришевського, С. Бубнова, О. Власенко, П. Ігнатенко, 

В. Москальця, М. Пірен, В. Ядова; педагогічні основи формування  у дітей 

духовно-морально цінностей розкрито в роботах О. Вишневського, 

В. Оржеховської, Л. Повалій, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського, 

О. Сухомлинської, І.Л. Сіданіч, К. Чорної, П. Щербаня, М. Яницького; духовний 

розвиток особистості є предметом досліджень  у вітчизняній педагогіці та 

психології у працях І. Беха, М. Бердяєва, М. Боришевського Л. Виготського, 

І. Зязюна, М. Савчина, Е. Помиткіна, С. Яремчука, С. Ярмусь та інших авторів; 

питання виховання моральної  відповідальності розглядалося  в дослідженнях  С. 

Возняк, Г. Ващенко,  М. Голянич, Н.І. Гринчишина, М. Ярошевського. Серед 

зарубіжних науковців проблемами впливу духовності та моралі на розвиток 

суспільства, формування духовних цінностей особистості займалися: Б. Скіннер, 

Д. С. Соммер, Дж. Доллард, А. Моруа, Л. Колберг , К. Роджерс , Ф. Боаста, Ж. 

Піаже, Е. Еріксон, Е.Фромм, та інші. 

Мета статті - розкрити  вплив духовно-моральних цінностей особистості  

на розвиток суспільства, як наслідок – національного відродження українського 

суспільства. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Після тривалого періоду 

атеїзації суспільства  за умов суспільної кризи та знецінення колишніх ідеалів 

комунізму значна частина населення країни переорієнтовується на духовно-

моральні цінності. Однією з найбільш характерних ознак становлення незалежної 

української держави є повернення громадян до християнства. Не стала винятком й 

система освіти. При вивченні предметів гуманітарного циклу вчителі все частіше 

звертаються до біблійних текстів, незмінним залишається прагнення пізнати 

істину, розуміти закони життя. Лише у християнстві знаходимо чітко визначену 

мету і призначення освітніх систем [20]. Як один з провідних навчальних 

закладів, підпорядкованих Національній академії педагогічних наук України, 

Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти", 

визнаючи всю загрозливість ситуації відсутності висококваліфікованих 

викладачів, розробив магістерську програму "Педагогіка вищої школи" зі  

спеціалізацію "Християнська етика". В університеті активно досліджуються і 

широко впроваджуються перспективні інноваційні педагогічні технології, нові 

методологічні та методичні підходи до реалізації концепції підготовки педагогів 

духовно-морального спрямування [25]. 

Формування суспільної моралі відбувається в процесі історичного розвитку 

як людства в цілому, так і окремої нації. Обумовлюються норми моралі ідеями 

виживання етносу, спробою створення взаємоповаги і по можливості вшанування 

між окремими індивідами, групами. Найбільш загальнолюдськими моральними 

цінностями є повага до старості, шанування батьків, батьківська жертовність по 

відношенню до своїх дітей, турбота про хворого тощо. Перераховані постулати 

сприяють продовженню роду, а тому є основоположними. Також загальними,  

практично у всіх народів, є моральні принципи, що стосуються питань побудови 

та організації сім'ї та сімейних відносин. У багатьох націй сімейна ієрархія, 

розподіл обов'язків вишикувалося таким чином, що майже у всіх народів світу 

жінка, мати - це берегиня сімейного вогнищу. Чоловік - годувальник і захисник 

роду. Жінка, крім того - уособлення сімейної чистоти, честі і совісті. 
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Крізь призму сьогодення ми спостерігаємо такі сучасні проблеми: 

змінюються світ, переконання, ментальність людей, і всі ці зміни – не в кращу 

сторону. І мабуть, це явище здається незворотнім. Це своєрідний процес 

деградації людства. З одного боку — ми розуміємо, що жити, не враховуючи 

моральних принципів,  не можна, але з іншого боку мораль набуває присмаку 

чогось набридлого. Порядна людина повинна звертати увагу на вимоги моралі, 

але ми бачимо, на скільки краще живеться тим, хто може переступити через ці 

вимоги. Наприклад,  про яку моральність може йтися, коли людині нічого їсти. 

Таким чином мораль нівелюється. Словосполучення "двадцять перше століття" 

викликає у нас такі асоціації, як криза, технічний прогрес, революції, акції 

протесту, знецінення людських цінностей. Якщо перелічені явища  відбуваються 

під впливом безпосередньої діяльності людини, то знецінення людських 

цінностей відбувається завдяки пасивності та бездіяльності людей. Те, що люди 

втрачають систему своїх моральних принципів, на думку мислителів, є наслідком 

втрати духовности, втрати зв'язку з джерелом – Творцем життя. Видатний вчений 

Даріо Салас Соммер (літературний псевдонім Джон Бейнс, онук видатного 

просвітителя Даріо Саласа Діаса, автора реформи системи освіти в Чилі, вніс 

значний вклад в справу морального вдосконалення особистості, поліпшення 

людських і суспільних взаємин і, таким чином, в становлення гармонії в усьому 

світі, академік і професор Академії проблем безпеки оборони і правопорядку) 

визначає: "Можна говорити про справжню агресію глобальної аморальності на 

моральні підвалини людства. Саме на домінанту глобальної аморальності, 

підкріпленої економікою загального обману, вибудовується будівлю світового 

держави. І якщо людство і далі буде слідувати в цьому напрямку розвитку, то всі 

етичні принципи, які регулюють взаємовідносини між людьми з давніх-давен до 

теперішнього часу, потрібно буде списати в архів через непотрібність. А це 

означатиме кардинальне порушення законів космосу, що неминуче призведе до 

руйнівних наслідків для всіх. Тому всі, кому дороги і країна проживання, і народ, 

який населяє її, і саме життя на планеті, і щасливе майбутнє нового покоління 

землян, не можуть бути і далі байдужими до витоптування корінних цінностей 
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Людини Розумної, без яких його існування стає практично неможливо навіть 

виходячи з законів фізики"[19].  

Духовні цінності — це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що 

притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню. Духовні 

цінності є предметом розгляду ідеології, філософії, теології, певною мірою 

мистецтвознавства. Моральні цінності  - моральні зразки, поняття, вимоги, що 

дають можливість людині оцінювати життя та орієнтуватися в ньому. Моральні 

цінності є предметом розгляду етики й психології. Справжні цінності роблять 

людину людиною. "Вся моральність людини полягає в його намірах" - говорив 

французький філософ, письменник і мислитель Жан Жак Руссо . Тлумачний 

словник Ожегова роз'яснює нам слово "намір" наступним чином - це припущення 

зробити що-небудь, бажання, задум. Це свого роду план дій, умисел вчинити що-

небудь [13]. Психологічний словник тлумачить слово "намір", як мотиваційну 

основу діяльності, пов'язану зі свідомим вибором певної мети [16]. Отже, якщо 

людина діє несвідомо, раніше не обдумавши і не проаналізувавши свої рішення, 

чи можна вважати таку людину особистістю? Якщо вона живе просто тому, що 

треба жити і слідує думкам і поглядам більшості, не планує своє життя, не має 

цілей, а просто існує, використовуючи ресурси землі, то, що відрізняє цю людину 

від тварини.  Письменник і філософ А. І. Герцен про це сказав наступне: "Тварина 

вважає, що вся справа його - жити, а людина життя приймає тільки за можливість 

що-небудь зробити". А. Ейнштейн, фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії 

відзначав, що  "моральні якості чудової людини мають більше значення для його 

покоління і для історичного процесу, ніж чисто інтелектуальні досягнення. Ці 

останні самі залежать від величі духу, величі, яка зазвичай залишається 

невідомою". Вчений підніс моральні якості людини більше, ніж інтелектуальні 

досягнення і зробив наголос на велич духу. Тому що в більшій мірі саме моральні 

якості роблять людину людиною, допомагають їй побачити істинний сенс 

існування на землі, зберігати цілісність особистості і принести позитивний вплив 

в суспільство. "Що стосується душі, то моральні цінності - не безглуздий винахід 

старезних моралістів. Вони тому й називаються цінностями, що без них 
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неможливі ні подальший розвиток суспільства, ні щасливе життя", вважав 

французький письменник, філософ Андре Моруа [11].  

В поняття "цінність" індивід вкладає своє суб’єктивне бачення. Якщо про це 

запитати декількох людей, то кожен з них дасть свою суб’єктивну відповідь. 

Цінності особистості змінюються тоді, коли змінюються й світогляд людини, 

переконання, а або наприклад, тоді, коли вона стає на нову сходинку свого життя. 

Якщо ж моральні цінності змінюються разом з людиною, то апріорі, змінюються 

вони і з плином часу. 

Світ, у якому ми проживаємо на даний момент, — складний та жорстокий 

світ. Біблія відкриває цей феномен таким чином: "Через розріст беззаконства 

любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений!" [22]. 

Люди зовсім не цінять щирість, справедливість, дружбу, любов., перестали 

довіряти один одному. Людство стає жорстоким  по відношенню один до одного. 

Кожного дня в засобах масової інформації ми чуємо про жахливі випадки — 

вбивства, терористичні акти, шахрайство, і це ще далеко не кінець цього 

негативного списку. Сьогодні весь світ, а українське суспільство особливо, 

відчуває глобальну загрозу, небезпеку, біду, але ж треба знати з чого ж подібне 

починається?  

Ми спіткали проблему, як національний занепад, а це ні що інше, як 

насамперед занепад духовно- моральних цінностей особистості. Людина перестає 

бути людиною у вищому сенсі, бо дозволяє замість себе думати і приймати 

рішення комусь іншому. Здається, що люди забувають про те, що все найкраще в 

житті — не має ціни. Друзі, сім’я, щастя, любов, посмішки — все це ми 

отримуємо зовсім безкоштовно! На жаль, сучасні люди цінують зовсім не це. Для 

більшості не є важливим те, що ти відчуваєш, чого ти бажаєш, чого ти досягнув 

або чого прагнеш досягнути. Їх цікавить хіба що, бренд твого одягу, модель 

телефону, марка машини і тому подібне. Нікому не важливий твій внутрішній 

світ. Люди не співпереживають один одному, кожен бажає працювати тільки на 

своє власне благо, а не на благо, наприклад, свого міста, своєї рідної батьківщини. 

В кожного свої проблеми і кожен старається вирішити їх будь-якими засобами. 
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Людство все більше і більше втрачає свої моральні цінності. Зараз наша держава 

переживає не найкращі часи. Масове безробіття та криза — це ты явища, про які 

ми чуємо, і обговорюємо найчастіше. Люди завжди поспішають, багато хто тяжко 

працює, щоб хоч якось прожити. В вирішенні цієї проблеми потрібно знайти, так 

би мовити, "золоту середину". Адже, хіба ж можна бути задоволеним своїм 

життям, спираючись на свою високу моральність, але жити у злиднях. Відповідь 

знаходиться в збалансованому розвитоку, зрісту особистості. Фізичне народження 

дитини - ще не народження людини, підкреслював С.В. Образцов [13]. Кожна 

людина має усвідомити, що головне багатство – це вона сама та її життя, але ми 

маємо самоудосконалюватись. Особливо це стосується педагогічних працівників.  

Як вважав Жозеф Жубе: "Навчати - означає вчитися подвійно" [26].  

Україна - дуже багата та родюча земля, населення  – одне з самих грамотних 

у світі, освічені люди. За результатами перепису 2001 року, грамотними є понад 

99% населення старше 10 років. Динаміка рівня грамотності населення України у 

віці 9-45 років за даними перепису характеризується наступними цифрами, % 

(табл. 1) [24]:    

 

 
1897 1920 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2001 

все 

населення 27,9 51,9 63,6 88,2 99,1 99,8 99,9 99,9 99,9 

міське 

населення 53,9 73,8 82,1 94,2 99,1 99,9 99,9 99,9 99,9 

сільське 

населення 23,5 44,8 58,7 85,0 99,1 99,7 99,9 99,9 99,9 

Таблиця 1. Динаміка рівня грамотності населення України у віці 9-45 років 

за даними перепису 2001 року.  

Чому мі таки бідні? Для відповіді на це запитання, треба проаналізувати 

ситуацію, що склалася в суспільстві. Історія відкривається людям через час, коли 

згасають емоції та доводиться переживати наслідки подій, що відбулися. На 
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пострадянському просторі народи були позбавлені багатьох духовно-моральних 

цінностей, про що сьогодні маси навіть не здогадуються. "Як всі, так і ми!" - 

дотримуючись цього загальноприйнятого правила поведінки,  люди потрапляли в 

пастку системи влади. Саме відсутність індивідуальності в людині вигідно 

правлячої владі. Так легше маніпулювати мисленням людей, заключати їх в 

рабство уявної свободи, створювати міф про прийняття ними самостійних рішень 

та волевиявлення.  

Відсутність управління своїм життям і згода з позицією: "Як всі, так і ми!" - 

призводить до того, що нашим життям і діями вже управляє суспільство. Це 

встановлювалося протягом десятиліть в країнах комуністичного режиму, де 

єдиною метою влади було тримати під контролем мислення кожної людини за 

допомогою управління його вчинками, діями, формуванням помилкових, цинічно 

брехливих цінностей та уявлень. Немає більш підходящого прикладу для 

ілюстрації, ніж повість-притча Джорджа Оруела "Скотарня" [23]. Даний бестселер 

рекомендується до прочитання та аналізу подій революції 1917 року, зрозуміти, 

як вплинуло на нас те, що здорову моральну основу суспільства було зруйновано. 

Короткий переказ притчі: власника ферми виганяють зі скотарні (повалення 

самодержавства), влада переходить в руки тварин (революція). Спочатку було 

прийнято рішення жити за заповідями, але з отриманням влади, нове керівництво 

стало міняти ці заповіді під себе, без відома інших мешканців. Самі ж тварини так 

захопилися роботою, що не помічали цих змін, а точніше погоджувалися з тим, 

що спочатку так воно і було. Наприклад як змінювалися заповіді в процесі 

владування нових хазяїв   

1. Усяка двонога істота — ворог.  

2. Усяка чотиринога істота чи птах — друг.  

3. Тварина ніколи не носить одяг. 

4. Тварина ніколи не спить у ліжку (пізніше додано: з простирадлами).  

5. Тварина не п’є спиртного (пізніше додано: надміру).  

6.  Жодна тварина не вбиває іншої тварини (пізніше додано: без 

причини).  
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7. Усі тварини рівні (пізніше додано: але деякі рівніші за інших)".  

Кінець притчі песимістичний: поступово головний герой Наполеон скасував 

всі заповіді, крім однієї - сьомої, перш її видозмінивши: "Усі тварини рівні але 

деякі рівніші за інших". Мораль цієї байки така: не спокушайтеся, якщо ви 

думаєте, що хтось, хто пробився до влади, в першу чергу думає про ваш добробут. 

Тільки ми самі і наші вчинки визначають, яке суспільство ми формуємо: 

суспільство здорових моральних принципів, або суспільство-скотарню. Ця 

яскрава метафора допоможе нам аналізувати події не тільки в нашій країні, але і в 

світі. Так було і буде в усі дні існування цивілізації й життя на Землі. Нехай це 

грубувате порівняння пробуджує нашу свідомість і самоусвідомлення щодо 

наснаження розібратися, де її місце в суспільстві і які позитивні зміни вона 

покликана зробити перш за все в собі, а потім творити славетну історію свого 

покоління [14]. 

Отже, однією з найголовніших причин всіх глобальних проблем  спільноти 

Землі, та української нації зокрема,  є нівелювання вищих загальнолюдських 

цінностей. Цьому процесу більшою мірою сприяла комуністична система, в якій 

виросли та розвивалися, формували самосвідомість  декілька поколінь українців. 

Відстоювання свобода людини, свободи слова, свободи совісті і права бути самим 

собою ніколи не було справою популярною, а навпаки, висміювалася і потрапляла 

під шквал критики і засудження з боку громадської думки. Особливо, виділився 

ХХ вік, як вік мас, коли, забувши про гідність особистості та її права, люди 

знищували один одного в геополітичних та ідеологічних війнах, відстоюючи 

особисті інтереси. Ті, хто жив за період  системи Радянського Союзу, можуть 

стверджувати те, як масово і повсюдно, де правила ідеологія комунізму, 

відбувалося знеособлення людини. Головна ідеологія теорії створення нової 

людини соціалістичного типу була спрямована комуністами на руйнування 

особистості, тобто  внутрішнього стрижня людини.  

Саме духовні цінності, як вищі цінності, необхідні для формування і 

розвитку сталого внутрішнього світу людей, їх духовного збагачення, тому 

найважливішою умовою формування повноцінної і моральної особистості є 
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засвоєння духовних цінностей. Іншими словами: немає цінностей - немає людини. 

"Існування особистості передбачає існування понад особистих цінностей. 

Особистості людини немає, якщо немає буття, яке вище його стоїть, якщо немає 

того, що вгорі світу, до якого вона повинна сходити " -Микола Олександрович 

Бердяєв, філософ. Чим сильніше любов суб'єкта до того чи іншого предмету, тим 

більшу цінність цей предмет набуває в його житті. В цьому випадку любов являє 

собою джерело або основу цінності. Говорячи простою мовою, те, що ти любиш 

найбільше, то ти і починаєш цінувати. Матеріальні цінності в першу чергу 

живлять і радують тіло, а душа тут вторинна. У цьому і криється небезпека, що в 

ім'я матеріальних цінностей, влади, можна знехтувати самою людиною, його 

волею,  гідністю і навіть самим життям.  

Навпаки, духовні цінності збагачують душу і приносять відчуття радості і 

щастя не тільки в життя самої людини, але і в життя оточуючих її людей, тому що 

в них міститься любов до Бога, до себе і до свого ближнього. Цінності, яких нас 

позбавили в системі СРСР: 

1. Свободи від суспільної думки: людина думає як більшість, зливається 

з натовпом. 

2. Нас виховували гарними людьми, але не особистостями. "Марксизм 

довів, а практика підтвердила, що суб'єктом суспільного життя особистість стає за 

умови, якщо вона діє в складі класу і її дії відповідають об'єктивним законам 

суспільного розвитку" [1].  

3. Тоталітарний режим позбавив нас духовності, комунізм нас позбавив 

любові до істини. Відкидаючи найголовніше - саме існування Бога, ця система 

позбавила себе вічної цінності, справжнього фундаменту, через що і не встояла. 

Вони оголосили війну духу, стверджуючи первинність матерії. Люди стояли в 

чергах за кришталем , а їх мільйонами знищували в таборах Сибиру.  

4. Радянське суспільство не вчило нас цінувати відмінності в інших 

людях, їх унікальність. 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              61 

 

5. Спотворено поняття любов. У істинної любові немає місця егоїзму і 

себелюбству, вона жертвує собою, досягаючи гармонії, і  не використовує когось 

заради себе самого. 

6. Радянський режим позбавив нас правильного розуміння про 

виховання дітей. Закласти правильну підставу виховання можна в тому випадку, 

якщо самі батьки керуються правильними життєвими цінностями. А якщо їх 

немає? І поки ви з ранку до вечора  на заводі або фабриці, в цей час система 

виховує ваших дітей так, як вона запланувала . Батьків переконали, що це дитина 

не ваша, її буде виховувати суспільство, так ми стали "сірим натовпом".  Звідси і 

пішло нехтування особистістю дитини, унікальністю і неповторністю. 

7. Комунізм нас позбавив моральних цінностей. Створювалися образи 

таких героїв, як скажімо, Павлик Морозов, який з ідейних міркувань нібито доніс 

владі на свого батька,  свідчив  про те, що він є противником радянської влади. 

Урок для народних мас полягав в тому, що вірність державі повинна 

перевищувати вірність, навіть, найближчим людям. Це теж було частиною 

комуністичної пропаганди, через яку дітям "промивали мізки", щоб вони ставили 

інтереси держави вище будь-яких моральних норм. Таке виховання 

підростаючого покоління в корені знищило найважливішу цінність в цілих 

народах: поняття поваги до батьків, до старших і до всіх ближніх. 

8. Комунізм позбавив нас цінних якостей особистості: наполегливість, 

стійкість, завзятість, ініціативність, здатність самостійно приймати рішення, 

терпіння до інакомислення, жити своєю метою і досягати її. "Якщо ви хочете 

вести щасливе життя, ви повинні бути прив'язані до мети, а не до людей або 

речей" - Альберт Ейнштейн. 

9. Диктаторська влада позбавила нас унікальності. Людина, 

перебуваючи і взаємодіючи в такому суспільстві, під впливом системи поступово 

втрачає свою відмінність і зливається з натовпом. Складність полягає в тому, що 

сама вона не завжди усвідомлює свою унікальність, як саму важливу цінність, 

тому живе на досить низькому рівні. У цьому підлість і злочин всякого 

тоталітарного режиму, що він вбиває в людині її унікальність, виховує людей з 
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однотипним мисленням, які не мають свого погляду на світ і завжди готових 

підкорятися. Вона вже ні на що не претендує,  не повстає і думає, як більшість. 

10.  Цінність влади над собою (самоконтроль, дисципліна), формування 

самого себе, самокритичність і самоаналіз, влада над емоціями і почуттями, 

уміння ставити питання, самоосвіта. 

По всьому світу та за усі часи існування людства  народи жадають кращого 

життя. В Україні ця жага за останніх два десятиліття привела до масштабних 

подій, проте життя народу мало змінилося на краще. Якщо ми не будемо навчені, 

то навряд чи рівень життя Європи прийде на нашу землю. Саме духовно-моральні 

цінності зробили європейців представниками певної західної культури, високого 

рівня демократії, яка захищає свободу і права людини. Отже, моральні критерії 

духовно здорової особистості європейця ми і називаємо ознаками здорового 

суспільства. Багато прав людини, які регламентовані в декларації ООН та 

перетинаються зі Святим Письмом –Біблією, не реалізується у нашому 

суспільстві. Наприклад статті 1,2:  

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та 

правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до 

одного в дусі братерства.  

Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи,  проголошені 

цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, 

майнового, станового або іншого  становища.  Крім  того,  не  повинно  

проводитися  ніякого  розрізнення  на  основі  політичного,  правового  або 

міжнародного  статусу  країни  або території, до якої людина належить, незалежно 

від    того,   чи   є   ця   територія   незалежною,   підопічною, несамоврядованою   

або   як-небудь   інакше   обмеженою  у  своєму суверенітеті [9]. 

Висновки. Таким чином, розвиток, підготовка, виховання особистості, на 

засадах духовно-моральних цінностей з метою її подальшої участі у створені 

гідного суспільного життя та побудови своєї країни, є важливим компонентом и 

напрямком роботи всієї системі освіти і  виховання України, та  має обов’язково 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              63 

 

бути підтримано на державному рівні. Маємо усвідомити, що як в науці, так і в 

державних програмах розвитку суспільства, це є на сьогодні не достатньо 

реалізованим напрямком діяльності. Більш того: в світлі вибору напрямку на 

євроінтеграцію, держава зобов'язана робити усвідомлені кроки до виховання 

нової особистості. Саме втілення духовно-моральних цінностей та принципів в 

життя - це незримий шлях до того, як стати справжнім європейцем, 

представником вільного співтовариства. Всі зміни починаються з середини, але  

видно будуть зовні. Викликом і завданням держави є створення умов на рівнях 

взаємодій всіх інституцій за для розкриття потенціалу, даних Богом дарів і 

талантів кожної людини. Це багатство належить всьому людству і залишиться 

надбанням цивілізації для сучасного і наступних поколінь.  

 Активізація цього процесу можлива завдяки збільшенню та 

урізноманітненню програм, спрямованих на формування духовно-моральних 

якостей особистості, навичок міжособистісного спілкування, готовності юнаків та 

дівчат до самоосвіти, залучення до цієї роботи сім’ї, церкви,  різних соціальних 

інститутів. Особливу значущу роль у вихованні підростаючого покоління 

відводиться сім’ї. Адже саме в сім’ї дитина успадковує найважливіші цінності, які 

стають її життєвим надбанням. Матимуть перспективу розробка та реалізація 

спільних проектів, обмін досвідом, налагодження системи роботи з особистістю 

на різних етапах її розвитку. Тільки такий підхід дозволить кожній молодій 

людині зрозуміти, що таке життя, батьківщина, шлюб, батьки, діти, життя 

суспільне, держава, патріотизм, свобода.  
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Анотація.  

У статті розглядаються актуальні проблеми виникнення, формування та 

розвитку волонтерського руху в Україні й за кордоном. Проаналізовано 

особливості та деякі історичні моменти виникнення й розвитку волонтерства, а 

також необхідність присутності християнських цінностей і духовно-моральних 

стандартів у розвитку волонтерського колективу. 

 

Abstract.  

The article highlights the urgent problems of genesis, forming and development 

of volunteering in Ukraine and other countries. Has been analyzed historical aspects of 

origin, development of volunteering; the necessity of Christian values presence, and 

spiritual and moral standards in the development of the volunteer group.  

 

Ключові слова: волонтер, історичний аспект, особистість, виховання, , 

духовність, християнські цінності, колектив, лідерство. 
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Постановка проблеми. У сучасному суспільстві, розвиток якого значною 

мірою стимулюється поширенням суспільно спрямованих інформаційних та 
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полікультурних процесів, важливого значення набуває система вищої освіти, на 

яку покладаються не тільки професійно орієнтовані, а й соціокультурні функції.  

У цьому контексті виховання та підготовка студента, як спеціаліста, а ще 

важливіше, гуманної людини та лідера високих духовно-моральних стандартів, 

діяльність якого буде впливати на формування світогляду та соціокультурного 

світосприйняття наступних поколінь, через залучення до участі у волонтерському 

русі, набуває виняткової актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Потрібно зазначити, що у 

сучасній психолого-педагогічній літературі значна увага приділяється питанням 

підвищення духовно-моральних стандартів суспільства через виховання таких у 

студентства (Боришевський М. Й., Дубасенюк О.А., Сіданіч І.Л.). У вітчизняній і 

зарубіжній соціолого-педагогічній літературі широко представлені питання 

позитивного впливу волонтерського руху на розвиток лідерських та 

громадянських якостей студентства й важливість залучення молоді до 

волонтерства. (А.В. Астін, О. Безпалько, З.П. Бондаренко, A.Грано, Ч. Гейзер, 

Девід Бріндл, І. Звєрєва, Н. Заверико, Г. Лактіонова, Т.В. Лях., Л. Міщик, І. 

Мигович, M. Окун, С. Пальчевський, В. Петрович, Ю. Поліщук, А. Рижанова, М. 

Тименко та ін). 

Мета статті – проаналізувати історично-педагогічні джерела та розкрити 

особливості розвитку волонтерського руху, та його вплив на підвищення духовно-

моральних принципів студентів-волонтерів, і взагалі суспільства через них. 

Виклад основного матеріалу. Світ рухається, трансформується, щодня 

прискорюючись в темпі, непідвласному нашому контролю, а іноді сприйняттю 

або навіть розумінню. Не зважаючи на всі складнощі і перипетії, що пригнічує 

негатив, постійно наростаючий в суспільстві в зв'язку з війнами, голодом, 

епідеміями, природними катаклізмами, кожна людська істота живе надією на 

поліпшення ситуації, фізичних і матеріальних умов, але найбільше бажає 

гуманного ставлення до себе, християнською мовою "любові ближнього" [Мтф 

22:38]. Багатьом, навіть атеїстично налаштованим індивідам, властива тенденція 

очікувати виконання "Божих" правил іншими. 
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У більшості віровчень світу, і, природно, у всіх світових релігіях, існує так 

зване "золоте правило", яке Апостол Матвій записав у своєму Євангелії: "Тож усе, 

чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому 

Закон і Пророки" [Мтф 7:12]. 

Кожна людина середнього віку, так чи інакше побувала в життєвій складній, 

а то і трагічній ситуації, коли без допомоги інших, зокрема, друзів, державних 

працівників або просто небайдужих перехожих, не зміг би впоратися з 

проблемою, не подолав би труднощі, а іноді і не вижив. У таких руйнівних для 

тіла і душі обставин з'являється гостра необхідність у виявленні "доброго 

самарянина". 

Історія про доброго самарянина [Лк 10:29-37] відома і в теологічних, і в 

філологічних, і в історичних сферах. Про неї написано наукові статті, художні 

розповіді, вірші, що запам'ятовуються, живі пісні; поставлені сценки, фільми і 

спектаклі; створені картини, фрески і мюрали, сказані тисячі проповідей і 

тлумачень. У чому суть: незнайомий перехожий, дискримінований за 

історичними, релігійними та етнічними ознаками, з доброти і милосердя, 

абсолютно добровільно, не пошкодувавши сил, часу і фінансів, подбав про ту 

постраждалу людину, яка гостро потребувала допомоги. Цей феномен записаний 

2000 років тому, в Євангеліє від Луки, в десятій главі. Ісус Христос, не боячись 

традицій, релігійних статутів і звичаїв суспільства того часу, закликав будь-якого 

допомагати всім, кому важче. У мусульманському духовному керівництві про 

життя, Корані, зазначено, що кожен живий є відповідальним за все, що 

відбувається в окрузі, до сорокового будинку.  

Самаритянин не очікував похвали, оплати, нагороди за свій внесок у 

поліпшення становища потерпілого. Він навіть не очікував відшкодування 

витрачених коштів. Його милосердя і співчуття виявилися достатньою 

внутрішньою мотивацією для його благородної поведінки. Його ім'я не відоме, 

але сьогодні мільйони людей, які бажають змінити життя на краще, слідують 

прикладу цієї людини, керуючись закликом Ісуса і його апостолів. 
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На нашу думку, основи сучасного волонтерського руху були закладені в 

суспільстві тисячі років тому, з часом перетворюючись, розростаючись, 

поступово набуваючи структуру, різні напрямки, розвиваючись структурно і 

методологічно, але не втрачаючи тим не менш, своєї духовно-моральної основи і 

цілеспрямованості допомогти ближньому, оптимізувати умови, поліпшити 

ситуацію. 

Волонтерський рух розвивається і поширюється щорічно, як в інших 

державах, так і в нашій країні. 

Етимологія слова волонтер. Слово "волонтер" приходить з франц. 

volontaire, від. лат. Voluntārius. У тлумачному словнику В.С. Даля [6] можна 

прочитати про те, що слово "волонтер" прийшло з французької, і це те ж, що і. 

повольщіна. Століття тому синонімами до цього слова були "доброволець, 

вольнослужащій", або ж "зарахований на своєму утриманні та по своїй волі, у 

воєнний час, до війська, але не вступив в службу". Цікаво, що в Новому 

Тлумачно-словотвірному словнику російської мови. Т.Ф. Єфремова початкове 

значення  цього слова визначено як застаріле, але зазначено інше, сучасне 

значення: "той, хто добровільно бере участь в якийсь справі". 

Значення слова волонтер "volunteer" в Оксфордському словнику [7] 

повністю збігається з сучасним російським: "A person who freely offers to take part 

in an enterprise or undertake a task - Людина, яка вільно пропонує взяти участь в 

підприємстві або виконувати взяті на себе обов’язки". При чому, в англійській 

мові слово "volunteer" може бути і іменником - суб'єктом, і дієсловом - дією 

виробленим суб'єктом. Тут же, в англійській мові, з'явився віддієслівний іменник 

– volunteering,  що означає добровільну роботу в якійсь організації без оплати 

(Work for an organization without being paid). 

Волонтерством, як правило, вважається гуманна діяльність, де людина або 

група надає послуги не для фінансової вигоди. Волонтерство також відоме у 

розвитку навичок і часто призначене для сприяння добробуту або поліпшення 

якості людського життя чи може мати позитивні результати для волонтера, а 

також для людини чи спільноти, де вона служить. Воно призначене для 
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встановлення контактів, можливого працевлаштування. Багато добровольців 

спеціально підготовлені у сфері праці, таких як медицина, освіта або аварійно-

рятувальних. Інші слугують в міру необхідності, наприклад, у відповідь на 

стихійні лиха. 

У Законі України "Про соціальні послуги" [8] зазначається, що волонтер – 

це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та 

вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер. У світовій практиці 

найголовнішою ознакою волонтерства є те, що волонтер частину свого вільного 

(особистого) часу, сил, енергії, знань, досвіду добровільно (без примусу та 

вказівок "згори") витрачає на здійснення діяльності, яка є корисною людям і 

суспільству загалом. 

Для багатьох волонтерів головним мотивом їх безкорисливої діяльності є 

віра. 

Ще в перших століттях нашої ери, за появи перших чернечих орденів, 

аскетизм, духовність і добровільна безоплатна регулярна допомога нужденним 

стають головними критеріями особливого способу життя окремих віруючих. Вони 

вважають за краще проводити своє життя в служінні Богу та ближнім, особливо 

інвалідам, хворим і бідним.  

У V ст. у статуті Бенедиктінців серед різних правил наголошено на 

необхідності допомоги іншим, у тому числі їжею, одягом і фізично. У IV ст. 

Бенедикт з Нурсії, Святий, також Венедикт (італ. Benedetto da Norcia, бл. 480, 

Норчія — 21 березня 547, Монте Кассіно) — засновник ордену бенедиктинців, а 

також, як вважається, взагалі усього західного чернецтва, головний покровитель 

Європи. Він походив зі шляхетної родини, навчався у Римі, але розпусність 

римського життя не подобалась йому, і він подався в гірську місцевість неподалік 

від міста, де він жив у печері багато років. Слава про побожне життя Бенедикта 

привела до нього кількох послідовників, з якими він заснував 12 маленьких 

монастирів.  

Правило Святого Бенедикта — це книга заповідей написаних Св. 

Бенедиктом Нурсійським (480-547) для ченців, що живуть общиною під 
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керівництвом абата. Починаючи приблизно з VII століття ці правила були також 

прийняті жіночими спільнотами. Протягом 1500 років свого існування, книга 

заповідей стала значним провідником для західного християнства, що жило в 

чернечій громаді. Суть Правила Святого Бенедикта підсумовується в девізі 

Бенедиктинської Конфедерації: pax -"мир" і традиційне ora et labora - "молись і 

працюй". 

Св. Августин, християнський теолог і церковний діяч у IV ст., названий 

Блаженним, написав: "Оскільки ви не можете робити добро всім, ви повинні 

звернути особливу увагу на тих, хто, за випадковим збігом часу, місця та 

обставин, потрапили в більш тісні стосунки з вами".  

З XVI в Єзуїтські ченці займалися наукою і освітою, навчаючи на 

волонтерських засадах тисячі людей, називаючи себе солдатами Бога під 

прапором Хреста. Вони вважали себе членами товариства, заснованого, головним 

чином, для цієї мети: прагнути перш за все захисту і поширення віри й прогресу 

душі в християнському житті і навчанні, за допомогою публічної проповіді, лекції 

та будь-якого іншого служіння слова Божого, освіти дітей і неписьменних людей 

у християнстві. У фундаментальному статуті ордену було записано, що кожен 

Єзуїт повинен показати, що він готовий узгодити відчужених, співчутливо 

допомагати і служити тим, хто перебуває у в'язницях або лікарнях, і, справді, 

вчиняти будь-які інші справи милосердя, згідно з тим, що буде здаватися 

доцільною для слави Божої та загального блага. 

Сучасну професію медсестри ми маємо завдяки багатій лютеранці Флоренс 

Найтінгейл [9]. З самого раннього віку, дівчина була активна в філантропії, 

служінні хворим і бідним людям в селі, що належало садибі її сім'ї. На той час, 

коли їй було 16 років, ій стало зрозуміло, що догляд за хворими - її покликання. 

Вона вважала, що це її божественне призначення. Флоренс стала доглядати за 

пораненими у війні у XIX ст., проводила нічні чергування та обходи, надаючи 

особисту допомогу тим, хто її потребує, залишивши в пам'яті багатьох образ 

"Дами з лампою". Під час Кримської війни, вона і її команда з тридцяти чотирьох 

медсестер з різних релігійних орденів поліпшили антисанітарні умови в 
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британській базової лікарні, скоротив рівень смертності на дві третини. Її 

письмові праці та звернення залучили до себе увагу громадськості, і в 

подальшому викликали реформи охорони здоров'я в усьому світі. У 1860 році 

вона заснувала шпиталь Сент-Томас і "Школу Найтінгейл підготовки медичних 

сестер". Однією з сильних і постійних внутрішніх мотивацій в житті і діяльності 

Найтінгейл вважала свої віру та особисті взаємини з Богом. В одному зі своїх 

листів вона писала: "Наближайтеся до Бога не обрядами і церемоніями, а 

внутрішнім почуттям. Небеса - це не місце і не час". 

Деякі дослідники вважають роком виникнення волонтерського руху 1859 

рік, коли французький письменник-журналіст Анрі Дюнан, вражений кривавими 

картинами війни, запропонував ідею створення Червоного Хреста – організації, 

що працювала б на добровільних засадах і надавала першу медичну допомогу 

пораненим бійцям. Принципами, сформульованими Дюнаном, керуються 

волонтерські організації у всьому світі і до тепер. 

Інші дослідники виокремлюють ХХ ст. як головну віху в розвитку 

волонтерського руху. У Європі після закінчення Першої світової війни з’явилися 

люди, готові надавати допомогу постраждалим у війні. Саме в цей час були 

створені перші волонтерські організації. Було засновано Координаційний комітет 

міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-

квартирою у Парижі. 

Care in Action. Взимку 2001 автор статті стає активним постійним 

волонтером в німецькій неурядовій громадській організації (НГО) "Care in 

Action", беручи участь в проекті в Західній Україні. Метою цього НГО було 

поліпшення умов інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також доставка і поширення гуманітарної допомоги для віддалено 

розташованого населення Карпат - таких категорій, як малозабезпечені або 

багатодітні сім'ї, інваліди, самотні громадяни похилого віку тощо. Протягом трьох 

років у цьому місіонерському проекті допомоги поряд з проведенням бесід 

християнського змісту та розповсюдженням біблійної літератури, були доставлені 

"прямо в руки" десятки тонн одягу, взуття, постільної білизни і ковдр, посуду, 
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іграшок, шкільного приладдя тощо. Окремим сім'ям були також виділені інвалідні 

коляски, медикаменти, памперси тощо. Все це було можливо зробити завдяки 

саможертовній праці в дуже складних умовах добровольців, в основному 

студентів з різних областей України, які навчалися в ВНЗ Львова під 

керівництвом кількох місіонерів-християн з інших країн. Абсолютне бездоріжжя, 

особливо під час розливу річок в сезони танення снігу або рясних дощів, 

відсутність елементарних умов проживання та гігієни, електрики і газу на деяких 

хуторах залишили незабутні спогади у всіх, котрі брали участь у цих поїздках. 

Бажання допомогти людям, послужити Богу, бути схожим на Христа допомагало 

долати труднощі. Завдяки правильній мотивації, поглибленому вивченню 

біблійних принципів і вихованню в них лідерських якостей, деякі колишні 

учасники цього проекту в даний час продовжують брати участь та залучають 

інших до схожих заходів у Львівській області. Деякі є постійними членами або 

керівниками інших НГО України, які позитивно впливають на життєдіяльність 

свого міста в сьогоденні, і через виховання і культивування у волонтерів 

уважного та милосердного ставлення до оточуючих змінюють на краще майбутнє.  

Scrce puno osmjeha. У 2005 р. автора статті запросили для участі в 

місіонерському проекті у Боснії і Герцеговині. Як колишня центральна частина 

Югославії, ця країна серйозно постраждала від війни, посиленої політичними, 

етнічними та релігійними розбіжностями. Ц ході війни серби, які були переважно 

православними, об'єдналися з хорватами, католиками за віросповіданням проти 

боснійців, мусульман за віковою традицією. Війна була жорстокою, 

кровопролитною; її відгомони чутні і сьогодні, через двадцять років. Через 

бажання допомогти змученим війною людям невелика кількість місіонерів-

волонтерів з кількох країн об'єднала свої зусилля. В результаті в БіГ виникла НГО 

"Scrce puno osmjeha". Головною метою цієї організації було (та є і сьогодні) 

створення різних проектів, які могли б навчити місцевих жителів, якщо потрібно 

пробачити, навіть, ворогів, як вчать цьому святі книги, що для поновлення 

душевних і фізичних сил потрібні підтримка та взаємодія один з одним. З 2005 по 

2016 рр. у проектах "Scrce puno osmjeha" взяли участь тисячі боснійських, 
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сербських і хорватських студентів та школярів. Проектів і заходів було безліч: 

клоунська терапія в лікарнях і госпіталях; проведення музично-освітніх програм в 

школах, притулках та інтернатах; організація концертів музичної самодіяльності у 

в'язниці, на військових базах, будинках для людей похилого віку, притулках для 

людей з особливими потребами, очищення територій від сміття і посадка дерев 

тощо. Велика кількість часу була відведена роботі з біженцями: проведення 

ігрових та навчальних заходів для дітей, особисті бесіди підтримки і розради для 

дорослих, молитви за хворих, доставка продуктів харчування та іграшок тощо. 

Для підготовки волонтерів та формування волонтерських груп, серед 

студентів ВНЗ і технікумів регулярно проводилися тренінги лідерства, 

мотиваційні заняття, семінари про взаємини, особисті консультації. Застосування 

і прийняття принципів: "люби ближнього свого", "моліться за ворогів ваших", 

"давайте і воздасться вам", "прости і проститься тобі" зробило ці проекти не 

тільки можливими в післявоєнних напружених обставинах, в умовах повного 

антагонізму і окремих випадках підліткового насильства в країні, а й вплинуло на 

повну зміну менталітету тих, хто ставав учасником або навіть глядачем заходів. 

Їм було зрозуміло, що тільки спільними зусиллями, зосередившись на 

позитивному, можна змінити ситуацію своєї вулиці, міста і країни. 

Одним з проектів НГО "Scrce puno osmjeha" і до тепер є розмальовування 

мюралів в інтернатах, лікарнях, дитячих навчальних закладах, на стінах шкіл та 

інших будівель міста. Для участі в такому проекті не потрібні будь-які професійні 

навички. При правильному підході, використовуючи певні педагогічні методи і 

духовно-моральні принципи формуються добрі партнерські відносини між 

учасниками проектів. Стираються всі вікові та міжнаціональні відмінності 

волонтерів. Об'єднавшись, люди створюють щось прекрасне і добре, яке буде 

роками нагадувати про те, що добром можна перемогти негатив. 

WorldWide Familia Mission. Протягом 2014-15 н.р. автор статті була 

запрошена завідувати на волонтерських засадах невеликим приватним 

навчальним закладом при місіонерському центрі на о. Богол на Філіппінах. 

Проект був організований з метою підтримати духовно, морально і фізично сім'ї, 
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які втратили все під час сильного землетрусу 2013 року. Освітній процес у країні 

загалом відстає в розвитку через складнощі політики, економіки і локального 

менталітету. Рівень життя поселенців на островах дуже низький - важко уявити і 

описати представнику європейського населення. Особливо складна обстановка на 

віддалених від центру островах, де найчастіше для навчання немає відповідних 

умов, обладнання, підручників, зошитів, паперу, крейди, щоб писати на дошці; в 

будівлях шкіл відсутні водопровід, туалети; на окремих островах взагалі не 

налагоджена систематична доставка питної води. 

У школі при місіонерському центрі відбувалося навчання від 35 до 60 дітей 

щодня. Вік учнів варіювався від 4 до 8 років. У програму включені: читання, 

початковий рівень рахунку і арифметики, розвиваючі ігри, пісні з рухами для 

розвитку координації і балансу, завдання для розвитку дрібної моторики і 

творчості (ліплення з пластиліну, вирізування і поклеїння аплікацій, створення 

колажів з природних матеріалів тощо). Велика частина використаних матеріалів 

(підручники, книги для читання, музичні завдання, альбоми для розфарбовування, 

роздатковий матеріал, різні наочні посібники) були придбані у компаній, які 

розробляють навчальні посібники для домашнього навчання (Homeschooling), що 

підкреслюють духовно-моральні цінності християнського змісту. 

В обов'язки завідувача-волонтера, крім місіонерської діяльності 

(розповсюдження матеріалів християнського змісту, проведення біблійних занять 

для 3 вчителів, 3 працівників, близько 60 батьків і 3 волонтерів школи), входили: 

поступове формування та оптимізація навчального плану і програми, облік 

відвідуваності дітей, комунікація з батьками, контроль якості проведення занять з 

дітьми і підготовленості вчителів, координація залученості волонтерів та їх 

відвідувань і допомоги, консультації та тренінги з виховання дітей для вчителів і 

батьків, міні-семінари з підвищення кваліфікації вчителів та волонтерів тощо. 

Спрощувало завдання невелика кількість бенефіціаріїв проекту, і це зробило 

можливим спілкування практично з кожним учнем і батьком на особистому рівні. 

Основні складності ситуації: незрівнянно високий рівень проживання місіонерів і 

волонтерів в порівнянні з місцевими умовами життя; відмінності менталітету і 
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особливості культури філліпінців, низький рівень у них внутрішньої мотивації, а 

також мовний бар'єр - офіційна мова навчання на Філіппінах для будь-яких 

навчальних закладів англійська, а не тагалог, що є першою державною мовою, 

яку, в свою чергу, жителі багатьох островів також не використовують, 

розмовляючи на місцевій мові, наприклад, Себуано. Існує також чимало перешкод 

у спілкуванні з місцевим населенням через стереотип "кольору шкіри", де 

позначається вплив історичних подій - багатовікове рабство, колоніальна 

культура і повна залежність від держав-метрополій протягом більш, ніж чотирьох 

століть. Тому доводилося приділяти набагато більше уваги і часу для переконання 

батьків у гострій необхідності виховувати своїх дітей і розвивати їх здібності, 

замість збирання малюками кокосів і відправки малечі на рибну ловлю, що 

актуально для щоденного виживання, замість шкільних занять, результати яких 

сумнівні і проявляться в віддаленому майбутньому. Також необхідно було 

посилити і мотивацію іноземних волонтерів із закликами не сумувати і не 

здаватися, не дивлячись на складні фізичні, санітарні та емоційні складності. 

Таким чином, те, що писав Апостол Павло у своєму листі до церкви в Галатії у 

першому столітті нашої ери, є актуальним і сьогодні: "А роблячи добре, не 

знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо". 

БФ "Возлюби". Завдяки досвіду, набутому в Боснії і Герцеговині, автор 

статті була запрошена для участі у волонтерських проектах у Східній Україні, і до 

тепер є адміністратором літніх і зимових таборів при благодійному фонді 

"Возлюби". Фонд був сформований християнами-протестантами Донецька і 

Донецької області, віруючими, які мають активну громадянську позицію. Група 

студентської молоді під керівництвом протестантського пастора відкрила НГО 

для роботи з неблагополучними верствами населення. Фонд відкрив філії у Києві, 

Харкові, Сумах, Запоріжжі та Полтаві. Волонтери "Возлюби", які належать до 

категорії вимушено переселених, не витрачаючи час на жалість до себе, нарікання 

про те, що відбувається, оплакування втраченого, щодня проводять різні заходи 

для переселенців, багатодітних і малозабезпечених сімей, проводячи клуби за 

інтересами для підлітків і дорослих, гурток духовно-патріотичного виховання, 
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недільні біблійні заняття для дітей, науково-пізнавальні лекції для молоді про 

стосунки між людьми, щомісячні поїздки і відвідування особливо постраждалих 

сімей, розподіл продуктових пайків, ковдр, іграшок, одягу тощо.  

Одним з проектів, що активно розвиваються, є проведення дитячих таборів. 

Програма таких повних літніх і зимових, а також коротких денних таборів є 

христоцентричною. Весь склад тих, хто працює у таборі: адміністратор, 

програмний координатор, вожаті, вихователі та їхні помічники, - представлені 

активно-віруючими, у більшості, студентами та старшими школярами-

протестантами, які беруть участь у проекті на волонтерських засадах. 

Їх головною внутрішньою мотивацією є бажання виконувати волю Божу у 

відповідності зі своєю совістю та розумом та за покликом серця й духу. Вони 

розглядають свою участь в подібних заходах як допомогу і турботу про 

ближнього, служіння суспільству, як фізичне і матеріальне демонстрування своєї 

віри. Це нагадує звернення Апостола Якова до своїх одновірців, переконуючи їх 

припинити бездіяльність і не зупинятися на одних тільки бесідах про спасіння 

душі: "Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл не має? Чи 

може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного 

покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не 

дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? Так само й віра, коли діл не має, 

мертва в собі! Але скаже хто-небудь: маєш ти віру, а я маю діла; покажи мені віру 

свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх [Якова 2:14-18].  

Побачивши на власні очі чужу біду, людина вчиться приймати рішення в 

складних ситуаціях, стає більш відповідальною, розуміє, що завжди є поруч ті, 

кому складніше і гірше, навчається бути лідером, звикає нести відповідальність за 

інших, їх долю, а значить і за майбутнє. 

Висновки. У сучасному світі байдужість і вседозволеність все більше 

опановують розумами і душами, особливо, серед молоді. Потрібно боротися з 

духовною апатією і душевною лінню, брати активну участь у громадському 

житті, виховувати суспільство, пропонувати і вживати заходи для залучення 
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молодого покоління, особливо, студентства ВНЗ, для участі у розвитку духовно-

моральних якостей соціуму.  

Однією з форм виховання майбутніх лідерів, керівників і відповідальних 

громадян є створення, підготовка і проведення волонтерських заходів, програм і 

проектів (одноденних, сезонних, і навіть з проекцією на кілька років). 

Проведення заходу за участю волонтерів вимагає підготовки, планування і 

чіткої організації. Під створенням волонтерської групи маються на увазі не 

короткі одноразові події, а процес, що впливає на розум, душу та характер 

кожного, формує здібності й нові навички, потребує застосування різних 

виховних методів та включає проведення тренінгів, розвиток лідерських якостей, 

об’єднання особистостей у динамічний працездатний колектив. 

Але, безумовно, всі ці зусилля і намагання виправдають себе, тому що наше 

ставлення один до одного і наших дітей стане добрішим і поряднішим, а 

суспільство в цілому зможе жити по-божому у всіх значеннях цього слова. 
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IN CHEMISTRY LESSONS 

 

Анотація.  

У статті на підставі теоретичного аналізу розкрито сутність поняття 

"духовно-моральні цінності", проаналізовано шкільну навчальну програму з хімії  

та  можливості шкільного курсу хімії у формуванні духовно-моральних цінностей 

школярів, запропоновано використання на уроках   хімії  змісту предмету хімії та  

різних форм і  методів для формування духовно-моральних цінностей.  

 

Abstract. 

The article is based on a theoretical analysis of the essence of the concept of " 

spiritual and moral values ", analyzed school curriculum in chemistry and the possibility 

of high-school chemistry in the formation of spiritual and moral values of students, 

asked to use the lessons of chemistry content of the subject chemistry and the various 

forms and methods for forming spiritual and moral values. 

 

Ключові слова: формування, духовно-моральні цінності,  хімія, учні 

 

Keywords: formation, spiritual and moral values , chemistry, students. 

 

Постановка проблеми. В  сучасних умовах XXI ст. для України постає 

питання вироблення  нової політичної та економічної стратегії, яка б надала 

державі можливість вести діалог як рівний суб'єкт міжнародних відносин. Пошук 

такої стратегії пов'язаний не тільки з аналізом дипломатичних стосунків, але й з 

формуванням духовно-моральних цінностей суспільства, які дозволять 

розбудовувати щасливу, незалежну, заможну Україну. Негативні явища 

суспільства, такі як корупція, безробіття, соціальна незахищеність, екологічні 

лиха гальмують розвиток країни. Так в той час, коли у світі працюють уже багато 

років сміттєпереробні заводи, які забезпечують міста, села енергією ми дихаємо 

забрудненим повітрям смітників. Написано багато  наукових праць, проведено 
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досліджень, працюють екологічні інститути, затверджуються програми  та 

створюються комісії по збереженню навколишнього середовища, але все це не 

діє. Суспільні негативні явища - є доказом  духовно-морального занепаду 

суспільства. Реформування країни має бути пронизане ідеєю духовно-морального 

розвитку суспільства. На сучасному етапі, коли на перший план виходить 

активізація людського фактору, освіта повинна  створити усі умови, які дають 

можливість формувати  духовно-моральні цінності  через зміст освіти та 

виховний процес. Проблема сьогодні полягає в тому, що  зміст освіти базується  

переважно  на засадах наукової раціональності, а загальнолюдські цінності ми 

прагнемо формувати  тільки через виховний процес.  

Мета статті - розкрити сутність поняття "духовно-моральні цінності", 

проаналізувати шкільну навчальну програму з хімії  та  можливості шкільного 

курсу хімії у формуванні духовно-моральних цінностей школярів, запропонувати 

використання на уроках   хімії  змісту предмету хімії та  різних форм і  методів 

для формування духовно-моральних цінностей. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз  Державних  стандартів  базової і 

повної загальної середньої освіти 2004 р. та 2014 р. вказує на те, що в час 

"перезавантаження " освіти України, в І розділі  Державного стандарту не введено 

поняття "духовно-моральна цінність", воно розпорошено в різних 

компетентностях: "загальнокультурна компетентність" розглядається як здатність 

учня …застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські 

цінності, "Здоро'язбережувальна компетентність"- дбайлово ставитись до 

власного здоров'я та інших людей, тощо. Слід зазначити також, що  в завданнях  

освітньої галузі “Природознавство" передбачено забезпечення формування 

ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і 

природи, а також ідей сталого розвитку.  

  Сутність поняття духовно-моральні цінності знайшло своє відображення в 

наукових роботах багатьох філософів (В. Баранівський, М. Бердяєв, Л. Буєва, С. 

Кримський, А. Кузнєцова, Л. Олексюк, Г. Сковорода, В. Соловйов та ін.); 

психологів (І. Бех, М. Боришевський, Т. Бутковська, О. Зеліченко, С. Рубінштейн, 
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А. Титаренко та ін.), педагогів (В. Беспалько, Т. Власова, О. Олексюк, М. 

Роганова, Г. Сагач, В. Серебряк, В. Шадриков, Г. Шевченко та інш.). Аналіз робіт 

дозволяє дати чітке визначення поняттю "духовно-моральні цінності" - це 

внутрішні, світоглядні переконання, що формують життєву позицію та поведінку 

особистості, входять до її психологічної структури у формі особистісних поглядів 

і принципів, які виступають об'єднувальною ланкою між культурою суспільства і 

внутрішнім світом особистості. Духовно-моральними цінності: добро, любов, 

віра, гуманнізм, чуйність, милосердя, толерантність, обов'язок, відповідальність 

складають фундамент людини як особистості. Як зазначає І.Сіданіч [3, с. 150], у 

вітчизняній педагогічній думці набули актуального значення питання духовно-

морального виховання як шляху підготовки до служіння ідеалам істини, добра та 

краси. Знання наук та краси підкорялися цим ідеалам.  "Нині поняття 

"духовність", "духовно-моральне виховання" повертаються у 

загальнопедагогічний  і загальновиховний дискурс, наука знову звертається до  

Біблії, як традиційного носія моральних максим. Книга Книг концептувала 

людину, як складну, спроможну до пізнання добра  і зла істоту. На часі, як 

зауважила О.Сухомлинська [6, с. 43], розробити конкретні технології формування 

духовності у дітей та молоді- від концептуальних засад, змісту, інструментальної 

частини до критеріїв ,рівнів діагностики тощо. 

  Формування духовно-моральних цінностей має бути безперервним 

процесом, творчим, безпосередньо пов’язаним з розвитком, самоутвердженням і 

самовираженням особистості. Очевидним є те, що основним завданням учителя є 

зробити безцінні духовно-моральні багатства людства особистим здобутком 

кожної дитини через зміст предмету та застосовуючи різні освітні технології.   

Тому навчаючи я виховую. Хімія –це природнича наука, з якою пов'язано процес 

формування єдиних цілісних знань. Вона відкрила перед людством великі 

перспективи у створенні нових матеріалів, джерел енергії, предметів побуту. В 

руках розумних, добрих, знаючих людей вона приносить користь.  

Аналіз шкільної програми показує, що зміст предмету спрямований на 

формування життєвої та соціальної компетентності учнів, зокрема їх екологічну 
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культуру, навички безпечного поводження з речовинами в побуті та на 

виробництві [2, с. 18-20].  Екологічна складова хімічної освіти  сприяє вихованню 

духовно-моральних цінностей: біосферні колообіги  оксигену , нітрогену, 

вуглекислого газу, води; наслідки впливу людської діяльності на 

середовище(парниковий ефект, кислотні дощі, озоновий шар, смог, тощо);охорона 

довкілля при використанні мінеральних добрив; охорона довкілля при переробці 

вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки, тощо. Належна 

увага приділяється впливу хімічних чинників на здоров'я людини, пояснюється 

згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюну [2, с. 18-20] . 

Розкриваючи екологічні питання забруднення навколишнього середовища 

ми обираємо такі форми та методи роботи на уроці, які сприятимуть духовно-

моральному розвитку  учнів.  

Традиційно вважають, що  у формуванні духовно- моральних цінностей 

пріоритет належить формам позакласної роботи . Вчителі вдало застосовують ці 

форми роботи. Так ,мій учень, переможець конкурсу МАН 2013року, в роботі 

"Ефективні засоби боротьби з ожеледицею" не тільки розглянув сучасні та 

запропонував альтернативні засоби боротьби з ожеледицею, але й вказав на 

екологічну доцільність їх  застосування. Накопичення власного досвіду у 

розв'язуванні проблем  дозволяє формувати небайдужість до людей і  природи. 

   Як засвідчує досвід колег та мій власний, шкільний курс хімії має усі 

можливості для формування духовно-моральних цінностей на уроках хімії. 

Всебічний аналіз наукових праць та педагогічний досвід дає підставу 

констатувати той факт, що зміст навчального предмету має набути емоційного 

забарвлення, коли інформаційний аспект  подається разом з емоційним. Для 

ефективного виховного впливу необхідним є звернення до почуттів учня, його 

переживань, а точніше до  розуму через емоції. 

Бажання  саморозвитку - це та компетентність, яку необхідно формувати 

протягом всього процесу навчання. Мотиви особистісного розвитку бувають 

різними.  Як  засвідчують факти із історії  наук , усі наукові  відкриття  є 

результатом саморозвитку багатьох вчених, але не кожне досягнення науки 
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сприяло розквіту людської цивілізації. Хімічна, бактеріологічна, ядерна зброя - це 

досягнення науки, результатом якої є війна, смерть, знедолення людей. В епоху 

відкриття будови атома одні вчені малювали картини щасливого майбутнього, 

коли людство не буде відчувати енергетичний голод, а інші застерігали. Так   

 А. Енштейн  тільки вказував на те, що   "енергія атома буде застосована в 

воєнних цілях і "вугільний вік " буде здаватися раєм в порівнянні з атомним". 

Натомість Е. Резерфорд, після відкриття ядерної реакції,  не тільки попередив 

людство про небезпечність застосування енергії атомного ядра, він  був 

противником війни. В 1933 році, стурбований політикою нацистського уряду 

Адольфа Гітлера, Е.Резерфорд став президентом Академічної ради допомоги, яка 

була створена для надання допомоги біженцям Німечинни. Цінними є не тільки 

наукові досягнення Е.Резерфорда, але його людяність. Хірасіма, Нагасакі, 

Чорнобиль вказують нам на необхідність духовного збагачення змісту нашої 

освіти. Той факт, що в жодному  підручнику з хімії в великій  темі "Періодична 

система та будова " не знайшлося місця для ознайомлення учнів з застереженням 

Е.Резерфорда щодо застосування ядерної енергії, його відношення до війни та 

активної життєвої позиції, засвідчує про те, що ми тільки декларуємо духовно-

моральне виховання, а підсвідомість наша вірно служить раціональній педагогіці. 

М. Кюрі добула 1г радію, не продала його заради збагачення, а продовжила 

дослідження. Вона продемонструвала людству, що наука повинна творити добро, 

слугувати людству, обладнавши перший в світі рентгеномобіль  під час першої 

світової війни  М.Кюрі на полі бою збирала важко поранених та  готувала до 

операції. Хірурги перестали оперувати  " всліпу". Патріотизм та  любов до людей  

повинні набатом пролунати при вивченні цієї благодатної теми. Ми, вказуючи  на 

те, що вона двічі отримала Нобелівську премію, маємо обов'язково акцентувати 

увагу учнів  на тих духовних цінностях, які вона сповідувала, які її мотивували до  

наукових досягнень. І все це має знайти відображення як в змісті предмету, так і в 

дидактиці.  Як зазначає І.Д.Бех [1, с. 256], у теоретичній педагогіці раціоналізм 

проявляється у відчужені знань від цінностей духовної культури, яка має ці 

знання зробити морально орієнтованими , а їх носіїв розвиненими особистостями. 
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Мабуть починати нам треба не з учнів, а з себе. Саме духовна мотивація  

саморозвитку –це і є вектор куди необхідно спрямувати  нашу педагогічну 

діяльності.   

Раціоналізм, вказує І.Д.Бех [1, с. 256], призводить до суттєвих труднощів у 

навчанні, при засвоєнні учнями наукових понять. Дуже важливим питанням, 

відмічає вчений, є включення предметного походження  наукових знань в зміст 

навчальних предметів. Включення в зміст предмету питань розвитку та 

становлення науки, передумови наукових відкритів дає можливість донести до  

дітей життєву  мудрість, якій навчає нас, шанована усіма викладачами, притча про 

сіяча. Багато зерен попадало край дороги, на кам'янистий грунт, в терен і лише 

деякі потрапили в добру землю і проросли. Людство по зернятку накопичувало 

знання. Але не всі ті зерна зразу проросли. Лише в добрій землі, в свій час та  в 

руках фахівця вони проростають науковим відкриттям. Благодатна тема 

"Періодична система та будова атома" дає можливість учням на базі набутих 

раніше знань, відкрити  на уроці Періодичний закон. На ідеї історизму , вказує 

Ю.А. Щербяк [7, с. 204], наголошував український педагог-просвітитель, філософ, 

письменник М. Драгоманов. Тому при вивченні органічної хімії в 9 класі вважаю 

необхідним розглядати як питання розвитку і становлення науки органічної хімії, 

так і теорію будови органічних речовин.  Завдяки М. Драгоманову пріоритетними 

цінностями в українській педагогіці й теорії виховання стали патріотизм, 

історизм, релігійно-моральні постулати, духовність.  Біблія-це невичерпний та 

актуальний скарб, який допомагає жити гідно. Ми часто застосовуємо у житті 

християнський принцип: "Ви –сіль землі. Коли сіль ізвітрює; то чим  насолити її? 

Непридасться вона вже ні на що. Хіба щоб надвір була висипана та потоптана 

людьми" (Біблія. Новий Завіт. Євангелія від св. Матвєя 5:13)  При вивченні  

будови, властивостей та застосування речовин  цей принцип можна застосовувати 

в процесі формування навиків пошуку причинно-наслідкових зв'язків: будова-

властивості-застосування . Він яскраво демонструє прикладний характер хімії. 

Його можна застосовувати для формування інформаційної компетентності, так як  

націлює дітей на розуміння того, що уся інформація  цікава, але ми повинні 
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обрати головне -"сіль". Крім того учні можуть довести цей принцип, вивчаючи 

питання поширення речовин в природі. Багато мінералів зазнають змін в 

природних умовах, втрачаючи свої властивості. Духовно-моральні принципи 

часто спонукають учнів до пошукової діяльності.  Формуючи духовно-моральні 

цінності, ми одночасно спрямовуємо діяльність учнів    в напрямку  поглиблення 

знань з хімії і навпаки. Так народний вислів: "Не все те золото, що блищить" 

викликав інтерес та став приводом не лише виховання, але й пошукових  робіт: 

"Ефективність застосування блесни" та "Імперія Сваровського" ,учні вивчили 

гальванічні елементи та виробництво  каміння Сваровського. І навпаки,   

працюючи над проектом "Неорганічні пігменти в створенні фарб", учні  знайшли 

інформацію про першу ікону Божої Матері ,яку написав евангеліст Лука (Іст.), 

дізналися про те, що іконопис приходить у Київську Русь разом із християнством 

та познайомили нас з роботою першого відомого іконописця Аліпія (114р.). 

Таким чином, вивчаючи  технологію приготування фарб на основі неорганічних 

пігментів, школярі  долучилися  до духовних скарбниць нашого народу. Слід 

зазначити, що мистецтво  іконопису можна розглядати при вивченні різних тем з 

хімії: фізико-хімічні явища, поширення речовин в природі, окисно- відновні 

реакції, тощо. Учні не тільки знайомилися з технологіями виготовлення фарб, але 

й самі їх виготовили  й залучили до співпраці художньо-обдарованих дітей, які 

вдало застосували ці фарби. 

Хімія – наука експериментальна.  Практичні роботи дають  можливість 

учням добувати нові знання, здійснювати  власні відкриття,що є важливим в 

процесі навчання. Але ці знання чогось варті лише за умов, коли вони сприяють 

духовно-моральному розвитку особистості учнів.  Уже при виконанні практичної 

роботи №1 в 7 класі націлюємо учнів на збереження власного життя та турботу  

про життя ближніх.  Експерименти є чудовим інструментом для формування  

відповідальності  за свої вчинки. З точки зору християнства, вчинок- це реалізація 

внутрішнього вибору душі, що свідчить про нахил поведінки особистості. "Не 

може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. 

Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              87 

 

Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх!" ( Матв 7:18-20) [5, с. 86]. Якщо  до 

кожної практичної роботи надавати додаткову інформацію про відходи хімічного 

експерименту, то в учнів сформується не тільки академічна компетентність, але й  

розвиватимуться духовно-моральні якості. Така додаткова інформація про 

необхідність утилізації та сам процес утилізації відходів після хімічного  досліду 

– це те зерно, яке проросте в наших учнях  дбайливим ставленням до 

навколишнього світу та дасть можливість запобігти різних  катастроф.  

Усвідомлення учнями того факту, що всі хімічні експерименти повинні бути 

екологічно чистими, сприяє формуванню  у них  ставлення до свого майбутнього 

робочого місця та духовного ціннісного орієнтиру, на який вказував  Б.Паскаль 

"Вище за всі цінуються ті  благородні вчинки, які залишаються неявними".  

В своїй практиці застосовую також  додаткові проблемні задачі до 

практичної роботи по  використанню відходів хімічної реакції. Наприклад, на 

практичній роботі "Добування кисню та вивчення його хімічних властивостей" 

ставиться  теоретична проблемна задача "Застосувати один із продуктів реакції 

добування кисню в лабораторії  в якості каталізатора реакції розкладу гідроген 

пероксиду".  Пошукова робота  сприяє не тільки активізації мислення, 

поглибленню знань, але й націлює на вирішення проблем. Проблемні задачі дають 

можливість формувати під час навчання на уроках  активну життєву позицію. 

Виховні можливості навчального процесу приховані  не тільки в змісті 

предмету, але  й в його організації. Вдале поєднання індивідуальних, парних, 

групових і колективних форм організації роботи учнів на уроці, активізує 

спілкування й товариську взаємодопомогу, розвиваючи соціальну компетентність. 

Школярі  краще пізнають один одного. Вчитель, як правило,обирає методи, 

форми та засоби  навчання в залежності від взаємостосунків між учнями, або 

учнями та  вчителем.  Така форми роботи на уроці, як ділова гра  та метод 

проектів дають  можливість мені  виявити сферу інтересів учнів, розвивати їх 

природні задатки  та  сформувати у учнів творчий підхід до пізнання себе та 

оточуючого середовища, виявляти, аналізувати та оцінювати вплив різних 
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чинників на ситуацію чи явище, прогнозувати зміни, пропонувати своє вирішення 

проблеми, сприяє вихованню свідомості учня, формує різні компетентності. 

Дуже  важливим є навчити учнів компетенції підводити підсумки свого 

навчання. Учень, який навчився реально себе оцінювати, в будь-якій життєвій 

ситуації сповідуватиме  принцип:  "…спочатку прибрати  поліно із власного ока, і 

тільки пісця  цього спробувати витягти скипку із ока ближнього" (Матфея 7:3). 

Щоб сформувати  цю компетентність  необхідно постійно проводити аналіз 

самостійної, контрольної чи іншої учнівської діяльності . За нехваткою часу 

вчителі інколи ігнорують такий важливий вид діяльності під час уроку. Але саме  

постійний аналіз свого навчання дає можливість дітям вивчати себе. Аналіз 

самостійної робити -достатньо цікава форма роботи. Вчитель може запропонувати 

учням різні  форми. Наприклад , на уроці в сьомому класі, під час аналізу 

самостійної роботи з теми "Кисень", я дала дітям завдання розділити клас на  

проектні групи, але не за  власними вподобаннями, а виходячи з того, що в кожній 

групі повинні бути учні з різними важливими компетентностями. На першому 

етапі, під час мозкового штурму, учні прописали  компетентності . Під час бесіди 

розкрили поняття мислення і прийшли до загальної думки. Таким чином, в кожній 

групі  повинні бути  учні, які вміють планувати, аналізувати та проводити синтез 

інформації. На другому етапі уроку розглянули три завдання минулої самостійної 

роботи: 1)скласти формули оксидів;2)назвати оксиди; 3.)розв'язати задачу на 

знаходження хімічного елементу за  загальною формулою оксиду; 4 )здійснити 

перетворення. Я продемонструвала учням, що виконуючи перше та друге 

завдання, ми фактично вивчали не тільки склад оксидів, а вчились планувати. 

Завдання третє  допомагає нам сформувати навики аналізу, а четверте  –синтезу. 

На етапі релаксації   учням  було запропоновано проаналізувати свою роботу та   

дописати в зошити  фразу із дошки:  "Я   вмію …(планувати, аналізувати, 

синтезувати)". За бажанням   записати фразу: "Я  маю навчитися …(планувати, 

аналізувати, синтезувати)" Учні зачитували свої записи, і ми разом формували 

групи, готуючись до майбутнього проекту. Очі блищали. Оцінка відійшла на 

другий план, головним стало бажання саморозвитку. Групи наповнились тими, 
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хто вміє планувати, аналізувати та синтезувати та тими, хто " помітив поліно у 

власному оці" і проявив бажання саморозвитку. Я раділа з того, що засвоєння по 

краплинам духовної істини сприятиме здоров'ю та успіху не тільки моїх учнів, але 

й оточуючих їх людей.  

Висновки. Дуже важливим  сьогодні, коли  освіта України переживає 

процес "перезавантаження", є   вироблення  нової парадигми на основі 

загальнолюдських цінностей. З огляду на праці вітчизняних філософів, 

психологів, педагогів та практичний педагогічний  досвід, очевидним є 

необхідність розглядання питання про внесення до І розділу Державного 

стандарту базової і повної середньої освіти поняття "духовно-моральні цінності". 

Історичні факти розвитку людства   засвідчують про  те, що лише духовна 

мотивація саморозвитку людини  приносить добро людству. Любов до людей, 

природи, життя має спонукати до діяльності. Тому духовна мотивація 

саморозвитку-це той вектор, куди необхідно спрямувати нашу педагогічну 

діяльність. Перегляд змісту  програм з хімії та напрацювання  дидактичного 

супроводу   навчання є важливим  для  формування духовно-моральних 

цінностей  учнів. 

Виховання підростаючого покоління залежить від особистості вчителя, а 

саме від його духовно-моральних орієнтирів. Тому важливо нам, учителям шкіл 

та викладачам вишів приділити велику увагу формуванню  індивідуальності 

вчителя сучасної школи, щасливої школи, який  має наповнити зміст навчання 

морально-духовними цінностями, створити атмосферу суб'єкт-суб'єктного 

спілкування з учнями, вдало моделювати  процес навчання як процес духовно-

морального розвитку учнів.  

 

Література 

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. / І. Д. 

Бех. — К. : Академвидав, 2012. – 256 с. 

2. Буринська Н. Екологічна складова у змісті шкільної хімічної освіти / 

Н. Буринська // Біологія і хімія в школі. – 1998. – № 1. – С. 18–20. 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              90 

 

3. Сіданіч І. Л. Духовно-моральне виховання як педагогічна проблема / 

Сіданіч І. Л. // Науковий журнал Комп'ютерно-інтегровані 

технології:освіта,наука,виробництво. - Випуск №13. - С.153. 

4. Сухомлинська О. В. Духовно-моральне виховання дітей та молоді: 

загальні тенденції й індивідуальний пошук / Сухомлинська О. В. - К. : 

Добро, 2006. - С. 43 

5. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики / Тофтул М. Г. – Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім.І. Франка, 2014. – с.86  

6. Хімія 10–11 класи: програми для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний 

рівень та поглиблене вивчення. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 240 с. 

7. Щербяк Ю. А. Система морального виховання учнів в школах західних 

областей України(1900-1930 рр.) / Щербяк Ю. А. - Тернопіль : Парадіс, 

1999. - 204 с. 

 

УДК 371.4 
 

Горових Н. П., студентка групи ПВШ-15-Х2 

ННІМП ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" 

Науковий керівник: 

І. Л. Сіданіч, д.п.н., доц., професор кафедри управління  

навчальними закладами та педагогіки вищої школи 

ННІМП ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" 

 

ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ 

СІЛЬСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ 19 - ПОЧАТКУ 

20 СТОЛІТТЯ 

 

Gorovyh N. P.  

 

EDUCATION SPIRITUAL AND MORAL VALUES UNDER RURAL 

EDUCATIONAL COMPLEX 19 - EARLY 20TH CENTURY 

 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              91 

 

Анотація.  

У статті висвітлюється актуальність проблеми духовності , обґрунтовується 

її теоретичні засади ключові поняття на базі вивчення спадщини видатних 

українських педагогів. 

 

Abstract.  

The actuality of the problem of the spirituality of a personality is lighted in the 

article ; its theoretical principles are grounded; the key concepts are analyses necessity 

the study legacy eminent Ukrainian  educational specialist. 

 

Ключові слова: духовність,формування цінностей,моральні якості,етичні 

принципи. 

 

Key words: spirituality, the formation of  values, Morels, Ethics. 

 

 

Постановка проблеми. Українська освіта переживає  процес реформування 

,інтеграцію в європейський і світовий  освітянський простір ,що має сприяти  

відродженню її духовності. Водночас необхідно зберігати і примножувати 

національні особливості освіти 

Розвиток особистості,як ніколи раніше стає показником прогресу кожної 

країни. 

На різних історичних  етапах  розвитку суспільство накопичило цікавий 

досвід  у вихованні духовно-моральних цінностей у молоді. Поглядам філософів і 

педагогів  кінця 19 початку 20 сторіччя притаманна думка, що духовне-моральне 

виховання особистості ґрунтується на християнському світорозумінні. Саме за 

такого переконання розглядалися система уявлень людини про її внутрішній світ, 

навколишню дійсність, комплекс ціннісних орієнтирів й ідеали молодого 

покоління, синтезувалися знання про сутність  духовно-морального виховання та 
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особливості розвитку особистості молоді.  На цих підвалинах формувалися 

освітні традиції, досвід педагогічної діяльності – раціональний і духовний. 

Мета статті: висвітлити особливості формування духовно-моральних 

цінностей у  сільської молоді вкінці  19-го на початку 20 століття,теоретичне 

використання їх з урахуванням вимог і можливостей молодої держави. 

Як свідчить довідка , видана Державним архівом  Запорізької області, 

середнє професійно-технічне училище відкрите  8 вересня  1883 року. В перші 

роки існування закладу його називали Гнєдінським ремісничим училищем,за 

прізвищем покровського землевласника ,мирового судді, гласного 

Олександрівського повіту Д.Т.Гнєдіна,який, захищаючи інтереси селян і дбаючи 

про сільських дітей, на власні кошти й заснував училище. 

Величезний моральний авторитет Дмитра Титовича сприяв  залученню до 

викладання  висококваліфікованих кадрів. Серед таких людей були 

педагог,видатний діяч народної освіти барон М.О.Корф; відомий 

економіст,професор Дерптського університету і Олександрівського ліцею 

М.О.Каришев; український поет,фольклорист,перекладач І.І.Манжура; відставний 

Морського  кадетського корпусу М.О.Козаков; онук кошового Задунайської Січі 

О.В.Гладкий;ботанік , директор  Олександрівського комерційного училища 

І.А.Акінфієв; етнограф, фольклорист, історик Я.П.Новисоцький. Педагоги 

визначали духовно-моральне воховання молоді як важливу складову цілісної 

системи виховання і формування духовно розвиненої особистості, а християнство 

змістом,що наповнює сенсом буття дітей. 

Благородну справу на ниві народної освіти продовжувала О.І.Гнєдіна 

,дружина Дмитра Титовича, яка віддала  після смерті чоловіка створеному ним 

учбовому закладу багато сил і коштів. 

Гнєдін Дмитро Титович(1818-1885) – людина прогресивних переконань, 

нехтуючи власними інтересами дворянина-землевласника, він віддає всі свої сили 

та знання , матеріальні засоби,переваги соціального та службового становища – 

справі захисту інтересів селян в пореформений період, народній освіті та 

земському судочинству. 
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Подвижницькі вчинки Дмитра Титовича виходили далеко за межі звичайної 

панської моралі . Після військової служби  в 1843 році 25-річний офіцер виходить 

у відставку. Невдовзі відставник на власні кошти  засновує на власні кошти чи не 

першу на Катеринославщині школу для дітей кріпаків і разом із дружиною 

Ольгою Іванівною в панському будинку навчає їх грамоті. 

Ліберальний дух правління Олександра  другого,скасування кріпосного 

права, реорганізація народної  освіти та судочинства відкрили перед Гнєдіним 

широке поле діяльності на громадській ниві. Його обрали мировим посередником 

6-ї дільниці. 

Найвизначнішим пам*ятником громадської та педагогічної  діяльності 

цього подвижника стало заснування та відкриття на власні кошти ремісничого 

училища для дітей селян в рідній Олександрівці Дмитро Титович закладає маєток 

на будівництво ремісничого училища витрачає 35 тис.крб.. 

8 вересня 1883р. цей заклад( після довгих 144 років , які пішли на 

підготовку  і затвердження статуту училища,будівництво учбових приміщень ) 

був відкритий  приватним Товариством покращення народної праці. М.О.Корфа 

обрали попечителем училища, він виступив з блискучою промовою на 

урочистому відкритті. 

В ремісничому училищі щорічно безкоштовно навчалось 90-100 селянських 

дітей. Навчання тривало 4 роки, поєднуючи теоретичні заняття в класах і 

практичні в майстернях. Поряд з загальноосвітніми  предметами читались 

спеціальні з технології деревини та металів ,природознавства і народного 

господарства . Із загальноосвітніх предметів учні вчили російську мову 

,арифметику,геометрію,малювання,краснопис. Проводились також уроки співу,на 

яких розучували в основному твори церковного змісту. По закінченню училища 

видавався атестат,де оцінювався "Закон Божий" як самий перший предмет . 

Відомі громадські діячі та педагоги переймалися справою освіти простого народу, 

побудованій на догматах Євангельського вчення та на принципах високих 

християнських чеснот . Діти молодшої групи вивчали напам*ять легкі молитви і 

пісні , вихованці старшої групи запам*ятовували крім молитов, розповіді зі 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              94 

 

Священної історії. Вітчизняна педагогіка цього періоду втілювала в життя 

загальноприйняту програму виховання людської особистості  , впроваджену 

Я.А.Коменським : пізнати себе і навколишній світ (розумове виховання). 

Філософи, педагоги  вбачали формування цілісного знання  про світ через 

поєднання розуму і віри, науки і релігії. Саме на релігію перекладалося виховання 

виховних функцій, тож духовне становлення особистості мало відбуватися 

засобами релігійного впливу. Останні  два роки учнів навчали того ремесла,яке 

вони обирали для себе. Випускні екзамени були досить складними: столяри мали 

повністю зробити віялку,ковалі – бричку, слюсарям ставилося завдання виточити 

всі металеві деталі віялки,токарного верстака. 

При училищі був гуртожиток,у якому проживали стипендіати земств.  

Цікаво підкреслити  характерну рису стосунків між вихованцями училища. Кожен 

учень випускного  класу брав шефство над новачками . В  його обов*язки входило 

допомагати майстрові прищеплювати молодим  товаришам перші навички  в 

роботі з металом і деревом. 

Організатори училища дбали  і  про побут учнів. Культурний розвиток  

учнівської молоді. Завдання, які ставив перед собою педколектив не 

обмежувалися  навчанням спеціальності, дітей привчали обходитися в усьому 

власною працею. З учнів призначали чергових в їдальню,де вони накривали і 

прибирали столи, учні мили підлогу в класах і, гуртожитку, коридорах. Такою 

організацією праці вихователі переслідували ще одну мету: прищепити дітям,що 

виростали в злиднях, елементарні гігієнічні навички. Підлітки легко засвоювали 

правила проживання в ремісничому училищі і повністю обслуговували себе. 

Такий підхід викликав особливу повагу до Гнєдінського  навчального закладу з 

боку прогресивної інтелігенції. 

Гнєдінський навчальний  заклад славився також  своїм хором. Ентузіаст 

хорового мистецтва,учитель співів, Іван Михайличенко сам збирав і обробляв 

народні побутові та обрядові пісні. Юнаки з величезною радістю давали концерти 

на багатолюдних покровських базарах. Високу оцінку хорові дав В.І.Немирович-

Данченко,який був присутній на репетиціях хору. 
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Багато вихованців училища згодом працювали вчителями , служили в 

різних державних установах,брали активну участь у суспільно-політичному житті. 

Звання  "сільський майстер"  присвоювалося радою училища тільки після 5 

років практичної діяльності. Крім головної учень здобував і допоміжну 

професію,набував практичних навичок, самостійно виготовляв різні  

слюсарні,столярні і ковальські вироби. 

   Для остаточного влаштування майбутньому майстрові надавали 

матеріальну допомогу для організації власної майстерні та придбання необхідного 

матеріалу. 

    Факт створення на селі училища такого типу – явище , безперечно , 

виняткове. Воно було зустрінуте  в середовищі прогресивної вітчизняної 

інтелігенції з розумінням і глибокою симпатією. 

   Барон М.О.Корф(1834 -1883) – педагог і просвітитель , методист, діяч у 

галузі народної освіти  був прихильником реформаторського  шляху 

вдосконалення народної освіти . Його педагогічна діяльність випадає на час і 

після скасування кріпацтва, коли 40мільйонів селян отримали громадянські права, 

а питання про народну освіту  почали розглядати першочерговим. 

    Гуманіст, засновник перших шкіл земського типу виступав за обов*язкове 

навчання українською мовою в початковій школі,автор власної концепції 

навчання,яка сприяла розвитку педагогічної науки. Елементи його педагогічної 

спадщини на сучасному етапі впроваджуються в практику  початкової школи ,він 

подав конкретні приклади щодо застосування принципів стислості,простоти,  

раптовості, впевненості в успіху. 

    М. О. Корф був не тільки талановитим публіцистом і письменником,а й 

активним земським діячем та плідним практиком на тогочасній ниві народної 

просвіти. Входячи до складу земської училищної ради відкрив їх більше  сорока у 

селах Катеринославщини. Це був новий тип сільської школи для народу , як її 

називали – "корфовська тризимка". У цих школах з трирічним терміном навчання 

урок викладався одним учителем відразу у трьох класах. М.Корф розглядав 
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земську школу як загальноосвітню із трирічним терміном навчання лише як 

однокомплектну, де один учитель проводить заняття з усіма трьома класами – 1-

го, 2-го, 3-го року навчання. Такі школи , як відомо , прижилися в 

Олександрівському повіті й почали посилюватися по всій території України та 

Росії. 

   Для пошуку відповіді на складні питання , як виховувати особу  духовну, 

моральну М.О.Корф  використовував усі новітні досягнення сучасного йому 

гуманітарного значення.  народній школі на розвиток  моральності дитини 

впливають уроки законовчителя, мета яких не тільки осмислити всі релігійні 

обряди, не тільки познайомити учня з  історичними оповіданнями про життя 

Спасителя, учення й людей, що йому передували. Вони повинні ,насамперед, 

навчити дітей жити так,щоб вони з честю носили  ім*я християнина. 

М. О. Корф пропонував наповнити релігійним змістом навчально-виховний 

процес  земської школи. Уроки в земській школі розпочинались  Законом Божим. 

Законовчитель вивчав разом з учнями  напам*ять "Отче наш" , "Достойно",та  

інші молитви. Разом вони вчили  заповіді, вчитель пояснював дітям елементарні 

релігійні поняття. Школи були малокомплектні, одночасно з усіма працював один  

учитель. Друга група читала й переказувала "Ветхий завет",дізнавалася подробиці 

про релігійні свята,Третя група вивчала "Новий заповіт" і "Псалтир". Учителі 

мали домагатись у своїй повсякденній праці головної мети народної школи  - 

утвердження в народі духовної і моральної відомості . задля цього потрібно: 

 а) надавати шкільному життю таке направлення й устрій, котрі б 

виховували в учнів навички доброї, християнської поведінки; 

б)під час навчання користуватися кожною нагодою ,щоб наставляти дітей 

на всяку благу справу; 

в)власним характером життя і поведінки подавати учням приклад щирої 

релігійності і сердечної м*якості. 

Будучи сам високоморальною людиною, М.О.Корф  надавав великого 

значення питанню моральності в школі,зокрема вчителя. Особисті якості вчителя, 

а особливо його моральність є передумовою виховання учнів,бо школа не тільки 
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вивчає , а й виховує. М.О.Корф тісно пов*язував розумову освіту з моральним 

вихованням,а пріоритет віддавав учителю і релігійному вихованню. 

Отже, гуманізація особистості,виховання цінностей таких, як 

чесність,громадянськість, патріотизм сприяють відродженню духовності 

української нації. Корисні думки щодо формування гуманістичного ідеалу 

залишив своїм нащадкам барон М.О.Корф. 

М. О. Корф доводив необхідність навчання дітей інших національностей 

їхньою рідною мовою, адже , користування своєю мовою – священне право для 

кожної нації. 

    Каришев М. О. (1855-1905) - талановитий економіст, статист, педагог, 

громадський діяч. У 1885 році після смерті Д.Т. Гнєдіна стояв біля витоків  

Гнєдінського ремісничого училища та перших шкіл повіту. Турботу про 

Гнєдінське ремісниче училище М.О.Каришев вважав своїм людським і моральним 

обов*язком. Як попечитель училища,він очолював його господарську 

раду,викладав учням основи політичної економії. Особисто Каришев підбирав і 

викладацький склад училища. М.О.Каришев вніс чималі особисті пожертвування  

на користь ремісничого училища. Доброчинні внески робили люди, відомі всій 

країні: московський фабрикант С. Т. Морозов, артист імператорської опери  

К.І.Михайлов-Стоян,відомий столичний драматург В. І. Немирович-Данченко. 

В 1898 році старанням М. О. Каришева поруч з ремісничим училищем  була 

відкрита нижча Гнєдінська сільськогосподарська школа. Після закінчення 

випускники одержували спеціальність агронома.У школі проводились практичні 

заняття з садівництва,овочівництва,рослинництва і тваринництва. 

М.О.Каришев був прихильником всебічного розвитку  учнів. У 

Гнєдінському училищі на практиці проводилося поєднання професійного 

навчання, трудового виховання з вихованням моральним. Комплекс наукових 

знань сприяв розвиткові розуму, богословські істини позитивно впливали на 

вдосконалення душі. 

Окрім навчальних і практичних занять , у Гнєдінському  ремісничому 

училищі був добре організований і відпочинок вихованців .При училищі було два 
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хори і учнівський оркестр. Хор і оркестр виконували фрагменти опери. У 

концертах брав участь співак К.І. Михайлов-Стоян, читав свої твори 

В,І,Немирович Данчанко. Ці діячі відвідували училище протягом кількох років. 

Саме училище фактично перетворилося на  культурний центр повітового 

масштабу. В училищі проходили концерти,спектаклі відомих столичних артистів 

на які з*зжалися глядачі за 50-60 верств. 

Життя,діяльність і творчість  М,О,Каришева присвячені високим цілям 

освіти. Із відродженням національної свідомості виріс інтерес до спадщини 

талановитого вченого. 

В.І.Немирович-Данченко – всесвітньовідомий режисер,театральний діяч і 

педагог, письменник, драматург,народний артист СРСР продовжував шефство над 

Гнєдінським ремісничим училищем. Він був одружений зі  старшою дочкою 

М.О.Корфа.  Літній відпочинок подружжя проводило в родовому маєтку, вони 

часто відвідували ремісниче училище, ставили вистави. 

В 1895році почала свою роботу Нескучненська школа імені 

М,О,Корфа,проект був замовлений у Москві Немировичем-Данченко. За внесок у 

розвиток народної освіти  Катерина Миколаївна Корф, його дружина, була 

нагороджена срібною медаллю на Олександрівській стрічці  " За усердие". 

Я.П.Новицький (1847 – 1925) – не отримав систематичної освіти. Проте, 

дякуючи співробітництву з відомим педагогом М.О. Корфом, йому належать 

оригінальні розробки для земських шкіл (роль книги в житті учнів, роль 

учительських з*їздів) Чимоло уваги Я.П.Новицький приділяв питанням дидактики 

, тому пропонував на уроках активно використовувати наочність , гербарії та різні 

колекції. Він підтримував ідею Корфа про відкриття додаткових вечірніх і 

недільних шкіл, але не підтримував повторних курсів навчання для учнів. 

Пропонувалися конкретні настанови: вчителі початкових шкіл мали роз*яснювати 

дітям значення недільних і святкових днів , давати поради , як їх проводити . 

Задля цього було визнане за доцільне читати для учнів у шкільному приміщенні у 

вихідні дні книги духовного змісту. 
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Не забував педагог і про моральне виховання молоді. Любов до рідної землі, 

культури, мови, звичаїв, дисциплінованість, взаємодопомога,почуття дружби – 

ось ті напрямки, яким педагоги зобов*язані приділяти увагу.  

Він визнавав необхідним : 1)викладання кожного предмета спрямовувати до 

ідей духовності й моралі; 

2)викладати кожний предмет так, щоб виховання розуму впливало на 

моральний і естетичний бік душі. Естетичне та фізичне виховання не залишати 

поза увагою. Його згадують (педагог М. Драгоманов ) як людину добру та щиру, 

що збирала усякі цікаві речі у своєму краї – українські приказки,пісні, казки, 

козацькі пісні та спомини козацькі. 

Висновки. У нашому дослідженні розглянуто досвід роботи освітніх 

закладів  кінця 19 початку 20ст. Олександрівського повіту Каторинославської  

губернії стосовно формування морально-духовних цінностей. Систематизація 

педагогічної спадщини дозволяє і сьогодні використовувати і впроваджувати 

методику формування гуманістичного ідеалу  у сучасної молоді. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми виховання 

духовно-моральних цінностей у сільської молоді. Потребують окремого 

дослідження вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток етичної культури 

та розробка новітніх технологій духовного саморозвитку особистості. 
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Анотація.  

Розглянуто застосування методики форум-театру як засобу духовно-

морального виховання молоді, виявлення умов її ефективності, розробка програм 

оптимального психологічного супроводу цього процесу. Визначені принципи, на 

основі яких повинна проводитись нова психологічна методика - форум-театр. 

Зазначені напрямки використання техніки форум-театру в різних ситуаціях з 

різною метою. Приведений можливий сценарій спектаклю з розвитком подій за 

вибраним напрямком (проблематикою) для використання у форум-театрі. 

 

Abstract.  

The possibility of using forum theater techniques as a means of spiritual and 

moral education of young people, defines the conditions of its effectiveness, we have 

developed a program of optimal psychological support this process. Defined the 

principles on which the new psychological technique should be carried out - forum 
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theater. The direct use forum theater techniques in different situations with different 

purpose. The possible scenario of the play with the developments in the chosen 

direction (issues) for use in a forum-theater. 

 

Ключові слова: духовно-моральне виховання, форум-театр, 

пригноблювана людина, вирішення кризових проблем. 

 

Keywords: spiritual and moral education, forum theater, oppressed people, 

problem-solving. 

 

Постановка проблеми. Стан сучасного українського суспільства вимагає 

не лише зміни підходу до освіти як одного з найважливіших компонентів 

формування людської особистості, але й глибокого переосмислення самого 

розуміння життя людини, розвитку в неї здатності робити усвідомлений вибір, 

ставити перед собою гідні життєві цілі. Сьогодні як ніколи є актуальними 

створення психологічних основ духовно-морального розвитку і виховання молоді, 

виявлення умов їх ефективності, розробка програм оптимального психологічного 

супроводу цього процесу. 

На нашу думку, у молодіжному середовищі можна попередити виникнення 

різного роду соціальних проблем передусім через використання інноваційних 

форм роботи. Метою інноваційних форм роботи серед молоді є цікаво і доступно, 

в сучасній формі донести до підлітків сутність кризових явищ  сьогодення, 

ознайомити з причинами та наслідками цих явищ, обговорити запобігання їх 

поширення у молодіжному середовищі. Вагоме значення в цій роботі набувають 

інтерактивні технології. 

 Однією із нових психологічних інтерактивних методик є використання 

форум-театру. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Розкриття сутності 

інтерактивних технологій у соціально-педагогічній сфері та сфері духовно-

морального виховання молоді було предметом дослідження багатьох науковців, 
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які вважають інтерактивні підходи найбільш ефективними у вирішенні 

соціальних проблем молоді та інших незахищених верств населення.  

Аналіз публікацій стосовно використання інтерактивних технологій надає 

можливість зазначити, що цій проблемі присвячено значну кількість досліджень 

С. Архіпової, О. Безпалько, О. Еделевої [3, 6], Т. Журавель, І. Звєрєвої, А. 

Капської, І. Мельничук, та інших. 

Метою статті є описати особливості форум-театру як інтерактивної форми 

соціально-педагогічної роботи щодо вирішення кризових явищ серед молоді та 

формування у неї духовно-моральних цінностей та активного життєвого досвіду. 

Слід зазначити, що серед основних завдань щодо використання 

інноваційних форм роботи з питань профілактики кризових явищ у молодіжному 

середовищі можна вбачати наступні:  

– ознайомити молодь з соціальними проблемами українського суспільства;  

– показати можливі наслідки такого роду проблем для особистості, сім’ї, 

суспільства, держави;  

– розглянути шляхи виходу з кризових явищ, показати, куди можна 

звернутись по допомогу у разі виникнення проблеми;  

– сприяти спільному пошуку вирішення проблем через залучення власного 

досвіду молоді;  

– розвивати критичне мислення молодих людей щодо вирішення кризових 

явищ та пов’язаних з ними проблем;  

– сприяти виробленню у хлопців та дівчат умінь та навичок позитивно 

спрямованої поведінки;  

– формувати свідоме відповідальне ставлення молоді до свого фізичного, 

психологічного та духовно-морального здоров’я.  

Ми підтримуємо думку, що інтерактивні форми роботи мають свої переваги 

перед іншими формами: мають високу результативність у засвоєнні знань та 

формуванні практичних вмінь і навичок; дозволяють за той самий проміжок часу 

збільшити обсяг виконаної роботи; сприяють формуванню вміння співпрацювати 

в команді; формують гуманні, толерантні стосунки між учасниками процесу; 
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активізують власний досвід, знання та вміння учасників процесу, розвивають 

пам’ять та здатність до самоконтролю.  

Виклад основного матеріалу. Форум-театр - це засіб стимулювання людей 

до активної діяльності по захисту своїх прав, поліпшенню суспільства через зміну 

своєї поведінки та формування нових духовно-моральних цінностей. Завдання 

такої вистави – підштовхнути глядачів до активного вирішення своїх проблем, 

підняти дискусію в суспільстві [2].  

Засновник форум-театру, бразилець Аугусто Боаль, писав: “Театр не має 

нічого спільного з приміщенням або якими-небудь іншими фізичними спорудами. 

Театр або театральність – це здатність, це людська властивість, що дає людині 

можливість спостерігати за собою у дії, в діяльності. Придбане таким чином 

самопізнання дозволяє людині стати суб'єктом (тим, хто спостерігає) іншого 

суб'єкта (того, хто грає роль). Це дає можливість людині представити різні 

можливості своїх дій і вивчити альтернативи. Людина може споглядати себе у 

момент бачення і у момент дії, у момент відчуття і у момент мислення" [4]. 

Аугусто Боаль також виділив основні принципи форум-театру: 

 ясність у викладі сюжету; 

 чітко виражений протагоніст; 

 у ЦЕ повинно віритися; 

 ЦЕ повинно мати можливість змінюватися; 

 у ідеалі, є чіткі місця для втручання; 

 форум-театр - це театр пригноблюваних, а не депресивних [4]. 

Форум-театр – методика, ще мало поширена в Україні, хоча вона давно і 

ефективно використовується в половині країн світу як засіб зробити суспільство 

щасливішим; як засіб зміни обставин, які призводять до нещастя і болю. Форум-

театр є мовою, яка допомагає зрозуміти і розвинути емоційні сфери свідомості 

(емоційний розум) і виробити креативний підхід до позитивного вирішення 

проблем.  
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Суть методики форум-театру – це пошук в рамках запропонованого 

спектаклю разом з глядачами (учасниками і учасницями) шляхів вирішення 

проблеми або виходу із складної життєвої ситуації [3]. 

Головна мета форум-театру – надання інформації і отримання навиків 

вирішення існуючої проблеми певною людиною з використанням досвіду інших 

людей і з підключенням можливостей власного емоційного інтелекту [3]. 

Ця методика використовує як досвід проведення тренінгів, так і 

інтерактивного театру. Об'єднуючи техніку надання інформації і навиків через 

тренінги і вплив на підсвідомість через відчуття, що викликаються створеними в 

інтерактивному театрі художніми образами, форум-театр впливає на емоційний 

інтелект людини.  

Зміст та основа адаптованої для роботи з підлітками техніки форум-театру 

полягають у наступному: джокер (ведучий прим. автора) форум-театру перед 

початком спектаклю знайомить учасників-глядачів з проблемою, яку 

освітлюватиме спектакль. Протягом 15-20 хвилин розігрується міні-вистава з 3-6 

мізансцен, у яких яскраво показані причини, що призводять до вживання 

людиною наркотичних речовин, алкоголю, тютюну, або до інших видів девіантної 

поведінки. Ці ситуації легко упізнаються, тому що відбуваються з підлітками та 

оточуючими їх людьми на вулиці, вдома, в родині, у школі і т. д.  Нічого 

надуманого або фантастичного в них немає: вони відповідають реальному стану 

речей, і, найчастіше, в основі сценарію лежить будь-яка історія або особисто 

пережитий досвід.  

У фінальній частині вистави яскрава по змісту, кульмінаційна мізансцена 

переривається "стоп-кадром". Виставу закінчено. Після спектаклю джокер 

шляхом інтерактивного опиту аудиторії з'ясовує рівень усвідомлення групою 

учасників-глядачів проблеми і її наслідків для всього суспільства і для конкретної 

людини. При необхідності він виділяє декілька проблем, промовляючи їх. 

З'ясовується, хто саме страждає від пригноблення в змальованій ситуації, а хто 

свідомо чи ні стає тим, що пригноблює. Глядачам пропонується ще раз 

проглянути спектакль і, якщо у них виникає корисна пропозиція, зупинити дію. Із 
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цього моменту починається нова частина спектаклю, що  може тривати 2-3 

години.  Можливі шляхи поліпшення ситуації пропонують далі самі глядачі – 

учасники і учасниці форум-театру. В мить, коли при повторному програванні 

спектаклю з'являється шанс поліпшити ситуацію, і в учасників і учасниць є ідея, 

як саме це зробити, він або вона говорить “Стоп!",  виходить на сцену, змінює 

протагоніста (персонажа, що страждає від пригноблення) і показує, як, на його/її 

думку, слід поводитися і що говорити для зміни ситуації на краще.  

Психолог під час проведення цієї методики  є головним консультантом, 

адже представлена сцена не має бути агресивною або смішною, не повинна 

викликати в глядачів тяжкі або суперечливі почуття. Міні-спектакль має на меті 

змусити людину задуматися над проблемою, зрозуміти, що така проблема існує 

незалежно від того, знає людина про неї чи ні. 

Важливим моментом є обговорення проблеми глядачами під час спектаклю 

й після нього. Одна з особливостей форум-театру — це відсутність рекомендацій, 

як слід діяти. В кінцевому підсумку вибір робить сама людина, і ніхто, у тому 

числі й психолог, не можуть йому сказати, як він повинен зробити в ситуації, що 

склалася.  

Темами спектаклів форум-театру можуть бути самі різні проблеми 

суспільства: відношення між членами сім'ї, співробітниками, представниками 

різних націй, культур, релігій, проблеми ВІЧ-інфікованих, людей з обмеженими 

можливостями, питання, що стосуються здорового способу життя, наркоманії, 

алкоголізму, торгівлі людьми, підліткової вагітності  і тому подібне [5]. 

Наведемо приклад розробленого і вже випробуваного варіанту сценарію 

вистави для форум-театру на тему "Торгівля людьми".  

Дійові особи:  

Оля – учениця 10 класу, опинилася у важкій життєвій ситуації; жертва 

торгівлі людьми. 

Мама Олі – інвалід.             

Інна - нова однокласниця Олі, що тільки що прийшла в клас. 

Мама Інни – вербувальниця. 
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Тітка Валя – замовник дівчат (повій)  у Москві. 

Сцена 1.   Дівчата зустрічаються на вулиці. 

Інна: Привіт, Оля, чому така сумна?  

Оля: А, Інна, привіт! Зараз не хочу про це говорити. 

Інна: Слухай, я давно хотіла познайомитися з дівчатами з класу ближче. Якщо ти 

вільна в суботу – може, прийдеш до мене в гості – поп'ємо чаю, попліткуємо?  

Оля: Добре, я прийду.  

Сцена 2.   Оля прийшла в гості до Інни додому. 

Інна: Як добре, що ти прийшла, мама саме спекла смачний пиріг. Ой, я вас не 

познайомила. Це Оля – моя однокласниця. А це моя мама – Наталя. 

Оля: Дуже приємно. 

Інна: Може, ми з тобою сходимо сьогодні в клуб, потанцюємо, із хлопцями 

познайомимося.  

Оля: Та ні, я не можу (починає плакати). 

Мама Інни: Олечка, що трапилося? 

Оля: У мене нещодавно вмер тато. Ми з мамою залишилися самі. А мама в мене – 

інвалід. Ледве зводимо кінці з кінцями. 

Мама Інни: Олечка, дорогенька, не плач! Я могла б тобі допомогти. У мене в 

Москві живе сестра, вона – власниця великого ресторану. Я можу попросити її 

влаштувати тебе на роботу офіціанткою на літо. Гроші там платять гарні. Із 

квитком ми тобі допоможемо – не переживай. Ще одне: не забудь взяти паспорт. 

Інна: Не хвилюйся, тітка Валя тебе там зустріне, жити будеш у неї, і з 

документами вона тобі допоможе. (Веде Олю до дверей, суне їй гроші в руку). 

От, візьми, порадуй маму. А заробиш – потім повернеш. 

Сцена 3.   Оля вдома. 

Оля: Мам, мені подружка запропонувала роботу в Москві офіціанткою. Я зможу 

на канікулах заробити грошей – і сама одягнуся, і тобі допоможу. 

Мама Олі: Так ти з подружкою їдеш? 

Оля: Ні, сама. 

Мама Олі: А ти добре знаєш цю дівчинку? Що це за люди?  
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Оля: Мам, так не переживай, усе буде добре. 

Мама Олі: А якщо з тобою що-небудь трапиться – до кого ти звернешся по 

допомогу? 

Оля: Мам, так нічого із мною там не трапитися! 

Мама Олі: Донечка, щось мені не спокійно на душі. Може, залишишся в місті, ми 

знайдемо тобі роботу тут? 

Оля (нетерпляче): Мам, я вже про все домовилася. До того ж, таких грошей, як у 

Москві, я тут не зароблю. 

Сцена 4.   Москва. Вокзал. 

Мама Інни: Привіт. 

Тітка Валя (до мами Інни): Привіт! (потім до Олі): А як тебе звуть?  

Оля: Оля. 

Тітка Валя: Дуже гарне ім'я. І ти сама – красуня. Паспорт у тебе із собою? Давай. 

(Саджає Олю в машину).  

(Говорить до мами Інни, віддає конверт). Молодець, от твої гроші за гарний 

товар. Привозь ще, чекаю твого дзвінка. 

Сцена 5.   Москва, кімната в гуртожитку. 

Тітка Валя: (Показує Оле кімнату із шістьома ліжками) Отут будеш жити з 

дівчатами. Знайомся, чепурися, потрібні речі знайдеш у шафі – а ввечері на 

роботу. Будеш обслуговувати клієнтів. І будь із ними приязною.  

Оля: (Розгублено) Я не зрозуміла – що я повинна робити?. 

Тітка Валя: (Грубо) Що незрозумілого - будеш працювати проституткою. 

Оля: Чому? Я не хочу! 

Тітка Валя: Тобі ж потрібні гроші? 

Оля: Я не буду, я не хочу! 

Тітка Валя: Будеш! За тебе заплачені гроші, ти повинна їх відпрацювати! А 

будеш сперечатися – я покличу Рудика, він тебе швидко обламає.  

Оля: (Плаче). 

Звучить “Стоп!". 
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Пауза. Спектакль починається спочатку. Глядачі прагнуть змінити 

ситуацію. Нова дія може тривати близько двох годин, тому що глядачі десятки 

разів можуть виходити на сцену і змінювати акторів, пропонуючи інше, своє 

бачення ролі. 

Таким чином, сценічний спектакль пропонує для розгляду соціальну 

проблему, а кожен персонаж виконує певну соціальну роль. Головний герой – 

жертва ситуації, інші персонажі – його оточення: сім'я, школа, члени суспільства. 

Можлива участь лікаря, міліціонера, психолога, вчителя. Кількість персонажів 

обумовлена сценарієм і іншими обставинами. 

Під час участі у форум-театрі глядачі мають можливість не лише 

ознайомитися зі складною ситуацією, як в інтерактивному театрі, або отримати 

інформацію, як під час тренінгу, а і розробити алгоритм, створити 

модель успішної поведінки в складній, на перший погляд, безвихідній, ситуації 

[1]. 

Кожен спектакль форум-театру унікальний, оскільки в ньому беруть участь 

не лише актори, але і глядачі. В ході спектаклю актори розігрують добре знайому 

глядачам проблемну ситуацію з реального життя, а глядачі протягом декількох 

хвилин   “проживають" цю ситуацію, пропускаючи її крізь себе, представляючи 

себе на місці головного героя і прагнучи спрямувати  розвиток подій на краще. 

Виконуючи роль замість актора, глядач глибше занурюється в емоційні 

переживання головного персонажа, відчуває результати свого втручання. Спроба 

власної участі може привести глядача до іншого погляду на проблему, і вірогідна 

можливість знаходження іншого виходу із складної ситуації [6, с.25]. 

Аудиторія залучена до процесу співпереживання, драма, розіграна 

акторами, стає драмою глядачів. 

Глядачі, спостерігаючи за подіями, що розгортаються на сцені, взнаючи 

ситуацію, мають можливість оцінити поведінку людини з боку і висловити своє 

бачення того, як можна змінити поведінку головного героя, щоб змінити хід подій 

на кращий. Таких способів поліпшення ситуації може бути багато, адже в 
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кожного з глядачів – свій власний досвід вирішення проблем, і він готовий 

поділитися цим досвідом з іншими. 

Висновки. Техніка форум-театру може бути застосована в різних ситуаціях 

з різною метою: допомогти одній конкретній людині – ВІЧ-інфікованому, людині 

з обмеженими можливостями, наркоманові, або змінити погляд суспільства на 

проблему, поведінку членів суспільства по відношенню до пригноблюваної 

людини. Особливістю форум-театру є відсутність рекомендацій глядачам, як 

необхідно поводитися, адже кожна людина робить свій вибір сама, і ніхто не 

може їй сказати, як потрібно поступати в конкретній ситуації. В ході постановки 

кожна людина може припинити хід спектаклю, щоб власним прикладом показати, 

як, на його думку, протагоніст міг би виправити ситуацію. 

Існує багато варіантів виходу пригноблюваного із складної ситуації, і який з 

них буде найбільш вдалим, можна визначити, лише об'єднавши зусилля фахівців 

різного профілю, адже сама пригноблювана людина не володіє всією 

професійною – і медичною, і правовою, і психологічною інформацією, яку мають 

фахівці. 

На жаль, вітчизняна психолого-педагогічна наука і практика досить слабо 

реагують на непрості виклики часу. Розглянута  нами методика форум-театру, як 

одна із форм духовно-морального та превентивного виховання молоді, дає 

можливість не лише усвідомити проблеми і сформувати ставлення людини до 

негативного явища, а й здобути навички пошуку шляхів для вирішення проблеми 

з використанням власного досвіду та досвіду інших людей, включаючи 

можливості підсвідомості та емоційного інтелекту, а також попередити 

потрапляння людини в такі проблемні ситуації. 
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Анотація. 

У статті на підставі теоретичного аналізу пропонується визначення сутності 

поняття "гендерне виховання з християнської точки зору". Проаналізовано 

підходи до гендерного виховання у освіті з Біблійної точки зору, систематизовано 

завдання, критерії та сфери впливу гендерного виховання на особистість; 

визначено психолого - педагогічні умови ефективного формування цілісної 

особистості під впливом коректного сприйняття її гендерних характеристик 

згідно Божого задуму про людину.  

 

Abstract.  

In the article on the basis of theoretical analysis proposed to define the essence of 

the concept of "gender-based education from a Christian point of view." Analyzed 

approaches to gender  education  in  education from a biblical perspective, systematized 

objectives, criteria and scope of the impact of education on gender identity; identified 

psychological - pedagogical conditions of effective formation of the whole person under 

the influence of a correct perception of her gender characteristics of the person 

according to God's plan. 

 

Ключові слова: гендерне виховання, духовно-моральні цінності, гендер, 

духовність, цілісна особистість, менталітет.   

 

Keywords: gender education, spiritual and moral values, gender, spirituality, 

holistic personality, mentality. 

 

Постановка  проблеми. Формування цілісної особистості є одним з 

найбільш актуальних і пріоритетних напрямів в системі виховання підростаючого 

покоління кожної розвинутої країни як в освітній, так і в соціальній сферах. 

Недоліки належного гендерного виховання призводять до з’явлення все 

більшої кількості людей з нетрадиційною статевою орієнтацією, що згідно з 
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Біблійних канонів є не тільки ознакою моральної деградації суспільства, але й 

становить загрозу національній безпеці держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гендерне питання знаходить 

відображення в Конституції України, Законі України "Про забезпечення рівних 

прав та можливостей чоловіків та жінок", Указі Президента України "Про заходи 

щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу 

життя громадян". Гендерне питання вивчали Агеєва В.П., Близнюк В.В., 

Головашенко І.О., Горностай П.П., Лавриненко Н.В., Луценко О.А., Маланчук-

Рибак О.З., Приходькіна Н.О., Малес Л.В., Мельник Т.М., Оксамитна С.М., 

Скорик М.М., Смоляр Л.О., Суковата В., Фоменко О.С., Чухим Н.Д. та ін.  

Світовою історією править і рухає менталітет -  глибинні, "кореневі" 

духовно-моральні, культурні цінності та світоглядні підстави індивідуальної та 

громадської поведінки. Менталітет зумовлює конкретні вчинки людей, їх 

ставлення до різних сторін життя в суспільстві. Тому формуючи ментальність 

людини ми формуємо націю, країну. Гершунський Б.С. [2] вказує, що саме освіта 

принципово "працює" на майбутнє, визначаючи світоглядні та поведінкові 

пріоритети, а отже, в кінцевому результаті - економічний, моральний, духовний 

потенціал суспільства, цивілізації в цілому. Враховуючи, що соціально 

обумовлені уявлення про чоловіка і жінку надають найпотужніший вплив на 

культурний контекст розвитку хлопчика і дівчинки, гендерне виховання - одне із 

важливих питань педагогіки. Гендерний підхід у дослідженнях сьогодні, у 

навчанні та вихованні - це облік багатоваріативного впливу фактора статі. 

Гендерне виховання слід здійснювати на базі синтезу національних і духовних 

цінностей. Духовною  основою розуміння гендерних питань є Біблійна концепція 

про сутність людини та причини її деградації залежно від її ставлення до Бога та 

означених ним моральних принципів і духовних Законів. А.Ейнштейн в статті "Чи 

несумісні релігія і наука?" писав: "Можна з впевненістю сказати, що доктрина 

особистості Бога , який керує подіями природи, ніколи не може бути спростована 

наукою". Сер Ісак Ньютон: " Біблія вміщує в собі більше ознак достовірності, 

ніж уся світська історія." 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              113 

 

Мета статті теоретично обґрунтувати актуальність гендерного виховання 

підростаючого покоління через розкриття Біблійного погляду на головні аспекти 

гендерного виховання, як основу християнського світогляду в питаннях 

формування цілісної особистості та духовного здоров’я нації в педагогічному 

середовищі, запропонувати шляхи реалізації,  щодо гендерного виховання в 

системі освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне українське ґендерне 

питання  все ще має дещо однобічний та фрагментарний характер, оскільки 

зосереджене переважно у площині вивчення історії жіночого руху, ґенези і 

розвитку феміністичних ідей в Україні, а також проблем феміністичної 

літературної критики. В сучасній педагогіці важливо окреслити головні духовні 

чинники, які необхідно вкладати дітям, студентам, викладачам, щодо подолання 

складнощів у визначенні своєї гендерної ідентичності не тільки за умов особистих 

відчуттів чи під впливом суспільства, але й завдяки формуванню життєвого 

внутрішнього стрижня, що проявляється у першочерговому сприйнятті Біблійних 

духовно-моральних цінностей, як головних особистих критеріїв життєвої 

орієнтації. 

 Кожна епоха вносить свою специфіку у ставлення до відмінностей між 

чоловіком і жінкою. Історія свідчить, що не лише чоловіки, а інколи й 

представниці "слабкої статі" були мудрими державними діячками та 

войовницями.  [1]  

В літературі ХІХ–ХХІ ст.,  висвітлено відмінності між чоловіком і жінкою в 

різних країнах в певний період. Іван Франко вважав, що жінки відіграють 

надважливу роль у розвитку всього народу: "Коли вже жіноцтво підносить 

голову, то загальний процес духовного пробудження сягнув самого ядра 

українського народу". [ 8]  Великий вплив на розвиток жіночого руху, а як 

наслідок і ґендерного питання, в Україні мала діяльність матері Лесі Українки – 

Ольги Драгоманової-Косач (Олени Пчілки), яка заохочувала до співпраці в цій 

сфері. [4]  Всі ми знайомі з творами Тараса Шевченка, в яких жіночою тематикою 

пронизана майже уся його творчість. Яскравим прикладом літературних писань, 
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центральним образом яких постає жінка, є творчість відомої української поетеси 

та письменниці Марії Матіос. [5] У своїх творах авторка скрупульозно передає всі 

відтінки життя, характеру української жінки, поєднання в ній ідеологічного й 

побутового, народницького й модерного начал, ознак елітарного, психологічного 

й феміністичного дискурсів. Це неодноразово висвітлюється в таких творах, як 

"Солодка Даруся", "Москалиця" тощо. Жінка в її творах здатна виконувати 

чоловічу роботу, та при цьому не дивиться на світ крізь призму фемінізму. Вона 

просто самодостатня: "Годованка до роботи вдатна. Беручка." [8]. 

Традиційні стереотипи мають давню історію вживання і транслюють вікові 

уявлення народу про характер і призначення чоловіка та жінки у соціумі 

(наприклад, жінка-берегиня домашнього вогнища, чоловік-годувальник сім’ї, 

номінативи "сильна стать", "слабка стать", тощо). Іван Огієнко стверджував: "В 

самій мові одбився дух нашого народу, по коренях слів можна довідуватись і про 

культуру нашу. Давнє слово наше “дружина" яскраво показує про стан нашої 

жінки, про те, що вона друг своєму чоловікові, тоді як  загальнослов’янське 

“жена" значить тільки “рождающая".  [ 7] 

Фахівці, що віддають перевагу аргументу "виховання", стверджують, що 

визначальний вплив належить статеворольовим стереотипам. Але ще до того, як 

вимоги культури накладуть відбиток на життя дитини, стають помітні відмінності 

в поведінці хлопчиків та дівчаток.  Наприклад, дівчатка-немовлята сильніше 

реагують на гучний шум, на дискомфорт. Дослідження тактильного сприйняття 

показали, що дівчатка набагато більш чутливі до дотиків. Дослідники 

спостерігали вже через 2-4 дні після народження, що дівчатка проявляють 

більший інтерес до людей, хлопчики - до речей. Дівчатка раніше починають 

говорити, активніше спілкуються з оточуючими, у них швидше розширюється 

запас слів, вони воліють заняття, що вимагають спілкування з людьми. Такі різні 

тенденції в поведінці хлопчиків і дівчаток пояснюються реально існуючими 

відмінностями в будові чоловічого та жіночого мозку. Звідси можна укласти, що 

статеві відмінності задаються генетично і далі продовжують формуватися в 

соціально-культурному середовищі.  
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Поняття гендер -  вважають систему цінностей, яка змодельована 

суспільством, саме норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки, стилю 

життя, мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними, як 

особистостями в процесі соціалізації;  фіксує уявлення про жінку чи чоловіка 

залежно від їх статі. Термін "гендер" виник у Великій Британії, у перекладі з 

англійської означає граматичний рід – чоловічій, жіночий, середній. Сучасне 

поняття гендеру передбачає: біологічну стать, статево-рольовий стереотип, 

статево-рольові норми, статево-рольову ідентичність. Стать, складається з двох 

найважливіших компонентів: статі біологічної та статі соціальної.  Статеві 

відмінності задаються генетично і далі продовжують формуватися в соціально-

культурному середовищі. Для ефективного навчання дівчаток  відносять: почуття 

взаємопов'язаності, спільності, перевагу співпраці, а не змагання, як стилю 

навчальної діяльності, швидка адаптація до вимог оточення, велика спрямованість 

на практичні аспекти знань, їх застосування в житті. Психологічні дослідження 

показують також, що в процесі навчання з дівчатками спілкуються не так, як з 

хлопчиками.З хлопчиками ведуть більш тривалі бесіди, вони отримують прямі 

інструкції що і як робити, їх частіше хвалять, ставлять їм більш складні питання, 

що потребують роботи мислення. Сучасна педагогічна, психологічна наука і 

практика не враховує стать, як найважливішу характеристику дитини. 

Диференційований підхід у шкільному навчанні і вихованні до дівчаток і 

хлопчикам відсутній.  

За сучасним визначенням гендеру, не особистість має визначати свою стать, 

а погоджуватись з тією, якою її наділив Творець. Людина може  виконувати  

роботу протилежної статі, при цьому, залишаючись самою собою. Є випадки, 

коли вона не погоджується з таким розумінням, натякає, що, можливо це помилка 

Творця? А коли обирає свою стать - це підводить до підриву  Божого авторитету,   

християнських духовних сімейних цінностей,  а в подальшому до руйнації 

держави. Сучасними вченими обгрунтовано положення про те, що "безстатеве 

виховання нових поколінь призводить до виродження народу, так як "виживання 

будь-якого виду можливо лише на основі диференціації та спеціалізації  статі". 
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Ми живемо в світі, в якому людська розбещеність не має меж. Людське розтління 

є скрізь і ця глобальна тенденція є катастрофою. 

Розглянемо Біблійний погляд на  проблему гендерного виховання, як шлях 

найбільш фундаментального запобігання глобальної катастрофи нашого 

суспільства.  Чому саме християнський? 

Автор багатьох Біблійних послань, Апостол Павло, ще в 1-му столітті 

говорив, що сексуальна розбещеність та інші подібні речі дуже старі. Біблія 

говоре про Ноєв потоп, як про крайню точку розбещеності, якої досягло людство, 

коли Бог просто був змушений знищити величезну кількість людей. Пізніше 

розповідається про загибель Содому і Гомори, як про результат аналогічних 

проблем. Коли для людей Божа істина не є авторитетом, вони неминуче  

зісковзують  в проблеми,  що загрожують їх власній безпеці. 

Людина так влаштована, що їй постійно хочеться задоволень, до яких вона 

звикає. І як приклад цьому -  сучасний кінематограф. Жахлива та  агресивна 

тематика викликає збудженість емоцій, як наслідок цього людина потребує 

постійно більш потужних подразників, що призводить  до її розтління. Коли ми 

говоримо про проблему морального розтління, гомосексуалізму, не всі розуміють 

з чого  це  починається. 

В Біблії через Апостола Павла описується типова спіраль гріховного 

падіння - три ступені відходження від Бога, що призводять до трьох 

катастрофічних наслідків. Створюючи людину, Бог передбачав її постійний 

зв'язок з Творцем. Коли люди відкидають Бога і не віддають Йому славу, 

натомість віддаючи славу собі і своїм людським поняттям, то головним 

орієнтиром стають їх власні похоті. В результаті бачимо наслідки такого життя, 

коли Господь знімає свою огорожу… . Бог не наполягає, а просто віддає їх у 

владу своєї власної нечистоті і все інше - це справа часу, куди ця нечистота їх 

заведе. Ці похоті по-різному в різних культурах виражаються, але суть їх 

залишається тією ж самою. Їх головним орієнтиром стає не воля досконалого 

Бога, а своя власна воля. Ось чому тут підкреслюється: "…віддав їх Бог у 

пожадливостях  їхніх сердець на нечистість". 
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Є тільки два варіанти життя - чи воля Божа в основі, або свої похоті. І коли 

людина не вибирає Божу волю для свого життя, Бог залишає людину наодинці з 

самою собою, зі своїми похотями і своєю волею. Апостол стверджує, що кожна 

розумно мисляча людина має достатньо свідоцтва знати про Бога, це дано людині 

і то, як люди реагують на це і визначає її подальший стан.… бо, пізнавши Бога, не 

прославляли Його, як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і 

запаморочилось нерозумне їхнє серце. 

Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, … і славу нетлінного Бога 

змінили на подобу образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих, і гадів. 

Тому - то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб 

вони самі знеславляли тіла свої (Римлянам 1:21-24)Тут ми стикаємося з 

фундаментальним питанням, яке визначає всю подальшу конструкцію життя 

людей. Справа в тому, що Бог є абсолютне добро, це найвища мудрість, це 

досконалі творчі здібності, це найвища майстерність, це вражаюча краса, це 

неперевершена могутність, це повна гармонія, бездоганна праведність, моральна 

чистота, досконалість. В цьому і є справжня сутність природи Бога. Коли людина 

в повсякденному житті стикається з Богом і Його справами, не цінує і не дякує 

Богові за це, а більше зосереджується на власних висновках, вона втрачає 

здатність адекватно оцінювати реальність. З цього моменту починається весь 

процес зісковзування у розтління. 

Похітливість набуває становище верховного головнокомандувача. В цьому і 

полягає перша, головна проблема сучасного людства. Сексуальна пристрасть - 

одна з найбільш яскравих проявів похоті. Замість того щоб вважати славним те, 

що чисто і свято, люди вважають цінним те, що морально не чисто і брудно. 

Відмова визнавати авторитетність Божої слави неминуче веде до другого 

елементу проблеми сучасної людини - відмова визнавати авторитетність Божої 

істини. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили 

створінню більш, як Творцеві, що благословенний навіки, амінь. 
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(Римлянам 1:25) Вони замінюють істину Божу брехнею - людськими 

думками. Це дуже серйозне явище, яке ми бачимо сьогодні всюди. Похоті стають 

допустимими , цілком прийнятними елементами людського життя. 

Така ж сама послідовність. Люди відкидають не лише Божу велич, але тепер 

і істинність Його Слова. Боже одкровення представляється як істина, яка визначає 

стандарти життя. Через Писання Бог пояснює справжню сутність життя, її цілі, 

зміст, цінності та принципи. 

 Історично, з початком епохи відродження люди поступово почали 

піднімати сутність ідеї людиноцентризму. У наш час цей процес 

викрісталізовувався і дійшов до свого піку. Поступово не Бог і Його слава стали 

займати найвищу цінність життя, а людина і його цінності. Як наслідок, не Бог і 

Його Слово стало визначальним, а досягнення людей, наука, психологія, різні 

філософії. Це безпосередній результат відкидання Бога. 

Коли люди визнають Бога славним, тоді вони хочуть слухати Його Слово і 

відповідно до Нього організують своє життя. Після того, як вони відкидають Бога 

як Того, хто гідний їх захоплення і ставлять на цей п'єдестал людину, тоді вони 

орієнтують все своє життя на досягнення людей, на те що говорять люди. Люди в 

марноті свого розуму, називаючи себе мудрими збожеволіли і вони поступово 

відкидають істину за істиною Святого Письма. Біблійні цінності підміняються так 

званими загальнолюдськими цінностями, тобто тим, що генерують люди та їх 

наука. При цьому найвищим авторитетом ціняться такі фахівці, як психологи, 

соціологи, політики, бізнесмени та ін. Ми бачимо цю реальність в дії протягом 

останніх багатьох десятків років. Сьогодні практично скрізь можна вести 

дискусію в публічному просторі з аргументами різних наук, тільки не озвучуємо 

Божі аргументи – це є не неприпустимим. Чому це сталось? Тому що замінили 

істину Божу брехнею, авторитет Бога відкинули і все інше тепер тільки справа 

часу, як глибоко і швидко людство просяде по спіралі внутрішнього розтління. 

Можемо відзначити кілька ступенів рабства  цих ганебних пристрастей. 

Перше, що сталося - нормалізація розлучень. Божа формула шлюбу - один 

чоловік і одна жінка на все життя. Першою країною, яка узаконила розлучення в 
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світі була РСФСР в 1920 році, яка тоді ж легалізувала аборти. Але сьогодні тема 

розлучень людям взагалі не ріже вухо. Божий авторитет в цьому питанні людьми 

був відкинутий, замість нього була прийнята людська мудрість. Наступний 

елемент - вільне кохання, в якому інтимні стосунки відриваються від шлюбу. Так, 

як особисте щастя і задоволення власної похоті стає найвищою цінністю. Третій 

ступінь  - порнографія. Ми сьогодні маємо справу з масовою атакою всього цього 

і в першу чергу на дітей. Наступний щабель цієї спіралі - нормалізація 

самозадоволення. Наступний рівень розтління - вільна любов, якщо людині це 

приємно, то навіщо її обмежувати рамками шлюбу. Ми спостерігаємо розвиток 

цілої мережі магазинів сексуальних іграшок. Наступне - зниження допустимого 

віку сексуальної активності з 16 до 14 років. Головний аргумент - якщо це 

приємно, чому ми дітей повинні утримувати? Наступний рівень розбещення - 

гомосексуальні зв'язки. Коли людей спонукає бажання отримувати задоволення і 

вони перепробували вже все можливе, то далі їм вже потрібні якісь форми 

збочення. Гомосексуалізм - це лише сходинка у всій цій спіралі. Це теж явище, 

яке пов'язане з відкиданням Божого авторитету і Його істини. Все це і є рабство 

ганебних пристрастей, про які говорить Писання. Ось кінцівка міркувань 

Апостола Павла: "Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки 

замінили природне єднання на протиприроднє." (Римлянам 1:26) "…і чоловіки з 

чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому 

блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на 

розум перевернений, щоб чинили непристойне. (Римлянам 1:27,28) 

На цьому етапі люди замінюють Божий порядок своїм  власним. 

Найбільша проблема не в розпусті, а в перекрученому розумі, який робить 

розпусту нормальним явищем, природне замінюється протиприродним. Коли 

люди відмовилися визнати Бога, як системоутворюючий фактор бутя. Вони 

фактично виключають Його з системи свого світогляду, вони відмовляються від 

Божого порядку речей. Це радикальна перебудова ключових базових уявлень про 

життя. Закон діалектики  "Єдність та боротьба протилежностей" стверджує те, що 

чоловік і жінка створені різними, але одне для одного, як одне ціле. Наука і Біблія 
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свідчать про те, що гомосексуалізм є протиприродним явищем. Як бачимо, те що 

сьогодні відбувається в суспільстві, дуже ясно описано в Святому Письмі. Воно 

також ясно говорить, що робити людині у якої виявляються дуже сильне бажання 

у прагненні до порочного напрямку. Отож, умертвіть ваші земні члени: 

розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона 

ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. (Колосянам 

3:5).Коли ми говоримо про ці етапи, ми можемо прийти до ясних Біблійних 

характеристик суспільства, в якому люди живуть.  Вони повні всякої неправди, 

лукавства, зажерливости, злоби, повні заздрости, убивства, суперечки, омани, 

лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, 

пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, 

немилостиві. (Римлянам 1:29-31).  Це кінцевий пункт призначення руху 

суспільства по спіралі гріха. Тут справжня загроза національній безпеці любої 

держави. 

Біблія  описує через Апостола Павла вихід із навколишнього людського 

розтління.  Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння 

кожному, хто вірує (Римлянам 1:16). Слово Боже правильно формує погляди 

людини на навколишній світ, бо Воно є сила на спасіння кожній людині і 

порятунку від їх пороків. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і 

неправду людей, що правду гамують непрвдою. (Римлянам 1:18). Чим більше 

людина буде вдосконалюватись в пізнанні Бога, тим простіше її буде  боротися з 

гріховними пристрастями. Тому духовне відродження нації через Євангеліє Ісуса 

Христа  є запорукою її безпеки. Проблема гомосексуалізму полягає в тому, що 

Бога відкинули давно. Тому спроби людей атакувати прояви цієї біди абсолютно 

безрезультативні, вони не принесуть ніякої користі. Ось чому необхідно вносити в 

свідомість людей Божі принципи життя, ці гендерні уявлення ще з дитинства.  

Висновки 

Безстатеве виховання нових поколінь призводить до виродження народу, 

так як "виживання будь-якого виду можливо лише на основі диференціації та 

спеціалізації  статі".  Тому,  центром правильної реакції на моральне розтління 
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світу є Євангеліє Ісуса Христа, принципи якого потрібно вкладати в свідомість 

людини з самих ранніх років її життя. Ось чому Апостол Павло починає свої 

міркування з цих слів: "Бо я не соромлюсь Євангелії,  бо ж вона сила Божа на 

спасіння кожному, хто вірує...  Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як 

написано: "А праведний житиме вірою " . (Римлянам 1:16,17). Ісус Христос 

прийшов у цей світ, щоб зруйнувати ганебний цикл спіралі гріха, не залежно від 

того, на якому рівні  знаходиться сама людина. Віра в Ісуса Христа - це  

інструмент, який радикально змінює життя і надає людині можливість запобігти 

багатьох  проблем. Як цінно, коли з самого народження дитині можна засвоїти ці 

доленосні істини з вуст своїх батьків та вчителів. Викладання християнської 

етики в школі та диференційований підхід у шкільному навчанні і вихованні до 

дівчаток і хлопчиків, стануть запорукою сприяння гендерному вихованню в 

освітньому середовищі.  Програми з християнської етики  обов’язково мають 

включати  розділи з гендерної  тематики, що стане запорукою формування 

здорової особистості. Відмінністю сучасної педагогіки має стати духовне 

покоління викладачів, що змінить ментальність нації. 
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Анотація.  

Інтеграційні процеси, що охопили сучасну цивілізацію, породили чимало 

проблем, серед яких однією з найголовніших є складність порозуміння між 

різноманітними спільнотами, що населяють планету, оскільки вони сповідують 

часто досить відмінні етичні вчення. Без базового консенсусу відносно моральних 

цінностей та норм, успішний перебіг інтеграційних процесів навряд чи можливий. 

В цьому контексті в наукових колах навіть ведеться мова про необхідність появи 

"нової етики" і "нової моралі". Чи може існувати і бути ефективною універсальна 

етика у світі, населеному представниками різноманітних культур? На дане 
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питання, в загальному, існують дві протилежні відповіді: позитивна та заперечна. 

То ж ідеї відомих представників цих двох діаметральних позицій проаналізовано 

в даній роботі.  

 

Abstract.  

Integration processes and covering modern civilization have created many 

problems among which the most important one is the difficulty of understanding 

between the various communities that inhabit the planet as they profess often quite 

different ethical teachings. Without a basic consensus on moral values and norms 

successful progress of the integration process is hardly possible. In this context, the 

scientific community is even talking about the need for the emergence of "new ethics" 

and "new morality." Can there be effective and universal ethics in a world populated by 

representatives of different cultures? On this issue, in general, there are two opposing 

responses: positive and negative. So the idea of the prominent representatives of the two 

diametric positions analyzed in this paper. 

 

Ключові слова: глобалізація, занепад моралі, зближення культур, 

універсальна етика, комунікативний дискурс, етичні системи, інтеграція. 

 

Key words: globalization, the decline of morality and rapprochement of cultures, 

universal ethics, communicative discourse ethical system integration. 

 

Постановка проблеми. Зі здобуттям Україною незалежності мораль 

нашого суспільства увійшла у нову фазу трансформації, причому керуючими 

параметрами тут виступають як специфічно українські чинники, так і ті, що 

мають сьогодні загальнопланетний вимір. Дійсність унікальна і неповторна, і 

моральні нормативи і, цінності підпорядковуються їй і формуються у процесі її 

реалізації і динаміки. І самі моральні принципи людини є фактором творення 

дійсності. Мотиви, почуття, переконання спонукають людину до вчинків 

відповідальних і дій осмислених, що дуже важливо в умовах глобальної взаємної 
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залежності. Сьогодні постає питання саме морального аспекту: чи для того Бог 

виділив людину з природи, щоб вона, озброївшись мисленням і мовою, 

свідомістю, засобами комунікації, а сьогодні й сучасними інформаційними 

системами та творчістю, стала жорстоким споживачем природи? Чи зможе 

людинство знайти той мудрий баланс у побудові свого мікросвіту?  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження трансформацій 

ціннісних орієнтацій особистості представлено роботами Л.М. Архангельського, 

О.Г. Дробницького, А.Г. Здравомислова, В.П. Тугарінова, В.Б. Ольшанського, В. 

Бойко, М. Горшков, Г. Дилигенський, Н. Журавльова, В. Соколов, Ж. Тощенко, Р. 

Діснер, М. Долен, Д. Майтон, С. Морріс, С. Ніколаєва, Р. Пітс, Х. Христов та ін. 

Останнім часом роздуми над проблемою впливу глобалізаційних процесів на 

мораль знайшли широке відображення в різноманітних публікаціях багатьох 

авторів. Серед них - К.-О. Апель, Ж. Бодрійяр, Ю.Габермас, А.Назарчук, 

Е.Макінтайр, М.Сендел, Ч.Тейлор, Т.Рокмор, А.Єрмоленко, М.Савельєва, В.В. 

Надурак, Н.П.Дудар та інші. Водночас зазначені дослідження не розкривають 

повноти проблеми трансформацій ціннісних установок особистості в сучасному 

глобалізаційному процесі. Тема є досі актуальною, оскільки існує багато 

протилежних підходів, спільне між якими і намагається знайти автор. 

Мета статті. Метою дослідження є здійснення аналізу морально-етичних 

зрушень сучасного українського суспільства на фоні розвитку глобалізаційних 

процесів. Меті роботи відповідають наступні дослідницькі завдання: простежити 

еволюцію моральних цінностей в умовах глобалізованого суспільства; висвітлити 

актуальні проблеми універсальної етики. 

Виклад основного матеріалу. Інтеграційні процеси, що охопили сучасну 

цивілізацію, породили чимало проблем, серед яких однією з найголовніших є 

складність порозуміння між різноманітними спільнотами, що населяють планету, 

оскільки вони сповідують часто досить відмінні етичні вчення. Без базового 

консенсусу відносно моральних цінностей та норм, успішний перебіг 

інтеграційних процесів навряд чи можливий. В цьому контексті в наукових колах 

навіть ведеться мова про необхідність появи "нової етики" і "нової моралі". 
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Останнім часом роздуми над проблемою впливу глобалізаційних процесів 

на мораль знайшли широке відображення в різноманітних публікаціях багатьох 

авторів. Серед них - К.-О. Апель, Ж. Бодрійяр, Ю.Габермас, А.Назарчук та ін. 

Точиться чимало дискусій стосовно того, якою має бути мораль у 

глобалізованому суспільстві, тобто як співіснуватимуть люди, керовані 

різноманітними партикулярними етичними системами: чи виникне єдина 

універсальна етика, чи ми приречені на перманентний конфлікт та непорозуміння, 

або ж можливі інші варіанти? [1,513]  

Приблизно в колі цих питань розташоване предметне поле нашого 

дослідження. Отож, метою даного розділу буде аналіз тих змін у системі моралі, 

які виникають під впливом процесу глобалізації. 

На початку третього тисячоліття особливої гостроти і складності набувають 

глобальні проблеми, з якими людство стикнулось вперше. Це проблеми 

виживання, збереження життя на Землі, безпеки, трансформації розвитку 

(подальшого поступу людської культури). Але чи не найголовнішими у цьому 

переліку є моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації. Подальший 

поступ культуротворення, поступ людства неможливий без урахування 

глобальних проблем розвитку моральності й окремої людини, і людства в цілому, 

носіїв і творців культури і моральних цінностей. 475 мільярдервів планети 

контролюють сьогодні фінанси, які перевищують половину багатств усього 

людства. І це при тому, що понад 1.5 млрд. людей голодують. Це означає, що 

прірва між багатими і бідними дедалі розширюється. Річний прибуток 

кримінального світу становить майже 2 триліони доларів. Все від грошей до 

моральних цінностей і принципів – нині можна купити [12] .  

Сьогодні постає питання саме морального аспекту: чи для того Бог виділив 

людину з природи, щоб вона, озброївшись мисленням і мовою, свідомістю, 

засобами комунікації, а сьогодні й сучасними інформаційними системами та 

творчістю, стала жорстоким споживачем природи? Споживацькі інтереси 

протягом тисячоліть закріпили у свідомості людської особистості, у її моралі 

агресивну домінанту, яка успадковується за принципом соціального імпринтингу. 
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Це стає основою поведінковою (етичною) як до себе, так і щодо близьких і всього 

людства, природи і Бога.  

Дійсність унікальна і неповторна, і моральні нормативи і, цінності 

підпорядковуються їй і формуються у процесі її реалізації і динаміки. І самі 

моральні принципи людини є фактором творення дійсності. Мотиви, почуття, 

переконання спонукають людину до вчинків відповідальних і дій осмислених, що 

дуже важливо в умовах глобальної взаємної залежності.  

Таким чином, констатація цілком очевидного факту дозволить нам зробити 

згодом ряд необхідних висновків: мораль являє собою складну систему, яка 

перебуває в стані постійного розвитку. Виходячи з цього цілком логічним буде 

застосувати до її вивчення окремі положення теорії нелінійної динаміки 

(синергетики), яка власне і спрямована на вивчення розвитку 

складноорганізованих систем в різних сферах реальності [7,70] . Одним із 

основоположних принципів синергетики є теза про самоорганізацію 

складноорганізованих систем, які в процесі свого розвитку неминуче вступають у 

фази нестабільності та приходять до точки біфуркації, після яких їхній розвиток 

спрогнозувати неможливо - він залежить від різноманітних, часто випадкових і 

незначних чинників. Контроль над такими системами неможливий - вони 

виникають та розвиваються керуючись законами самоорганізації.  

Ситуація сьогодення подібна до попередніх епох. Повсюдно лунають думки 

про необхідність узгодження партикулярних етичних систем, адже завдяки 

тотальному зближенню народів, що спричинене глобалізацією, очевидною є 

необхідність узгодження діяльності різних частин людства, нормалізації їх 

співіснування. Глобалізація є одним з найсуттєвіших чинників, який впливає на 

розвиток сучасних моральних систем. І відповідь, реакція на цей "подразник" 

повинна з'явитись. Одним із можливих варіантів подальшого розвитку системи є 

так звана "універсальна етика" [10,92]. Проте навіть у випадку розвитку системи 

саме в цьому напрямі, однозначності у передбаченнях бути не може - наскільки 

універсальною буде така етика, як будуть узгоджуватись традиційні та 

універсальні етичні норми, які взаємодії виникатимуть між традиційними 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              127 

 

моральними вченнями і т.п. - на ці запитання не має і не може бути однозначної 

відповіді, хоча є прогнози. Єдиним чітким фактом є сама необхідність 

нормативного узгодження дій різних частин людства в тій чи іншій сфері, у якій 

вони співпрацюють, взаємодіють і неминуче конфліктують. На цей запит повинна 

з'явитись відповідь з боку суспільства.  

Питання взаємодії різноманітних моральних систем у глобалізованому світі, 

вкладається у більш широку проблему міжкультурної взаємодії, зрештою, вона є 

її частиною. Дискусія про перспективи співіснування культур у глобальному світі 

є однією з найгостріших у сучасних гуманітарних науках. В ній сторонами 

постійно наголошується на конфліктності такого співіснування, звідки часто 

робляться песимістичні прогнози про майбутнє людства і, зокрема, заперечується 

можливість універсальної етики.  

Сьогодні, у процесі зближення культур, тісної їх взаємодії відбувається 

взаємопроникнення тих чи інших елементів (випадкове, цілеспрямоване, часто, 

навіть, із силовим відтінком). Окремі з чужородних елементів засвоюються 

національною культурою і стають "своїми", інші - відкидаються. Це природно. 

Кожна культура має свої віками сформовані цінності, ідеї, традиції, які є її суттю, 

наче ключові елементи, константи людського організму. Отож, коли відбувається 

спроба їх заміщення, десакралізації (навіть у незначній мірі), то бурхлива реакція 

відторгнення, несприйняття є очікуваною. Спрацьовує те, що можна було б 

назвати "культурним імунітетом". Має місце конфлікт. В ході такої взаємодії 

обов'язково виявляються і ті елементи, які сприймаються суспільством і згодом 

стають невід'ємною його частиною (цей процес американський дослідник Томас 

Л. Фрідмен назвав "ґлокалізацією") [8,232]. Такий звичайний алгоритм розвитку 

будь-якої культури, кожна з яких розвивалась, збагачуючись в діалозі з іншими і, 

з іншого боку, жодна з них не могла розвиватись у "замкненому просторі".  

Таким чином, щодо сучасних моральних систем (як українського 

суспільства, так і інших, що переживають процес трансформації) можуть бути 

виділені два можливих типи аттракторів (варіантів розвитку) [6,27] . Назвемо їх 

традиційним та модерним. Аттрактор, названий нами "традиційним" передбачає 
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розвиток моральних систем, ґрунтуючись на традиційних, перевірених 

історичним досвідом цінностях, принципах моралі з їхньою корекцією під вимоги 

сучасності. Тобто такий сценарій передбачає, що в межах традиційної етики 

будуть віднайдені ресурси, потенціал для адаптації моралі до зміни керуючих 

параметрів. "Модерний" аттрактор пов'язаний з думкою, яка поширена серед 

дослідників: ті зміни, які спіткали світ, неминуче потребують значно вагомішої 

трансформації моралі, аніж просто оновлення традиції. Трансформації, яка б 

принципово змінила мораль. В цьому контексті ведеться мова про необхідність 

появи "нової етики" і "нової моралі".  

2. Актуальні проблеми універсальної етики 

Отже, однією з проблем сучасної філософії є проблема універсальної етики. 

Глобалізація претендує на трансформації, які б принципово змінили мораль. 

Осмислення ця проблема знаходить у працях багатьох дослідників. Серед них - 

К.-О.Апель, Ю.Габермас, Е.Макінтайр, М.Сендел, Ч.Тейлор, Т.Рокмор, 

А.Єрмоленко, М.Савельєва, А.Назачук та інші. 

З огляду на перебіг глобальних суспільних процесів, проблема 

універсальної етики є сьогодні очевидною, проте її можливість стоїть під великим 

знаком питання. Чи може існувати і бути ефективною універсальна етика у світі, 

населеному представниками різноманітних культур, які сповідують часто досить 

відмінні партикулярні етичні вчення? В цьому, власне, і полягає та проблема 

універсальної етики, що буде досліджуватись у цьому розділі. На дане питання, в 

загальному, існують дві протилежні відповіді: позитивна та заперечна. Отож, 

спробуємо проаналізувати ідеї відомих представників цих двох діаметральних 

позицій.  

Мабуть, найвідомішими у філософському світі прихильниками 

універсальної етики, є представники т. зв. "етики дискурсу", до яких у першу 

чергу відносять сучасних німецьких філософів Карла-Отто Апеля та Юргена 

Габермаса. Етика дискурсу виходить з необхідності досягнення консенсусу у 

взаємодії людей, медіумом якого є дискурс, який у нормах аргументації вже 

містить всі необхідні засоби досягнення консенсусу [12]. Універсальний характер 
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максими дії як норми встановлюється не шляхом виключно мисленнєвої операції 

індивіда, який володіє автономною совістю, а шляхом конкретного 

взаєморозуміння між людьми, які беруть участь у комунікації в умовах 

"моральної і політичної свободи всіх членів гіпотетичної світової спільноти" [2, 

72]. В даному випадку, хоча Габермас і Апель бачать себе наступниками Канта і є 

прихильниками його підходу до етики, проте вони наголошують, що 

нормотворчість не може бути зведена до індивідуального рішення совісті, 

"морального закону в мені" (Кант), а обов'язково повинна бути справою всіх 

учасників дискурсу.  

Звідси випливає основний принцип дискурсивної етики, який отримав у 

процесі розробки декілька формулювань. Його найпростіша форма позначається 

як "принцип дискурсу" і підкреслює значення дискурсу як основоположного 

критерію для легітимації норм: норми тільки тоді мають значення, коли вони 

знаходять (чи можуть знайти) згоду всіх зацікавлених учасників практичного 

дискурсу. Відповідно "лише ті норми, практики, проекти можуть претендувати на 

легітимність (за умови знання їхніх наслідків та побічних наслідків), які без 

примусу визнаватимуться в процесі аргументації усіма можливими учасниками 

дискурсу" [2, 78]. В процесі такого дискурсу відкидається будь-який примус крім 

примусу "кращого аргументу" (Габермас). Тобто універсалістською, за 

визначенням Габермаса, є етика "яка стверджує, що цей (чи подібний) моральний 

принцип виражає не тільки інтуїції певної культури чи епохи, а постає 

загальнозначимим" [2, 74].  

На думку Апеля суть морального розвитку людства якраз полягає у 

здатності, при утворенні морального судження, виділити та універсалізувати ідею 

взаємної поваги людських інтересів. Всі попередні спроби формулювання 

головного принципу моральності ("золоте правило моральності", категоричний 

імператив Канта), на його думку, були інтуїтивним вгадування тих начал, що 

лежать в основі дискурсивного принципу, але кожен з них мав свої недоліки. В 

етиці дискурсу в основі моральних рішень лежить не консенсус відносно взаємної 

вигоди окремих учасників, а консенсус в межах всього універсуму воль. Агентами 
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консенсусу є всі ті, кого він стосується, і навіть ті, хто міг би й хотів би брати в 

ньому участь, але не має фізичної можливості (напр. у випадку з ненародженими 

дітьми). Дискурс передбачає взаємне рішення і, що суттєво, взаємну 

відповідальність [11,48] .  

Окремі дослідники звертають увагу на наступну відмінність у поглядах на 

етику дискурсу між Габермасом і Апелем: "Габермас стверджує, що предметом 

обговорення є питання повсякденного і конкретного характеру, у відношенні до 

яких виробляється консенсус. Остаточного рішення по моральних питаннях не 

існує, а інтерсуб'єктивна дискусія носить постійний характер. К.-О. Апель, 

навпаки, схильний до пошуку і вироблення процедур остаточного підтвердження 

істини і моральності" [11, 86]. У звязку з цим, як недолік, Апелю закидають 

"абстрактність та іррелевантність по відношенню до реальних етичних проблем" 

[14]. Всі його зусилля, в основному, присвячені аналізу єдиного принципу та 

методів його застосування. Проте, виходячи з єдиного принципу, навряд чи 

можна вивести весь моральний досвід.  

Автору даної роботи імпонують погляди американського філософа Тома 

Рокмора, який піддає критиці принцип консенсусу, що є одним із головних у 

етиці дискурсу. Він зауважує, що "є багато сфер, у яких консенсус, як критерій 

нічого не важить" [9, 113]. На інтелектуальній арені (наука, філософія, мистецтво, 

література) незгода є нормальним і необхідним явищем. Щодо політичної сфери, 

то ще "Дж.С.Мілль переконливо довів, що спільноти, де є різноманітні, 

конфліктні точки зору, від цього лишень виграють" [там само]. Рокмор зауважує, 

що "було б великою помилкою ототожнювати згоду з істиною", оскільки "може 

бути консенсус без істини та істина без консенсусу" [9, 113-114]. Як приклад, 

можна навести ситуацію, коли націонал-соціалізм прийшов до влади в Німеччині 

через демократичні вибори, чи ситуацію, коли у американському суспільстві 

певний час існував широкий консенсус щодо інтервенції США у В'єтнам.  

Крім того, треба відзначити, що ідея комунікативного дискурсу коріниться 

у ґрунті Просвітництва, з його надмірною вірою у силу людського розуму. Вона 

орієнтується на раціональну складову моралі, проте не враховує ірраціональний її 
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бік. Люди продовжуватимуть виконувати ті чи інші моральні норми, попри 

раціональні аргументи (навіть дуже переконливі), які їх спростовують і 

аргументують необхідність заміни. У слідуванні тим чи іншим моральним нормам 

ми в значній мірі керуємось не тільки розумом, але й почуттями прив'язаності, 

любові до рідної культури і т.п., які, зрештою, й роблять мораль однією з 

найконсервативніших сфер суспільної свідомості [3,201].  

Проте, з іншого боку, велика кількість сучасних дослідників вважає, що 

така орієнтація комунікативної етики на раціоналізм має суттєву перевагу - 

перевагу мобільності. Бо ж темпи розвитку сучасного світу можуть бути 

визначені як надшвидкі. У даному контексті ці дослідники зауважують, що 

мораль не встигає за розвитком суспільства і, зокрема, техносфери. Робиться 

висновок про необхідність моралі бути мобільнішою, щоб адекватніше реагувати 

на виклики сучасності. А притаманний їй консерватизм та традиціоналізм часто 

стоїть на перешкоді цьому. Саме, тут звертає на себе увагу раціоналістична течія 

в етиці (Сократ, Кант, Габермас, Апель та інш.), що вбачає основою моралі 

раціональну складову, яка може дати можливість оперативніше реагувати на 

актуальні моральні проблеми [4,73]. Отож, питання сьогодні поставлено 

наступним чином: мораль не є в своїй основі раціональною, проте чи не слід їй 

такою стати? Як засвідчує історичний розвиток моралі, раціональна складова в 

ній постійно зростає. Отож у часи постмодерну все частіше озвучується питання, 

чи не треба вести мову про появу нової раціоналістичної традиції? Сподіваємось, 

найближче майбутнє дасть відповідь на поставлене питання. 

Якщо вести мову про тих дослідників, які скептично дивляться на 

перспективи універсальної етики, то найґрунтовніше опрацьованими є позиції 

постмодерністів та коммунітаристів. Постмодернізм визнає неприйнятним 

універсалістський погляд на мораль. На їхню думку не єдині універсальні 

стандарти, зафіксовані в максимах, а чесноти окремих суспільств, з їх 

різноманітними практиками - ось єдино можлива точка відліку для етики. 

Універсальна етика скомпрометувала себе своїми соціальними наслідками.  
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Більш послідовну критику універсальної етики знаходимо в працях 

коммунітаристів (у постмодерністів вона має більш емоційний характер). 

Коммунітаризм (англ. community - спільнота) це напрям, який сформувався в ході 

дискусій навколо книги Джона Ролза "Теорія справедливості" (1971). Ідеї, 

висловлені в даній праці, претендували на обґрунтування моралі універсального 

спрямування і обстоювали в такій якості принципи лібералізму. Головна ідея 

коммунітаризму полягає в тому, що тільки спільнота може бути справжнім 

джерелом та носієм моральних ідей. Найвідомішими представниками цього 

напрямку є Елесдеа Макінтайр, Майкл Сендел, Чарльз Тейлор. Саме їхні 

монографії, що містили критику ліберальної ідеї [13; 5,111] на початку 80-х років 

ХХ століття поклали початок коммунітаризму.  

Комунітаристи надають перевагу людському "Я", яке займає певне 

положення в общині і яке сформоване під впливом прив'язаностей та розділяє 

смисли конкретної общини. "І саме від своєї общини, нехай то буде село, 

субкультура, суспільно-політичий рух чи етнічна група ми набуваємо специфічні 

права і обов'язки" [5, 182]. Е.Макінтайр, проаналізувавши різні спроби 

раціонального обґрунтування моралі, які прагнули виявити її універсальні 

складові, врешті робить висновок, що мораль не може бути обґрунтованою поза 

історичним і культурним контекстом. Моральні принципи можуть бути зрозумілі 

тільки як результат аналізу практики в конкретному суспільстві. Мораль "... 

витікає з конкретної практики реально існуючої общини, тому будь-які пошуки 

абстрактних принципів моралі - марна робота. Таких принципів, відкритих тільки 

розумом, просто не існує, тому що основи моралі треба шукати не в філософії, а в 

політиці" [5, 184]. 

В свою чергу, Чарльз Тейлор піддає критиці етику дискурсу Ю.Габермаса 

стверджуючи, що моральні правила "…не можуть, подібно до норм права, 

вироблятись шляхом обговорення на публічному форумі. Моральна спільнота 

функціонує лишень остільки, оскільки моральні цінності мають само собою 

зрозуміле значення. Створювати мораль на кожен день, для кожного окремого 

випадку, будувати її на прецедентах не можливо" [15]. Як одну із головних загроз 
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моралі в ліберальному суспільстві, Макінтайр і Тейлор відзначають процес 

індивідуалізації морального життя, тому що "мораль є голосом суспільства в 

індивіді", відповідно, індивідуалізм з мораллю не сумісний. Посилення уваги до 

особистості породжує такі явища, як споживацтво, втеча в особисте життя, 

нарцисизм, розрізненість і т.д. Індивідуалізоване сучасне суспільство постає 

позбавленим єдиних моральних принципів.  

Резюмуючи такі погляди, можна стверджувати, що коммунітаризм, 

критикуючи одну форму відособленості - індивідуальну, яка веде до ліберального 

егоїзму, натомість породжує іншу - колективну, та колективний егоїзм відповідно. 

Така позиція може привести до етнічної неприязні та конфліктів (що, власне, 

сьогодні часто і відбувається). Крім того, варто задатись питанням: наскільки 

етика Аристотеля (етика моральних спільнот) придатна до сучасних умов? Чи не 

правий Габермас стверджуючи, що така етика, будучи орієнтована на локальні 

соціальні структури, на зразок полісів, не є адекватною сучасному суспільству? 

Більшість дослідників констатують, що ми сьогодні переживаємо період 

вагомих змін у моральних системах. На нашу думку, вони, серед іншого, 

проявляються у руйнації старих форм моралі (колективістських, ґрунтованих на 

традиції, общинності і несвідомому прийнятті). Їм на зміну йдуть нові. Які вони 

будуть - визначити важко. Проте цілком можливо, що вони носитимуть 

особистісний вимір, тобто ґрунтуватимуться на свідомому виборі індивідів і 

робити з цього трагічні висновки, подібно коммунітаристам, не варто. Можна 

стверджувати, що ті варіанти моралі, які спостерігаються в сучасних ліберальних 

суспільствах, сповнені недоречностей (і коммунітаристи ґрунтовно їх описали). 

Але вони є шляхом до нової моралі.  Коммунітаристи апологізують мораль 

минулого, таку, якою вона постає в традиційних суспільства. Проте, не можливо 

робити з цього висновок, що мораль майбутнього буде такою ж. Крім того, треба 

зауважити, що коммунітаристи, обстоюючи контекстуалізм, самі приходять до 

антиконтекстуалістичної позиції, оскільки не враховують контекст нових 

соціальних реалій, які активно впливають на сучасну мораль і зумовлюють її 

поступову трансформацію. Як відомо, практика завжди багатша за 
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найдосконаліші теоретичні побудови. Отож, цілком можливо, що мораль 

майбутнього суттєво відрізнятиметься від моралі минулого, яка описана 

коммунітаристами. Прихильники етики дискурсу виступають тими, хто 

намагається описати контури цієї майбутньої моралі.  

Таким чином, інтеграційні процеси у сучасному світі зумовлюють 

актуальність дослідження проблеми універсальної етики. Над її осмисленням 

працюють провідні сучасні дослідники-філософи. На думку багатьох з них, така 

етика є можливою за умови продовження процесу раціоналізації моралі. При 

цьому універсальна етика не повинна підміняти собою партикулярні етичні 

системи. Вона має регулювати лишень ті ділянки, які виникають у процесі 

міжкультурної взаємодії і потребують такої регуляції.  
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БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ 
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IMPACT OF SPIRITUALITY ON A PERSON’S MENTAL, PHYSICAL AND 

SOCIAL WELLBEING  

 

Анотація.  

Стаття присвячена вивченню свідчень щодо впливу духовності людини на її 

психічний, фізичний та соціальний добробут. У статті аналізуються ідеї щодо 

духовності як компоненту здорового способу життя і одного з ключових факторів 

всебічного благополуччя особистості, обґрунтовується необхідність 

широкомасштабного застосування цих ідей з метою удосконалення культури 

населення, розглядається їх ефективність, переваги, проблеми та фактори, що 

перешкоджають їх реалізації, а також звертається увага на наслідки сучасного 

способу життя людей для суспільства. 

 

Abstract.  

The article is devoted to the evidences about the impact of spirituality on one’s 

mental, physical and social wellbeing. This article analyzes ideas on spirituality as a 

component of health lifestyle and one of the key factors of a person’s overall wellbeing. 

Article explains the necessity of their large-scale application in order to improve the 

culture of the population. Also, the article considers effectiveness, benefits, challenges 

and obstacles to implementation of these ideas, and draws attention to the consequences 

of the modern way of life for the community. 

 

Ключові слова: духовність, благополуччя, здоров'я, терапевтичні зміни 

способу життя, психічне, фізичне та соціальне благополуччя. 
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Постановка проблеми. Проблема підвищення рівня здоров'я та 

благополуччя населення - одна з найбільш актуальних проблем для України на 

сьогоднішній день. В даний час наша країна знаходиться в стані демографічної 

кризи, висока смертність супроводжується низьким рівнем народжуваності. 

Особливе занепокоєння викликає  молоде покоління, яке помітно нехтує здоровим 

способом життя і, як наслідок, ослаблене з точки зору фізичної культури, все 

частіше страждає від шкідливих звичок і різних захворювань. У наш час серед 

захворювань, що залежать від способу життя і завдають найбільшої шкоди 

організму, лідирують серцево-судинні розлади, ожиріння, діабет і рак. 

Однак, говорячи про здоров’я нації, слід розглядати це питання не тільки з 

огляду на фізичні показники, але враховувати також вплив психічного та 

духовного благополуччя на загальний стан здоров’я особистості.  

Мета статті. Проаналізувати ідеї щодо духовності як компоненту здорового 

способу життя і одного з ключових факторів всебічного благополуччя 

особистості, обґрунтовати необхідність широкомасштабного застосування цих 

ідей з метою удосконалення культури населення, розглянути їх ефективність, 

переваги, проблеми та фактори, що перешкоджають їх реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Всесвітня організація охорони здоров’я на 

Міжнародній конференції з питань охорони здоров’я в Нью-Йорку в 1946 році 

запропонувала наступне визначення поняття "здоров’я", яке увійшло до 

Конституції ВООЗ 1948 року і відтоді не змінювалось: "Здоров’я – це стан 

повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб чи недугів" (Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.) [1]. 

До Всесвітнього дня щастя ООН, що святкується щороку 20 березня, в 

березні 2016 року Організація об’єднаних націй опублікувала черговий 

Всесвітній звіт про щастя 2016 [2], що є відображенням глобального опитування 
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мешканців 156 країн світу міжнародною групою експертів, до якої входили 

економісти, психологи та спеціалісти з питань здоров’я.  

Рівень щастя в країні оцінюється за такими базовими критеріями: 

 ВВП на душу населення 

 Рівень безпеки у суспільстві 

 Довіра (думка людей щодо уряду і рівня корупції) 

 Свобода прийняття рішень 

 Очікувана тривалість життя 

 Рівень благодійності (кількість пожертв, розвиток філантропії).  

На жаль, позиція України в цьогорічному звіті знизилася до сумного 123 

місця, зазнавши значного падіння індексу щастя (-0,701) в порівнянні з 

попереднім 2015 роком. 

Міжнародне аналітичне агентство Gallup в січні 2016 року опублікувало 

результати опитування в липні-серпні 2015 року близько 1000 людей віком від 15 

років з різних регіонів України шляхом особистого інтерв’ю. Дослідження 

продемонструвало, що рівень задоволеності життям в українців впав в 2015 році 

до рекордно низького рівня (4.0 з 10), причому найвищі показники задоволеності 

життям відмічено в західних регіонах України (середній бал 4.6), а найнижчі – на 

Півдні та в Центрі (3.2 та 3.3 відповідно)  [3]. 

Американський  вчений  Роджер Уолш – нейропсихолог, доктор філософії 

та медицини, професор психіатрії, філософії та антропології Каліфорнійського 

університету, займається вивченням ролі способу життя людини у формуванні її 

здоров’я та благополуччя. Уолш пропонує і описує методи зміни способу життя 

людини, здатні надавати терапевтичний ефект і підвищувати якість життя, 

розглядає їх ефективність, переваги, проблеми та фактори, що перешкоджають їх 

реалізації, а також звертає увагу на соціальні наслідки сучасного способу життя 

людей. Він вважає, що терапевтичні зміни способу життя можуть бути дуже 

ефективні як механізми профілактики раку, атеросклерозу, здатні полегшити 

перебіг захворювань при вже поставлених діагнозах, підвищуючи якість життя 
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людей, і бути настільки ж дієвим засобом, як психотерапія і призначення 

медикаментів, при лікуванні деяких депресивних розладів [4]. 

Говорячи про терапевтичні зміни способу життя, Уолш, крім фізичного 

навантаження, раціонального харчування, регулярного відпочинку на природі та 

наявності хобі й захоплень, вважає одним з центральних елементів здорового 

способу життя духовність та просоціальне, альтруїстичне поводження [6]. Всю 

історію людства допомога оточуючим розглядалася як чеснота, яка може 

принести користь як тим, хто приймає, так і тим, хто надає допомогу. При цьому 

допомога іншій людині не повинна відбуватися як жертва, тоді вона дарує радість 

і активізує механізми духовного розвитку, безпосередньо формуючи і зміцнюючи 

психологічне здоров'я. Альтруїзм здатний значно послаблювати в людині якості, 

що руйнують особистість, такі як жадібність, заздрість, егоцентризм, і одночасно 

зміцнити в ній якості творчі та позитивні: любов, радість, щедрість. Посилаючись 

на сучасні дослідження, Уолш каже про взаємозв'язок альтруїзму зі здоров'ям і 

звертає увагу на той факт, що люди, які займаються волонтерством, здоровіші 

психічно і фізично, щасливіші і тривалість їхнього життя вище. Людина, яка 

витрачає свої кошти і час, роблячи щасливою іншу людину, і сама стає щасливою. 

Уолш називає це "парадоксом щастя". 

Роберт Уолдінгер, професор психіатрії гарвардської медичної школи, 

психоаналітик, священик та один з керівників дослідження Гарвардського 

університету тривалістю в 75 років, присвяченого вивченню щастя і задоволення 

життям, в своєму виступі на конференції TED в листопаді 2015 року [5] також 

підкреслює, що для щастя людині необхідна впевненість, що її оточують люди, на 

допомогу яких вона може завжди розраховувати. Можливість поділитися 

проблемами, попросити про участь у вирішенні труднощів, отримати турботу в 

періоди захворювань позбавляє людину від почуття самотності. Позитивні емоції 

в процесі комунікації з близькими, безумовно, підвищують якість життя, роблячи 

людей більш спокійними, впевненими і щасливими. Таким чином, спілкування з 

людьми, приятельські і дружні взаємини визначаються і Уолшем, і Уолдінгером, 

як ефективний засіб на шляху до здоров'я. 
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В спілкуванні з людьми, в захопленнях і хобі люди знаходять спосіб 

релаксації, зняття стресу. Це узгоджується з даними сучасної позитивної 

психології, де міжособистісний патерн (патерн взаємин) грає одну з визначальних 

ролей у формуванні життєздатності особистості, її благополуччя і здоров'я. Цей 

патерн включає соціальні ролі особистості, її взаємини з іншими людьми. Ці ролі і 

відносини включають в себе широкий спектр соціальних взаємодій - від близьких 

емоційних відносин до особливостей взаємодії людини з соціальною системою і 

суспільством в цілому [6]. 

Тут важливо згадати про роль духовності або релігійності у формуванні 

людської  особистості та загалом у способі життя дорослої людини. Як свідчать 

численні дослідження, релігійні або духовні практики,  які фокусуються на таких 

цінностях як любов та прощення, зазвичай сприяють підвищенню благополуччя 

та зміцненню здоров’я особи, а ті, що говорять, в основному, про гріх та 

покарання, можуть мати зворотній і навіть шкідливий ефект на психічне здоров’я.  

До позитивних терапевтичних впливів духовних практик відносять: 

покращення психологічного самопочуття, зміцнення взаємовідносин між людьми, 

сімейне благополуччя, а також зменшення проявів таких психічних станів як 

занепокоєння, тривога, депресія, агресивність, думки про самогубство [4].  

Погляд на стан здоров’я людини з релігійної точки зору може влучно 

підсилювати науковий підхід до розуміння та лікування психічних станів і 

розладів. У кінці кінців, як медицина, так і релігія закликають до любові, 

прощення та піклування [7]. 

Щодо фізичного здоров’я, духовність в способі життя має позитивний вплив 

як на специфічні відхилення у стані здоров’я, такі як артеріальна гіпертензія, так і 

на загальні неспецифічні показники смертності.  

Це вражає, але статистично доведено, що особи, які регулярно відвідують 

богослужіння у храмах хоча б один раз на тиждень, демонструють тенденцію до 

збільшення тривалості життя в середньому на сім років у порівнянні з тими, хто 

нехтує релігійними обрядами, навіть за наявності статистично контрольованих 

показників здоров’я та здорового способу життя [8].      
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На думку іншого дослідника духовності в житті людини, У.Блума [9], 

наявність духовності надає людині:  

• зв’язок з дивовижністю та енергією життя;  

• цінності та імпульс до доброти, добрих вчинків та допомоги іншим;  

• розвиток серця, співчуття та самосвідомості;  

• свідому, тверду та натхненну силу, щоб пережити як добрі, так і важкі 

часи;  

• відчуття сенсу, особистої цілісності та важливої мети незалежно від 

власного матеріального становища та зовнішніх оцінок;  

• внутрішнє відчуття благополуччя, що підтримує фізичне та психічне 

здоров’я, а також  

• глибоке задоволення від життя у всій його повноті, що неможлива без 

викликів та страждань.  

На щастя, людині сьогодні доступно чимало способів удосконалення свого 

способу життя з метою профілактики та вирішення великого ряду фізичних, 

психічних і соціальних проблем. Але в цьому випадку неминуче виникають 

питання, чому ж тоді терапевтичні зміни способу життя не отримують широкого 

поширення і чи можуть вони бути ще більш ефективними, враховуючи всі їх 

переваги? Очевидно, що для зміни звичного, роками сформованого, способу 

життя людині потрібно докладати чималих зусиль. Можливо, люди з тих чи 

інших причин не можуть або не хочуть цього робити. Також не виключено, що 

багато людей, і особливо молодь, не цінують свого здоров'я, тому що в силу 

вікових або сприятливих генетичних особливостей організму, ще не встигли 

придбати відчутний чи постійний досвід його втрати і, не володіючи достатніми 

знаннями і уявленнями про те, що ж таке, власне кажучи, здоровий спосіб життя, 

вважають, що здоров'я можна поправити ліками та реабілітацією.  

Висновки. Для широкомасштабного втручання в образ життя населення 

може знадобитися, наприклад, вживання заходів по зниженню негативного 

впливу засобів масової інформації на молодь, антиреклама нездорової їжі і 

шкідливих звичок. Але, в першу чергу, необхідно в повній мірі донести до людей 
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суть здорового способу життя і чинників, які допомагають надавати на нього 

позитивний вплив [10]. 
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Анотація.  

У статті висвітлено актуальні проблеми професійної підготовки фахівців з 

педагогіки вищої школи.  Проаналізовано особливості підготовки фахівців які 

будуть навчать молодь їх система та технології. 

 

Abstract.  

In the article the issues of the day of professionalpreparation of specialists are refl

ected on pedagogics ofhigher school. The features of preparation of specialists areanalys

ed that will be their system and technologies will teachyoung people. 

 

Ключові слова: духовність, мораль, викладач вищої школи та учбовий 

план. 
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Постановка проблеми. Відродження духовності насущна проблема 

сучасної людини. Духовність - невід’ємна частина суспільного життя .  Новини 

сьогоднішніх днів  останніх років, нав’язування порочності на екранах 

телевізорів, демонстрація розпусти та беззаконня, популяризація насилля, 

сквернослови, брехні, сили, аморальності, сьогодні  роблять цю проблему 

актуальної. Розмиті  уявлення  між злом та добром, тобто молодь не свідома в цих 

питаннях на біле каже черне, на чорне каже біле. Якщо в навчальних закладах не 

будуть проповідувати та пролонгувати ці цінності щоб молодь змогла знайти себе  

у житті, що потрібно трудитись та прикладати зусилля, їм буде важко по життю,  

можливість  завжди є,  мудрість у того викладача  який зможе зацікавити та 

переконати і насадити ці  духовно-моральні цінності.  Тому що молодь яку будуть 

виховувати у тепличних умовах  у них не  буде сформовано імунітет до життєвих 

випробувань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових досліджень і 

публікацій з окресленої проблеми засвідчує, що до її розробки тією чи іншою 

мірою звертаються всі провідні закордонні та вітчизняні вчені, які працюють у 

царині філософії, етики психології, педагогіки. У професійному плані чи не 

найбільше внесли у ї розробку Т. Аболіна, І. Бех, В. Біблєр, Г. Васянович, А. 

Гусейнов В. Єфіменко, Н. Заячківська, І. Зязюн, Т. Іванова, Н. Ничкало, В. 

Малахов та ін.  

Мета статті - зорієнтувати   на вірне виховання студентів при цьому надати 

вірний підхід  до виховання  цінностей у студентів,  насамперед викладачам які 

мають жити такими цінностями самі і тільки своїм прикладом вони зможуть 

донести істину та допомогти обійти життєві негаразди у майбутньому, та у 

теперішньому  житті студентам.  

Виклад основного матеріалу. Надати вірний вибір молоді  у пошуку   

спеціальності ще не означає вирішити майбутнє молоді.  Я вважаю, що важніше 
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сформувати цінності, які допоможуть  вирішити їх майбутнє  та сформувати 

внутрішній стержень, щоб мати свою позицію це утримає їх від спокус  

негативного впливу друзів та суспільства в цілому та вчитися відповідально і 

ставитися до себе, майбутньої професії з повною віддачею.  В священному 

писанні написано: хто  нашкодить своєму   тілу того покарає Бог.( вживання 

спиртного, тютюнокуріння, самогубство  блуд, розпуста  і т.ін.). 

Динаміка розвитку суспільства, особистісна орієнтована парадигма 

навчально-виховного процесу потребує суттєвого підвищення рівня духовно - 

моральної культури викладача вищої школи. Саме на це орієнтує Державна 

національна програма “Освіта: Україна XXI століття ", в якій акцентовано "вища 

освіта спрямована на формування інтелектуального потенціалу нації, на всебічний 

розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Вона має стати могутнім 

фактором розвитку духовної культури українського народу" [4, с. 38]. Ця освітня 

місія покладена на викладача. У Законі України про вищу освіту зазначено, що 

викладач, який працює у вищій школі, повинен неухильно “дотримуватися норм 

педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються" [5, с. 208]. 

Мета статті зумовлена необхідністю виявлення умов, за яких викладач стає 

творцем і носієм духовних цінностей, зокрема, моральної культури.  

Поняття “моральна культура" вони характеризують як “закріплення в 

суспільній думці моральних цінностей, що використовуються на практиці 

більшістю людей" [3, с. 196];  як “ступінь засвоєння прогресивних моральних 

цінностей та оволодіння навичками  їх реалізації " [1, с. 167]; або “все морально 

позитивне цінне у життєдіяльності індивіда або соціальній спільності ". 

Тільки виховуя особистість зі свого прикладу, ми зможемо сформувати таку 

людину котра сама зможе керувати собою, мати свої тверді життєві принципи та 

цінності. Така людина не буде  рабом суспільства  чи натовпом. [9, c.128]  

Священне писання нам допомагає знайти шлях у вихованні студентів " 

Настав юнака на початку його шляху і він не відхилиться від нього, коли 

постаріє.[10, c.] Я вважаю що тут річ йде о вірному підході виховання насадити в 

студентах вірні цінності щоб вони з молодих років були трудолюбиві та вміли 
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докладати зусилля, не робити за студентів їх працю . Важливо поважати кожного 

та вірити в студентів та своїм прикладом прививати гідність відповідальність та 

терпіння  бо по спливу часу  їм  прийдеться жити самостійно це їх утримає в 

розбещеному світі. Сучасне вірне  виховання молоді завжди сприяє  становленню 

особистості дисциплінує молодь, з моменту їх появи підготуватись повинні 

батьки  та викладачі розробити суспільний  план,  розробити благоприємні  умови 

для реалізації і розкриття студентів.  

Великі помилки коли викладачі впадають у крайності та  наказують 

студентів чи не дають шанс перездати предмет, лякають виміщають злобу  та 

агресію на студентах це закладення не вірних цінностей, це все підстрикає молодь 

зростати жорстокими та копіювати приклад . 

Молодь це як та  виноградна лоза, яку треба обрізати якщо не будеш її 

обрізати  лишні листя, втратиш контроль над її ростом, не дочекаєшся спілих та 

солодких ягід. А як що ми сховаємо лозу від сонячного світла  та не будемо 

поливати її корні день за днем, вона зовсім зачахне . Та при розумному вихованні 

ви користуванні того та іншого зможеш вкусити добрі плоди. 

Для того щоб вкласти в молодь вірні цінності потрібно сформувати 

внутрішній стержень, необхідно збалансоване виховання в дусі істини та 

одночасно в поняті розумних границь.  

І  наше вірне  виховання  в покаранні використовується з ціллю направити 

молодь на вірний шлях наше покарання повинне завжди бути основане, на  

любові ми хочемо добра. Жан –Жак Руссо казав: "Якщо і існують обставини при 

яких строгість по відношенню до студентів  становиться необхідністю то це коли  

під загрозою їх моральність,  чи коли ми бачимо дурні звички, які потрібно із 

коренити. Треба мати хист щоб дисциплінувати дитину надати  урок і не один 

урок  та пояснити як це допоможе молоді уникнути багато помилок.  Ми 

поставленні зі своїми дарами та талантами перед  Богом ми як викладачі будемо 

відповідати за те що зробили чи могли зробити та не зробили. 

“Моральна культура педагога" сформульована Г.І. Васянович: “Моральна 

культура педагога - це позитивна духовна цінність як система моральних знань і 
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переконань, почуттів і навичок, норм і відносин, інтересів і потреб, культурно-

морального досвіду і безпосередньої поведінки, спрямована на вдосконалення, 

навчання і виховання особистості" [11, с.18]. 

 Ще одна особливість, бути суб’єктом моральної культури - означає бути 

джерелом активності, думки, цінностей і смислів, прагнути і могти починати 

причинний ряд із самого себе, виходити за межі заздалегідь визначеного, бути 

спроможним відповідально перетворювати світ і себе в цьому світі за власними 

проектами, зважаючи на соціальні і природні закони розвитку. Проте бути 

суб’єктом - це не лише бути і могти, а й відповідально діяти для реалізації своїх 

інтенцій (життєвих диспозицій, потреб) та актуалізації наявних потенцій 

(когнітивних, афективних, аксіологічних і проксеологічних). Лише в процесі 

творчої самодіяльності особистість, як суб’єкт свого життя, зокрема психічного, 

душевно-духовного, формується й розвивається. Варто зазначити, що у науковій 

літературі простежується тенденція до ототожнення професійної, педагогічної та 

моральної культур.  

Деякі керівники ВНЗ вважають, що добре підготовлений спеціаліст, знавець 

своєї справи моральним мав би бути “автоматично". Практика свідчить, що 

“вузький" спеціаліст, навіть коли він готується для роботи в гуманітарній сфері, 

викладацькій сфері, може вправно спекулювати своїми знаннями, 

використовувати їх зовсім не для того, щоб нагромаджувати потенціал мудрості, 

духовності й добра.   

Зокрема, доктор педагогічних наук, професор Т. В. Іванова слушно зазначає, 

що поняття “педагогічна культура" є значно ширшим, аніж “професійна культура" 

і що відбувається це "розширення" внаслідок збільшення рівня духовності. 

“Педагогічна культура - це синтез духовного і професійного в людині, а головне, 

саме сформованість педагогічної культури дозволить передати, прищепити, 

сформувати ці якості у представників будь-якої професії-" [7, с. 40]. Проблема 

формування моральних якостей викладача, на перший погляд, видається 

аксіоматичною. Справді, уявлення про те, що педагог повинен бути носієм 

високої моральної культури, випливає із самого його поняття, яке формувалось 
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протягом тисячоліть. Однак цивілізаційні впливи 208 Ірина Гнатишин привели до 

значної його деформації, до вузького профілювання викладачів, до зменшення 

духовних компонентів їхньої внутрішньої культури. Незважаючи на те, що 

потреба її формування належить до розряду “вічних", вона й донині є актуальною, 

бо не може бути одномоментно вирішена у якомусь черговому поколінні. Це 

означає, що кожне наступне покоління повинно її по-новому визначити, по-

своєму осмислити і запропонувати своє розв’язання. Абстрагуватися від неї 

нікому не дано, і саме тому, що ми спробували це зробити, у нас виникло чимало 

проблем. Не лише, до речі, з вихованням, а й з навчанням, що між собою 

пов’язані. Технократичний підхід, який нині набув нових сил, загрожує суттєвим 

зниженням загальної культури суспільства в цілому. Причин його деморалізації є 

чимало. Фахівці вбачають їх у тому, що людина виявилася непристосованою до 

нового темпу розвитку цивілізації, що вона безнадійно відстала від стрімкого 

розвитку науки та сучасних інформаційних технологій тощо. Проте очевидно, що 

однією із головних причин морального занепаду нації є суттєве зниження 

соціальної ролі педагога, нівелювання його функції бути суб’єктом високих 

зразків культури, носієм моральних цінностей.  

 Духовна й моральна несвобода руйнує свідомість викладача, часто-густо 

провокує його аморальні дії, вчинки, забезпечує вияв його іманентної сутності. 

Практично це виявляється у байдужому ставленні педагога до потреб, 

зацікавлень студентів, їх самоактуалізації. На ці проблеми звертав увагу В. О. 

Сухомлинський, який писав: “Твоя моральна культура визначається тим, 

наскільки глибоко ти усвідомлюєш для всіх людей потреби, наскільки свідомо 

орієнтуєшся на них у своїй особистій діяльності. Те, що добре людям, повинно 

стати твоєю моральною схильністю, твоєю потребою, прагненням, бажанням. 

Тільки за цієї умови ти станеш справді вільною, а отже, і щасливою людиною-’ [8, 

с. 266] 

Проведена статистика між студентами на питання "Що таке духовність?"  

Були такі відповіді : майже 51% відносять це поняття до чогось  вищого, 

21% молодих людей відносять  до Божественного поняття, 28% - студентів не 
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змогли відповісти на це питання. А 45% студентів вважають що в сучасному вузі 

цьому питання взагалі не уділяють уваги тобто  (морально-духовному 

вихованню), 38% процентів не згодні з цім ствердженням, інколи піднімаються 

питання о моралі. 

До духовного зросту прагнуть 24% студентів, до кар’єрного 43% , до 

інтелектуального зросту – 71%,  а от 40% студентів себе вважають духовно 

здоровими людьми, но при цьому не можуть пояснити  що це означає… 21% не 

відносять себе до таких і 38% не змогли оцінити своє здоров’я з точки 

духовности, бо це поняття для них абстрактно недосяжне, незрозуміле. 

Також було розглянуте таке питання : "Чи приходилося брехати у своєму 

житті Вам? 64%   відповіли що так приходилося брехати,  ніколи не брехала  1 – 

людина  чи інколи до цієї групи увійшло - 2% від всієї кількості людей, 54%  

вважать що без брехні не проживеш, 9%  вважають що брехати потрібно для  

спасу, бо без цього життя скучне та не реальне. Тобто для досягнення своєї мети  

студенти підуть з легкістю на компроміс та брехню та при цьому будуть себе 

почувати спокійно…[14 ,1-30]; А це сигнал нам майбутнім викладачам направити  

молодь на вірний шлях. 

Висновки. Важливий капітал нації це – моральні якості суспільства , до 

чого призводить відсутність моральних якостей? Кожен поступок має свої плоди а 

це радість чи печаль. На мою думку, мають рацію вчені, які  зосереджують свою 

увагу на необхідності розрізняти  в  визначенних  вище поняттях педагогічна 

культура, та педагог,   щоби  бути перш за все носієм  самому духовно – 

моральных цінностей, вкладаючи серце у свою працю, а не працювати для 

галочки.  Викладач вищих педагогічних навчальних закладів  повинен мати 

внутрішню вільність та моральну  позицію розвинен духовно. Нести 

христоцентризм  та  мати талант його донести до молоді.  

Постійно працювати над собою підвищувати  кваліфікацію знань, 

всесторонне розвиватись. Бути толерантним, гуманним  та  бачити  можливість в 

кожному  там де її не бачать інші.                                                                                                                                                      
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Відповідально діяти,  бачить кінцевий результат, створити умови для 

реалізації  розкриття особистості  у студентів в теперішньому та майбутньому,  

щоб кожен знайшов своє місце у житті, закінчив вуз іншою особистістю, з 

чіткими цінностями і твердим характером  не йшов на компроміс з гріхом, не 

брехав а шукав правди та навчав без слів своїми  добрими ділами. Залишити слід 

у кожному серці надати шанс, можливість та знання з любов’ю. 
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Анотація.  

Самоосвіта - одна з форм підвищення професійної майстерності педагога. 

Для того щоб вчити інших потрібно знати більше, ніж всі інші. І ці знання не 

повинні обмежуватися предметом і методикою  викладання. Викладач повинен 

бути в курсі передових технологій, мати знання в різних сферах суспільного 

життя, орієнтуватися в сучасній політиці, економіці та інше. Викладач  повинен 

вчитися постійно, тому що сама його робота пов'язана з постійним оновленням. 

Саме тому основною метою самоосвіти є досягнення бажаного рівня професійної 

компетентності шляхом оновлення та удосконалення наявних у викладача знань, 

умінь і навичок. Сьогодні більшість нових  знань і технологій втрачає свою 

актуальність в середньому вже через три-п'ять років. Проаналізувавши ситуацію 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              152 

 

підвищення кваліфікації, можна прийти до висновку, що найбільш ефективний 

спосіб підвищення педагогічної майстерності педагогів - це самоосвіта.  

 

Abstract.  

Self-education is a form of professional teacher development. To teach others 

Teacher have to  know more than everyone else. That knowledge should not be limited 

to the subject and his method of teaching. The teacher must be aware of advanced 

technologies, have expertise in various areas of social life, guided in modern politics, 

economy and more. The teacher must study all the time, because it’s very work involves 

constant updating. Therefore, the main purpose of self-education is to achieve the 

desired level of professional competence by updating and improving existing 

professional knowledge and skills. Today, most new knowledge and technology losing 

its relevance on average within three to five years. After analyzing the situation of 

training, we can conclude that the most effective way to improve the pedagogical skills 

of teachers - is self-education.  

 

Ключові слова: самоосвіта, самовдосконалення, педагогічна майстерність, 

професійна компетентність, підвищення кваліфікації. 

 

Keywords: self-improvement, teaching skills, professional competence, training. 

 

Постановка проблеми. Національною доктриною розвитку освіти України 

освіта визнається пріоритетним напрямом розвитку держави на шляху зміцнення 

її авторитету і конкурентоздатності. Сьогодні освітня політика - це не тільки 

рішення педагогічних проблем. Це перш за все - освіта нації. А поява розділу 

"Безперервність  освіти, освіта впродовж життя" набуває нового значення.  

Навчання впродовж всього життя є стратегічним напрямом розвитку світової 

системи освіти. Тридцять років тому ряд авторитетних міжнародних організацій: 

Організація економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ЮНЕСКО, Рада Європи 

оприлюднили концепцію навчання впродовж життя, а у 1996 році міністрами держав 
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ОЕСР встановлено в якості цілі освітньої політики – "навчання протягом життя для 

всіх верст населення". У 2003 році на Берлінської конференції міністрів освіти 

держав-учасниць Болонського процесу, сприяння розвитку безперервної освіти 

включено до числа основних цілей створення загальноєвропейського освітнього 

простору. 

Відповідно до концепції, всі люди розглядаються як здатні до навчання, 

розвитку своїх потенційних можливостей і в будь-якому віці. З цієї точки зору 

наша держава обирає стратегію в освіті, головним чинником якої є забезпечення 

освітніх потреб всіх людей на основі рівного доступу до відповідних навчальних 

програм. А це значить, що освіта виходить за рамки навчального закладу. Її 

структура, зміст навчання стають динамічною системою і мають визначатися 

перш за все потребами тих, хто навчається. Освіта стає сферою пріоритетної 

уваги та скоординованих дій і держави і всього суспільства. 

Тому виникає проблема необхідності модернізації процесу підвищення 

педагогічної майстерності та самоосвіти викладачів у вищих навчальних закладах, 

з метою формування їх готовності до впровадження інноваційної діяльності  в 

освітній процес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні десятиліття 

спостерігається посилений інтерес до проблеми саморозвитку, самоосвіти, 

самовдосконаленню викладачів системи освіти. 

Певні аспекти саморозвитку особистості відображені в роботах М. 

Монтессорі, Я. Коменський, І..Песталоцці, К. Ушинського, А. Макаренка, В. 

Сухомлинського та ін.  

Проблеми самоосвіти та самовдосконалення педагогів, викладачів вищих 

навчальних закладах висвітлені у наукових працях С.У. Гончаренка.  Цій 

проблематиці присвятили свої праці вчені та педагоги А.Алексюк, Ш.Амонашвілі, 

Г.Балл, Є.Барбіна, І.Бех, Н.Бітянова, А.Бодальов, Є.Бондаревська, Н.Гузій, 

І.Зязюн, В.Кан-Калік, Н.Кічук, І.Колєснікова, А.Макарова, Л.Мітіна, Н.Осухова, 
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І.Підласний, О.Пєхота, В.Радул, В.Семиченко, С.Сисоєва, В.Сластьонін, 

Г.Шевченко та інші. 

Безпосередньо до висвітлення сутнісних характеристик самовдосконалення 

викладача зверталися А.Дзундза, Ю.Калугін, В.Маралов, В.Орлов, О.Прокопова, 

Н.Сегеда, П.Харченко. Аспектно дотичними до проблеми самовдосконалення 

викладача є праці Н.Аніщенко, О.Апраксіної, О.Гармаш, Л.Коваль, І.Мостової, 

О.Рудницької, Г.Падалки, О.Ростовського, О.Щолокової.  

Проте у наукових працях висвітлюється система  та методичні засади 

самовдосконалення викладача вищого начального закладу. 

Мета статті - розглянути сутність понять "самоосвіта", 

"самовдосконалення", вивчити особливості, функції системи самоосвіти 

викладачів вищого навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна концепція неперервної педагогічної 

освіти  зорієнтована на: 

 - зростаючи потреби особистості, суспільства, держави; 

 - розширення простору освіти сучасних педагогів;  

Для здійснення своєї місії педагогу необхідно володіти готовністю до 

вирішення професійних завдань, тобто рівнем професійної компетентності. 

Одним з показників професійної компетентності педагога є його здатність до 

самоосвіти, яке проявляється в незадоволеності, усвідомленні недосконалості 

реального стану освітнього процесу та прагненні до зростання, 

самовдосконалення.  

У широкому сенсі під терміном "Самоосвіта" розуміють всі види отримання 

знань, що пов'язані з самостійною роботою над досліджуваним матеріалом. 

Основна форма Самоосвіта - вивчення наукової, науково-популярної, навчальної, 

художньої та іншої літератури, преси. Самоосвіта передбачає також можливість 

використання різноманітних допоміжних засобів: відвідування лекцій, концертів, 

слухання доповідей, аудіо-записів; консультації фахівців; перегляд вистав, 
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кінофільмів, телепередач; відвідування музеїв, виставок, галерей; різні види 

практичної діяльності - досліди, експерименти, моделювання і т. п. 

За "Українським педагогічним словником" С.У. Гончаренка (1997) 

"Самоосвіта - освіта, яка набувається в процесі самостійної роботи без 

проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному 

закладі. Самоосвіта є невід’ємною частиною систематичного навчання в 

стаціонарних закладах, сприяючи поглибленню, розширенню і більш міцному 

засвоєнню знань" [2, с. 296] 

Процес самовдосконалення фахівця тісно пов'язаний із загальним рівнем 

його психологічної культури, зокрема, професійної культури особистості. 

Педагогічна професія висуває високі вимоги до суб’єкту діяльності, наявність 

достатньо високого рівня професійної культури виступає як необхідна умова 

виконання діяльності вчителя.  У свою чергу досягнення такого рівня , його 

підтримка, вдосконалення, є невід’ємні частині самовдосконалення [4, с. 136]. 

Самоосвіта є основною формою підвищення педагогічної компетентності, 

яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду 

шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Самоосвіта в ліцеї здійснюється 

індивідуально або колективно. Шляхом досконалої організації самоосвітньої 

діяльності постійно удосконалюється професійна майстерність вчителя і, як 

наслідок,  формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег. Творчо 

працюючий педагог сам створює свій особистий імідж. 

За словами К. Ушинського, "учитель живе доти, доки вчиться; коли ж 

тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель". Самоосвітня діяльність 

вчителя веде до його творчості. В. Сухомлинський писав: "Я знаю представників 

багатьох спеціальностей, але немає — я в цьому переконаний — людей більш 

допитливихі невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учитель. 

Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки та мистецтва, за своїми 

компонентами завжди передбачає творчість". 

Досконала організація самоосвіти залежить від багатьох факторів. Багато 

залежить від мотивів самоосвіти, об’єктивної  і суб’єктивної  значущості, 
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теоретичної і практичної підготовки, ступеня оволодіння вміннями здійснювати  

самоосвітню роботу, фізіологічного й емоційного стану та інших факторів.  

В чому полягає суть процесу самоосвіти? Які ж існують форми  та методи 

самоосвіти? 

До  форм організації самоосвіти можна віднести: 

1. Курсова підготовка в інститутах підвищення кваліфікації. 

Головна перевага такої форми самоосвіти - можливість отримання 

кваліфікованої допомоги від фахівця-викладача, а також можливість обміну 

досвідом між колегами. Поряд з цим, така підготовка проводиться лише раз на 

п’ять років, і знання отримані таким чином швидко застарівають 

2. Отримання другої вищої освіти або другої спеціальності.  

Головні переваги такої форми самоосвіти -  можливість вибудовувати 

індивідуальну траєкторію освіти, спілкування та вивчення досвіду провідних  

вчені-фахівці. 

3. Дистанційні курси підвищення кваліфікації, конференції, семінари, 

олімпіади та конкурси.  Головні переваги такої форми самоосвіти -  можливість 

пройти їх у зручний для педагогів час; можливість вибору необхідної і актуальної 

теми, зручний час. Проте дистанційні курси проводяться на платній основі; 

документи, що підтверджують факт проходження дистанційного навчання, 

найчастіше не мають юридичної сили, їх не  враховують при проведенні чергової 

атестації.  

4. Індивідуальна робота з самоосвіти може включати в себе:  науково-

дослідну роботу за  певною проблемою;  відвідування бібліотек, вивчення 

науково-методичної та навчальної літератури; участь в педагогічних радах, 

науково-методичних об'єднаннях; відвідування занять колег, обмін думками з 

питань організації занять, змісту навчання, методів викладання; теоретичну 

розробку і практичну апробацію різних форм занять, позакласних заходів та 

навчальних матеріалів. 

 Однак, як би не був високий рівень здібностей викладача до самоосвіти, не 

завжди цей процес реалізується на практиці. Причини - відсутність часу, стимулів, 
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нестача джерел інформації і ін.  

5. Мережеві педагогічні спільноти - нова форма організації самоосвіти 

вчителів.  

Мережеве педагогічне співтовариство - це інтернет-ресурс, створений для 

спілкування однодумців, педагогів різних регіонів нашої країни, інформацію.  

Мережеве співтовариство відкриває перед педагогами наступні можливості: 

 - використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів;  

- самостійне створення мережевого навчального змісту;  

- освоєння інформаційних концепцій, знань і навичок;  

- спостереження за діяльністю учасників спільноти.  

Головними перевагами цієї форми самоосвіти є  обмін досвідом здійснюється 

між вчителями-практиками; методична допомога є персональною та адресної;  

отримання консультацій у зручний для педагога час.  

Самоосвіта викладача  буде продуктивним, якщо в процесі самоосвіти 

реалізується потреба викладача  до власного розвитку і саморозвитку, якщо 

викладач володіє різними методами самопізнання і самоаналізу педагогічного 

досвіду. Педагогічний досвід викладача є фактором зміни освітньої ситуації. 

Викладач розуміє як позитивні, так і негативні моменти своєї професійної 

діяльності, визнає свою недосконалість, а отже, є відкритим для змін.  

Педагог повинен володіти розвиненою здатністю до рефлексії. Педагогічна 

рефлексія є необхідним атрибутом вчителя-професіонала (під рефлексією 

розуміється діяльність людини, спрямована на осмислення власних дій, своїх 

внутрішніх почуттів, станів, переживань, аналіз цієї діяльності та формулювання 

висновків). При аналізі педагогічної діяльності виникає необхідність отримання 

теоретичних знань, необхідність оволодіння діагностикою - самодіагностикою і 

діагностикою студентів, необхідність набуття практичних умінь аналізу 

педагогічного досвіду.  

Програма професійного розвитку викладача обов’язкова має  включає в себе 

можливість дослідницької, пошукової діяльності.  

Професія педагога передбачає безперервну самоосвіту. Самоосвіта педагогів 
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здійснюється не тільки через курси підвищення кваліфікації, а й самостійне 

вивчення науково-популярної літератури, робота з періодичною пресою, 

методична робота, участь в науково-практичних конференціях, в професійних 

конкурсах.  

Висновки. Саморозвиток педагога - безперервний, свідомий, 

цілеспрямований процес особистісного і професійного вдосконалення, 

спрямований на підвищення рівня його професіоналізму, розвитку професійно 

значущих якостей і акумулювання педагогічної майстерності, досвіду, 

професійних знань і умінь 

В даний час стає все більш очевидним, що здійснення процесів модернізації 

освіти вимагає актуалізації особистісного і професійного потенціалу педагогів. 

Саме концентрація сил на створення умов для розуміння і прийняття педагогами 

цілей і змісту оновлення освітньої реформи, включення педагога в самостійний 

процес професійного розвитку стає механізмом реальних змін в педагогічній 

практиці. 

Формування та вдосконалення всіх елементів педагогічної майстерності, 

досягнення рівня професійної компетентності можливо тільки в процесі 

саморозвитку особистості вчителя - обов'язковою складовою сучасної освіти. 
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Анотація.  

У статті розглядаються основні засади та аспекти діяльності сучасних 

католицьких шкіл у Німеччині та Австрії, аналізуються принципи 

функціонування католицьких освітніх закладів, які трактуються як місце 

присутності Церкви у суспільстві та житті молодих людей. Вивчаються освітні 

завдання, які є спільними із державними школами, і водночас відкривають молоді 

шлях до християнської віри та життя у Церкві, а також особлива перспектива 

християнських шкіл: виховання учнів для свідомої, відповідальної діяльності, що 
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ґрунтується на християнських засадах, в особистісній сфері, у професійній 

діяльності, у суспільстві та Церкві. 

 

Abstract. 

The article deals with the main principles and aspects of the modern Catholic 

schools in Germany and Austria, analyzes the principles of the Catholic educational 

institutions which are treated as a place of the Church’s presence in society and in the 

lives of young people. The educational objectives which are common with the public 

schools are studied, and the specific ones, which open for youth the way to Christian 

faith and life in the Church, as well as a special prospect of Christian schools: education 

of pupils to conscientious, responsile activities based on Christian principles in the 

personal sphere, professional life, society and in the Church.  

 

Ключові слова: католицька школа, освітні стандарти, виховання, ціннісні 

орієнтири. 

 

Keywords: catholic school, educational standards, education, values. 

 

Усе, чим людина, як людина може і 

мусить бути, виражене цілком у 

Божественному вченні, і вихованню 

залишається лише поперед усього і в 

основу всього укоренити вічні істини 

християнства 

К. Д. Ушинський 

Постановка проблеми. Завдяки прийнятому українським парламентом 2 

червня 2015 року закону № 498-VIII релігійні організації отримали право на 

створення навчальних закладів – дитсадків, позашкільних закладів, шкіл, 

професійно-технічних та вищих ВНЗ. Ці установи матимуть державну ліцензію і 

надаватимуть освіту державного стандарту. 

Відтак, тепер церкви можуть засновувати приватні школи, як це є у 

європейських країнах. Католицьке шкільництво у Європі, зокрема, в Австрії, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/498-19
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Німеччині має довгу традицію, що відображається на рівні розвиненості та 

фаховій підготовці учнів та педагогів цих навчальних закладів, завдяки яким 

забезпечується високий рівень знань та якість їх. На нашу думку, аналіз основних 

принципів діяльності цих закладів, вивчення досвіду діяльності із адаптацією та 

застосуванням відповідно до особливостей кожного нового навчального закладу в 

Україні, створеного Церквою, допоможе розвинути ту модель християнської 

школи, яка відповідатиме сучасним запитам суспільства та сьогодення. Це 

зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Метою статті є систематизація та узагальнення основних принципів та 

правил діяльності християнських шкіл та подальше випрацювання основних 

рекомендацій для аплікування їх в українських реаліях. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктом аналізу є система католицького 

шкільництва Німеччини та Австрії. Предметом дослідження є принципи 

діяльності, концепції християнських шкіл. Загалом уся система шкільництва у 

Німеччині перебуває у підпорядкуванні держави, проте абзац 4 статті 7 

Конституції дозволяє організаціям відкривати приватні школи. Завдяки такому 

праву існує близько 900 шкіл у Німеччині (370 000 учнів) та 350 шкіл в Австрії 

(70 300 учнів), які, маючи такі ж завдання, як і державні школи, по-іншому 

вбачають реалізацію їх та ефективно працюють у сучасному правовому полі.   

Попри те, що католицькі школи у цих країнах є дуже різними, їхні концепції 

та профілі суттєво відрізняються, є наріжні камені, що творять фундаментальні 

засади усіх католицьких закладів:  

Засаднича переконаність у людській гідності кожної дитини, кожної 

молодої людини. Католицькі школи керуються у своїй діяльності концепцією 

освіти, яка має своєю метою когнітивний, емоційний, соціальний та фізичний 

розвиток кожної окремої особистості. При цьому важливим елементом є 

релігійний вимір людського буття. Закордонні школи плекають культуру поваги 

до віруючих інших релігій та водночас дбають про те, щоб молоді християни 

краще розуміли та розвивали свою віру.  
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Взаємопроникнення віри, культури і життя. Добре навчаня передбачає не 

тільки передавання знань, умінь та навичок, а й формування ціннісних переконань 

та позицій, тобто школа трактується і як виховний заклад. Католицькі школи 

сприймаються як спільнота осіб, які спільно відповідають кожен у свій спосіб та 

певним чином за проект – навчання та виховання. Спільноту творять батьки, 

учителі, учні, власники школи, співробітники; особливо важлива роль відводиться 

батькам як найпершим та найважливішим вихователям дітей. Нижче ми 

детальніше розглянемо ці засадничі елементи діяльності католицьких шкіл, 

аналізуючи також програмний документ конференції єпископів Німеччини, що 

визначає критерії відповідності роботи певного закладу принципам 

християнського шкільництва. 

У травні 2009 року німецькі єпископи опублікували "Критерії якості для 

католицьких шкіл" як основні орієнтири для підвищення якості та оцінки 

діяльності закладу. Там окреслено згадані вище наріжні камені католицького 

шкільництва у таких сферах: виховання, навчання, управління школою, вчителі, 

співпраця з батьками.  

Оскільки духовний вимір життя людини є незаперечним фактором 

виховання, католицькі школи намагаються сприяти відкритості своїх учнів на 

релігійний зміст життя [7]. Ці навчальні заклади вбачають свій першочерговий 

обов’язок у тому, щоб "передавати у рамках знань, яких набувають діти, 

християнське бачення світу, життя, культури та історії" [1]. 

Вони плекають культуру поваги віруючих інших релігій, сприяючи 

водночас у рамках своїх можливостей тому, щоб молоді християни краще 

розуміли віру, у якій вони були охрещені, і розвивали свою християнську 

ідентичність [2]. 

Другою характерною ознакою католицьких шкіл є взаємопроникнення віри, 

культури та життя [6]. Церковні документи про католицькі школи говорять про 

"синтез віри та культури, синтез віри та життя" [7]. Тому добрий урок поряд із 

навчанням знань, умінь, навичок сприяє формуванню ціннісних ставлень та 

позицій у житті. Освіта трактується як поєднання знання, цінностей та діяльності. 
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Документ зазначає, що свідоме плекання шкільної культури є важливою ознакою 

якості школи, яка стає місцем місіонерського служіння Церкви.   

Третьою важливою характеристикою є бачення католицької школи як 

виховної спільноти [8]. 

Попри загальні рамки, кожна школа розвиває свій власний проект розвитку, 

зберігаючи при тому характерну для для усіх католицьких закладів спрямованість 

на збереження католицького профілю, включаючи і завдання євангелізації Церкви 

на світовому, національному та місцевому рівнях. Такі заклади беруть  до уваги 

методи сучасної науки та поважають автономію її при одночасній спрямованості 

на цілісне, особистісне та християнське виховання. У католицьких школах 

плекається і співвідповідальність за церковну спільноту як єдине ціле. 

Другий Ватиканський Собор, окреслюючи завдання християнської школи, 

визначає: ідеться про те, щоб "створити такий життєвий простір, у якому живе 

дух свободи та любові Євангелія“ [2].  

Одним із важливих завдань християнської школи є формування в учнів 

свідомого, відповідального ставлення. Це досягається насамперед писаними, а ще 

більше – неписаними правилами, що панують у школі, класі, учительській, і які 

скажуть про ті цінності, які справді панують у школі, більше, ніж навчальні плани 

та шкільна програма. Тому особливим завданням християнського навчального 

закладу є свідоме, орієнтоване на християнські цінності влаштування шкільного 

життя. Тому таким важливим моментом є надання учням можливості брати на 

себе відповідальність та формувати свій ціннісний досвід. Католицькі теологи 

Німеччини мають на увазі тут відповідальність людини перед Богом. Що означає 

конкретно відповідальність перед Богом, визначається у певній релігійній 

традиції, конфесії. 

У католицьких школах діти знайомляться і живуть християнською вірою та 

її церковним виявом упродовж довгого періоду історії Церкви. Це відбувається на 

заняттях з релігії, у всьому шкільному житті, на Богослужіннях, різних заходах, 

організованих духовним проводом школи. Католицькі школи є місцем, де 
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навчаються християнської віри, і це стосується не лише учнів, а й учителів. Вони 

разом творять християнську спільноту.  

"Всупереч поширеному упередженню, католицькі школи – це не елітарні 

школи для вищих прошарків суспільства", – зазначає архиєпископ Ганс-Йозеф 

Бекер, Paderborn. На думку владики, католицькі школи повинні творити людей 

еліти, але не за успіхами, а за відповідальністю. Суспільство потребує людей, які 

служать не лише приписам та потребують вказівок, а тих, які діють самостійно і 

чий погляд є цілісним. І католицькі школи хочуть виховати своїх учнів для такої 

людської та християнської діяльності.  

На основі аналізу програмових документів щодо католицького шкільництва 

найважливіші постулати діяльності католицьких шкіл можна окреслити таким 

чином:  

1. Вони розуміють людину як творіння Боже, відкуплене Ісусом 

Христом. 

2.  Вони трактують людину як особистість, покликану до свободи та 

відповідальності і через це – до розвитку своєї особистості. 

3. Школи підтримують, заохочують своїх учнів у їхньому служінні 

ближнім, світові та царству Божому. 

4. Вони трактують себе як живі шкільні спільноти. Це – пропозиція 

влаштувати школу як виховну спільноту. 

5. Навчальні заклади піклуються про релігійні питання і допомагають 

жити вірою. 

6. Школи поєднують навчальний матеріал та християнське розуміння 

цінностей. 

7. Ці школи є життєвим та навчальним простором, де учні відчувають, 

що їх приймають, фахово допомагають та супроводять. 

Важливим елементом, що вказує на ефективність реалізації принципів, 

закладеним у програмних документах, є громадська думка, що відображає 

ставлення пересічних громадян до католицьких шкіл, безвідносно до конфесійної 

приналежності.  
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За даними газети Die Presse (28.01.2014), католицький педагогічний виш 

Відня /Кремс на замовлення Головного об’єднання батьківських організацій 

проводив опитування громадської думки у Відні. Було опрацьовано понад 5300 

онлайн-анкет.  Як свідчать результати дослідження, причиною, яка спонукує і 

невіруючих батьків обирати для своїх дітей католицьку школу, є три фактори: 

реноме, якість, учнівський колектив. 

  

Атмосфера у школі, індивідуальне сприяння, засадничі основні питання, 

відсутність насильства, висока культура успішності – це ті мотиви, які є 

найголовнішими. Християнські цінності займають 12 місце – після регіональних 

особливостей, а католицький спосіб життя є далеко позаду. Але обидва ці пункти 

мають високий відсоток підтримки: для 78 і 67% батьків відповідно це були 

важливі мотиви. Загалом релігія для опитаних батьків є не набагато важливішою, 

ніж у середньому в Австрії, 22% вважають цю сферу "дуже важливою". 

Високі освітні стандарти  

При аналізі цього пункту дуже маркантними є мотиваційні чинники, що 

впливають на батьків. Вступ у виші є на 30% вищим, ніж середньостатистичний в 

Австрії, а випускників вишів – майже утричі вищим (38%). На основі цього можна 

стверджувати, що це – батьки, для яких важлива освіта їхніх дітей і які можуть її 

оплатити.   

І тим помітнішою під цим оглядом є далі центральний результат 

дослідження, для якого було опрацьовано понад 5000 онлайн-анкет: ті, хто обрав 
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для своєї дитини приватну католицьку школу, як правило, задоволені нею.  

 

Лише 6% опитаних батьків радше або напевне не погодилися б віддати свою 

дитину у цю ж школу; 67% "точно" повторили б це, 27% – "напевне". Більшість 

батьків звернули увагу на обрану школу завдяки особистим рекомендаціям інших 

людей. 

Батьки насамперед бажають собі: якомога краще підготованих учителів,  

гарантування якості у навчанні та роботі персоналу. І також більше можливостей 

висловлювати (анонімно) свою думку, поради. 

Узагальнюючи вивчені концепції різних навчальних закладів, можемо 

стверджувати, що однією із основних засад є передача християнських цінностей у 

цій школі. Дітей навчають брати на себе відповідальність та переживати успіхи і 

невдачі. Велика увага звертається на цілісне виховання: як набуття 

інтелектуальних знань, так і спортивні заняття, творчість є важливими поряд із 

формуванням сумління. Школа трактується як відкритий дім.  

Цінним аспектом є вимога успішності із врахуванням індивідуальності та 

відмінностей кожної особи. З огляду на це, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників є важливим для підтримання високого рівня організації навчання. 

Використання різних методик, методів організації та проведення занять є також 

одним із головних аспектів роботи сучасного закладу, пов’язаність із практикою 

досягається завдяки численним семінарам та заходам, визначеним у рамках 

виучуваного предмета.  
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Відкрита інформаційна культура та культура спілкування є цінним аспектом 

діяльності закладу. Вона мотивує учнів, батьків та вчителів плекати атмосферу 

команди та діяти відповідально. Різні важкі ситуації переживаються успішно 

завдяки добрій робочій атмосфері. Батьки трактуються як найголовніші партнери. 

Школа прагне усюди – і всередині, і ззовні – давати відчувати духовний 

вимір життя, що дозволяє людині глибше укоренити своє життя у Бозі. 

Кількість католицьких навчальних закладів у Німеччині 

(2012/2013 навчальний рік) 

Статистичні дані 

Тип школи                                        кількість шкіл 
кількість  

учнів 
Кількість учителів 

I. загальноосвітні   686 323.034 27.662 

Початкові 83 21.760 1.517 

Середні 13 3.740 310 

багатопрофільні 32 15.945 1.301 

професійні  140 71.929 4.883 

Гімназії 216 175.228 13.771 

Загальні 13 10.226 846 

Спеціалізовані 161 20.582 4.586 

Вечірні 24 3.120 408 

Лікарняні 4 504 40 

II. Професійні 219 47.190 4.926 

Професійні 157 37.882 3.695 

фахові вищі школи 62 9.308 1.231 

Разом 905 370.224 32.588 

Висновки.  Процес формування і розвитку особистості в католицькій школі 

несе взаємодію двох перпендикулярних ліній виміру: горизонтальної, яка єднає 

особу з іншою особою у християнській шкільній спільноті, та вертикальною, що 

єднає  кожну особу і цілу спільноту з її Творцем. У такому перехресті ліній 

реалізується інтегральний розвиток учня. Особливість навчально- виховного 

процесу в католицькій школі полягає у тому, що одним із найважливіших 

елементів у ньому є синтез культури і віри. Знання покладене у контекст віри стає 

мудрістю. У католицькій школі відсутньою є межа між навчанням і вихованням, 
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між набутими поняттями і зростанням мудрості. Різні шкільні предмети подають 

не тільки виключно знання, а також цінності, які потрібно набути, та правду, яку 

слід відкривати. Така атмосфера характеризується пошуком правди, де кожна 

особистість прямує до зрілості.   
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У статті характеризується сутність поняття "соціалізація" як виняткового 

чинника формування особистості та досліджується духовно-моральний аспект 

цього феномена в сучасному суспільстві.  
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Постановка проблеми. Ключовою цінністю будь-якого суспільства є 

особистість. Соціальна значущість людини є тим вищою, чим глибше вона 

збагнула не тільки свої потенційні можливості, але й усвідомила необхідність їх 

втілення у життя, почуттям й розумом осягнула своє особливе призначення в 

житті у його співвідношенні із неповторністю собі подібних. Українському 

суспільству, як і будь-якому іншому, згідно з вимогами часу, потрібна активна, 

повноцінна особистість, здатна ефективно вирішувати комплекс складних 

суспільних завдань. Ідеалом виступає різнобічно та гармонійно розвинена, 

національно свідома, високоосвічена, життєво компетентна, творча особистість, 

здатна до саморозвитку і самовдосконалення. Але на жаль сьогодні Україна 

перебуває в стані соціально-гуманітарної кризи, яка позначилася як на суспільстві 

в цілому, так і на економіці, освіті тощо. Реформи в різних галузях, у тому числі в 

освіті, проходять повільно. А вирішення проблем у духовній сфері суспільства   

відбувається завжди за залишковим принципом. Відсутність чіткої програми 

духовного відродження українського суспільства гальмує втілення будь-яких 

реформ у всіх сферах життя країни.  Глобальні проблеми сучасності та криза 

соціально-економічного розвитку породжують  в суспільстві такі негативні стани, 

як невпевненість у майбутньому, соціальну тривожність, жорстокість і, як 

наслідок, поширення наркоманії, проституції, алкоголізму та інших негативних  

проявів. Молодь втрачає духовно-моральні ідеали, що кардинально змінює її 

ціннісні орієнтації. Все це – результат недооцінки протягом багатьох років ролі 
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моральних "задач", начал, невизнання першочерговості духовних, національних 

та загальнолюдських цінностей у вихованні підростаючої особистості. Таке 

становище значно загострює проблему соціалізації  духовно здорової особистості. 

У сучасній соціокультурній ситуації головною домінантою соціалізації є 

формування в особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та 

самої себе, активної за формою та духовно-моральної за змістом життєвої позиції, 

та на сам перед таких якостей, як совість, патріотизм, людяність, почуття власної 

гідності, творча ініціатива, підприємливість тощо. Нинішнє покоління повинне 

виконати особливу місію - гідно перейти з епохи раціоналізму до епохи 

духовності, з перевагою духовного над матеріальним, подолати кризу духу, як 

найстрашнішу кризу людини і людства, яка негативно відбивається на житті 

суспільства, природи, приводить до панування егоїзму в політиці, нестримного 

прагнення до влади і збагачення. Незаперечним є той факт, що лише духовно 

довершена людина при всій своїй неповторності здатна зрозуміти те, що тільки 

завдяки іншим, завдяки творенню добра для інших вона може якнайповніше 

розкрити свої потенційні можливості, розвинути й зреалізувати себе, осягнути 

сенс життя в його духовно-моральній  сутності. Саме завдяки цьому процес 

соціалізації особистості повинен відбуватися в умовах розвитку її духовно-

моральних якостей та виховання християнських цінностей. Лише той, хто 

визначився у своїх життєвих планах, у сенсі життя, хто при цьому збагнув 

фундаментальність духовного начала в житті людини, здатен протистояти 

проявам бездуховності - перш за все у самому собі, а також у навколишньому 

суспільному середовищі, у якому й відбувається процес соціалізації.  У цьому 

контексті духовно-моральна складова соціалізації особистості набуває виняткової 

актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікації. Дослідження духовно-

морального впливу на соціалізацію здійснювали філософи, психологи і педагоги, 

безпосередньо чи опосередковано розкриваючи різноманітні аспекти формування 

духовно-моральних  цінностей  особистості. Розроблення зазначеної проблеми 
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базуються на положеннях філософського вчення М.О.Максимовича, Г.Сковороди, 

П.Д.Юркевича, О. Дробницького, А. Здравомислова, М. Каган, П. Матвєєва; 

психологічні основи духовно-морального формування особистості розкриваються 

у працях І. Беха, М. Боришевського, С. Бубнова, О. Власенко, П. Ігнатенко, 

В. Москальця, М.Пірен, В. Ядова; педагогічні основи формування  у дітей 

духовно-морально цінностей розкрито в роботах О. Вишневського, 

В. Оржеховської, Л. Повалій, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського, 

О. Сухомлинської, К. Чорної, П. Щербаня, М. Яницького; духовний розвиток 

особистості є предметом досліджень  у вітчизняній педагогіці та психології у 

працях І. Беха, М. Бердяєва, М. Боришевського Л. Виготського, І. Зязюна, 

М. Савчина, Е. Помиткіна, С. Яремчука, С. Ярмусь та інших авторів; питання 

виховання моральної  відповідальності розглядалося  в дослідженнях 

 А. Петровського, М. Ярошевського, М. Савчина, Р. Лазарус, В. Москаленко.. 

Серед зарубіжних науковців проблемами соціалізації та впливу духовності та 

моралі на соціалізацію, формування духовних цінностей особистості займалися: 

Ф. Гіддінгс, Г.Тард, Т. Парсонс Е.Дюркгейм, Б. Скіннер, Дж. Доллард З.Фрейд, Л. 

Колберг , А. Маслоу , К. Роджерс , Ф. Боаста, В. Малиновський, Ж.Піаже , Е. 

Еріксон, Е.Фромм та інші. 

Мета статті. Охарактеризувати сутність процесу соціалізації особистості в 

сучасному суспільстві в контексті духовно-морального аспекту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Уперше поняття "соціалізація" 

з’явилося наприкінці XIX ст. в американській та французькій соціології, зокрема в 

роботах американського соціолога Ф. Гіддінгса та французького соціолога 

Г.Тарда [11,.с.6]. За Г. Тардом, основним процесом взаємодії свідомості окремої 

людини з існуючими віруваннями, переконаннями, розуміннями бажань і намірів, 

які породжені суспільством, є соціалізація. Учений зауважував, що головним 

механізмом соціалізації (входження людини у суспільство) є наслідування, що 

регулюється суспільством через систему освіти (навчання і виховання), сім’ю, 

громадську думку й інші соціальні інститути. Г.Тард у соціалізації вбачав не лише 
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стабілізуючий суспільний механізм і можливості забезпечення розвитку 

суспільства. Завдання освіти і виховання полягає у створенні передумов та умов 

для розвитку творчості людини, яка виникає в її індивідуальній свідомості як 

процес взаємодії людей у суспільстві [12]. Погляди Г. Тарда позначилися на 

розумінні процесу соціалізації відомим соціологом із США Ф. Гіддінгсом. На 

думку деяких учених, Ф. Гіддінгс уперше ввів поняття "соціалізація". Він 

наголошував, що соціалізація як процес розвитку соціальної природи чи 

характеру людини відбувається як у результаті стихійного впливу соціуму, так і 

завдяки впливам суспільства відповідно до "свідомих планів". Результатом 

соціалізації, вважав учений, має стати "плюралістична поведінка", яка забезпечує 

взаєморозуміння та комунікацію людей і відповідає запитам суспільства 

("соціальному розуму", під яким розуміється суспільна свідомість) [17].  Сучасне 

розуміння соціалізації як процесу перетворення людини на особистість у 

результаті засвоєння нею суспільних норм та інтеграції в соціальні інститути дав 

Т. Парсонс. На його думку, витоком процесу соціалізації особистості є набуття 

нею самосвідомості та свідомості. Так, вчений писав, "що основний характер 

структури окремої особистості склався у процесі соціалізації на основі структури 

систем соціальних об'єктів, з якими вона мала зв'язок протягом свого життя, 

включаючи, звичайно, культурні цінності й норми, інституційовані в цих 

системах" [6, с.27]. Схожої позиції дотримуються представники біхевіоризму Б. 

Скіннер та Дж. Доллард, які вважали, що становлення особистості відбувається у 

процесі научання людиною соціальним нормам. Ч. Кулі та Дж. Мід вважали, що 

одним із механізмів соціалізації є модель "міжособового спілкування", згідно з 

якою індивід, дивлячись на себе очима інших людей, засвоює правила співжиття. 

Ж. Піаже та Л. Колберг запропонували"когнітивну" модель соціалізації, що 

зводиться до розвитку свідомості й самосвідомості дитини у процесі оволодіння 

образним та абстрактним мисленням. А. Маслоу та К. Роджерс розглядають 

прагнення індивіда до самоактуалізації як рушійну силу соціалізації. Ф. Боаста, В. 

Малиновський вважали, що суть соціалізації у передаванні культурної спадщини. 

Згідно з теорією психоаналізу 3. Фрейда, соціалізація полягає у приборканні 
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вроджених інстинктів, виявлення яких суперечить цивілізованому способу життя. 

За еволюційною теорією Е. Еріксона, процес соціалізації – це подолання 

індивідом критичних ситуацій на життєвому шляху. У концепції М. Лукашевича 

поєднані поняття соціалізації та соціальної адаптації. На його думку, соціалізація 

людини відбувається в результаті взаємодії з навколишнім середовищем протягом 

життя шляхом адаптацій, що змінюють одна одну в кожній сфері життєдіяльності. 

. Сучасна наука розглядає процес соціалізації особистості в онтогенезі у 

філософському (С. Батенін, Г. Батищев, Б. Гершунський, Я. Глинський, М. Каган, 

В. Орлов, В. Шепель), соціально-психологічному (В. Абраменкова, І. Бех, Л. 

Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Кононко, О. Леонтьєв, Т. Піроженко 

таін.), соціально-педагогічному вимірах (І. Звєрева, А. Капська, О. Караман, Л. 

Міщик, А. Мудрик, С. Савченко, С. Харченко, К.Чорна та ін.). Різні аспекти 

проблеми соціалізації учнівської молоді досліджуються здебільшого в контексті 

проблематики соціальної педагогіки (О. Карпенко, Н. Лавриченко, Н. Огренич, Л. 

Пінчук, О. Якуба та ін.). Більшість дослідників визначають поняття соціалізації як 

сукупність соціальних процесів, завдяки яким індивід відтворює певну систему 

знань, норм, цінностей і функціонує як повноцінний член суспільства. Слід 

зазначити, що ряд сучасних вчених, таких як М. Галагузова, А. Іванов, І. Ліпский, 

Л. Мардахаєв вважають, що соціалізацію в соціально-педагогічному розумінні 

необхідно розглядати як процес соціального впливу на особистість стихійних, 

відносно регульованих і цілеспрямованих умов, з метою засвоєння суспільних 

норм, цінностей, значень, суспільно і особистісно значущих якостей, способів 

поведінки, що дозволяють виявити свої індивідуальні особливості та можливості, 

а також використовувати їх в навколишньому середовищі. Дослідник Т. Шибутані 

визначає соціалізацію як процес, за допомогою якого люди навчаються ефективно 

брати участь в соціальних групах. Особистість соціалізована, коли вона здатна 

брати участь в узгоджених діях на основі конвенціональних норм [16].  Є. 

Змановська зазначає, що соціалізація – це процес поступового інтегрування 

індивіда в соціум за допомогою пізнання, присвоєння та прийняття 

суспільнозначущих відносин, значень і норм [6]. 
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Особистість є причиною і наслідком усіх змін у суспільстві. Вона водночас 

виступає об'єктом і суб'єктом соціальних відносин, соціального розвитку. Перше 

обумовлено прагненням бути належним до соціуму, а друге – прагненням активно 

взаємодіяти з ним, змінювати його у відповідності до своїх уявлень, шляхом 

виявлення творчої індивідуальності в процесі опанування соціальних норм і 

функцій, здійснення різноманітних видів діяльності. Соціалізація включає три 

взаємопов'язані процеси: 1) соціальна адаптація – це активне пристосування до 

умов середовища за допомогою засвоєння зовнішніх вимог і зміни власних 

реакцій; 2) індивідуалізація – активне пристосування особистості до власних 

особливостей у формі самопізнання, самоприйняття та самореалізації; 3) 

соціально-психологічна інтеграція - поступове ускладнення, впорядкованість і 

узгодження функцій відповідно до вимог соціальної реальності.  Виділяються три 

сфери, в яких здійснюється соціалізація особистості: діяльність, спілкування та 

розвиток самосвідомості. У процесі засвоєння змісту діяльності та її 

різноманітних видів, відбувається орієнтування індивіда, здійснюється вибір 

головного, пріоритетного напряму, формуються особистісні змісти діяльності, 

відносин. Одночасно відбувається розширення контактів людини з іншими 

людьми. Крім того, в процесі соціалізації відбувається становлення в людині 

образу "Я", формується його ідентичність. Якщо розглядати соціалізацію індивіда 

як процес його інтеграції до складу певної соціальної спільноти, то можна 

виділити певні рівні такої інтеграції, а саме: об'єктивну (соціально-економічну), в 

результаті якої людина обіймає певну позицію, положення в структурі спільноти; 

функціональну, що обумовлює виконання людиною певних функцій, ролей; 

нормативну, що визначає готовність людини діяти певним чином для досягнення 

власних цілей, узгоджених з цілями діяльності спільноти; міжособистісну, що 

визначає ставлення оточення до індивіда, оцінку його взаємодії з ним. Існують так 

само різні агенти соціалізації, такі як сім'я, школа, однолітки, засоби масової 

інформації [4, с. 30 - 31].  

Особистість соціалізується упродовж усього життя. Періодом найбільш 

інтенсивної соціалізації є дитинство, але й доросла людина змушена адаптуватися 
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до мінливих соціальних цінностей – при переході з одного соціального 

середовища в інше (зміна статусу, зміна місця проживання, роботи, 

супроводжується зміною кола спілкування), до нових ролей – при вступі в шлюб, 

народження дітей тощо. Соціалізація особистості органічно включає в себе 

передачу соціального досвіду людства, тому спадковість, збереження і засвоєння 

традицій невід'ємне від повсякденного життя. З їхньою допомогою нові покоління 

залучаються до вирішення економічних, соціальних, політичних і духовних 

проблем суспільства.  

Процес соціалізації особистості вимагає постійного вдосконалення засобів 

здійснення. Вони потребують оновлення, щоденного пошуку, конкретизуючого і 

уточнюючого місце і відповідальність людини при вирішенні як громадських, так 

і особистих проблем. Цей процес передбачає подолання негативних явищ у 

свідомості і поведінці людей. Сучасні глобалізаційні зміни і трансформаційні 

перетворення в українському суспільстві суттєво впливають на соціалізаційні 

процеси особистості. Відбувається злам ідеологічних традицій, перегляд 

моральних, правових норм і духовних цінностей в суспільстві та в світогляді 

людей. Розглянемо соціалізацію особистості як широкий комплекс 

взаємовідносин між людиною і суспільством, причому виокремимо аспект 

духовності та моралі  в глобалізаційний період суспільного розвитку. Сучасне 

покоління живе в епоху підвищення ролі людини як творця соціального світу і 

самої себе. Дослідниця феномена соціалізації В. Москаленко вважає, що 

соціалізація, формуючи наші звички, бажання, є одним із факторів соціального 

контролю та встановлення порядку в суспільстві [7]. В цьому контексті звернімо 

увагу на феномен духовності в процесі соціалізації особистості. "Духовність", 

"духовний" у масштабах планети – це головні поняття, що визначають місце 

людини в суспільстві, у світі. Вплив духовних цінностей на процес становлення 

індивіда завжди був предметом серйозних філософських досліджень. У цьому 

контексті суттєве значення на формування феномена духовності особистості 

мають погляди Аристотеля, Платона, Сократа та інш. Культурно-історична 

зумовленість розвитку людини, її духовне та духовно-почуттєве переживання 
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дійсності відображено у "філософії серця"  численних вітчизняних мислителів - 

М.О.Максимовича, Г.Сковороди, П.Д.Юркевича. Українські філософи 

підкреслюють, що становлення людини як свідомого доброчинця відбувається 

тоді, коли вона  живе в стані духовного буття. Особливе місце ця взаємодія займає 

у наукових розвідках представників гуманістичної філософії. Наприклад, 

Е.Фромм надавав пріоритетності упорядкованості ціннісно-смислової сфери 

особистості, основою якої мають бути такі духовні елементи, як єдність всіх 

людей, відданість життю та людству. У Р. Ассаджіолі поняття "духовне" 

відображає всю людську активність, орієнтується на високі і небанальні цінності - 

етичні, естетичні, героїчні, гуманістичні, альтруїстичні. У А.Маслоу духовне 

становлення прямо пов’язане з самоактуалізацією особистості. Загалом слід 

сказати, що у філософії проблема становлення людини, її духовного світу 

органічно пов’язана з розкриттям творчої природи людини через її духовність, що 

надає людському життю сенс. Засвоєння духовних цінностей формує внутрішній 

світ людини і викликає розвиток тих духовних якостей, завдяки яким вона й стає 

особистістю як кумулятивний результат процесу соціалізації. Практично всі 

дослідники підкреслюють, що актуалізація проблеми впливу духовності на  

соціалізацію в сучасному суспільстві зумовлена невизначеністю соціального 

розвитку, що прямо впливає на розбіжність у розумінні загальнолюдських ідеалів 

і конструктивних стратегій розвитку людини та суспільства, а також  поширенням 

у духовному житті технократичного мислення та орієнтирів споживацького 

способу життя. Відсутність моральних орієнтирів, знецінювання 

загальнолюдських гуманістичних ідеалів та моральних цінностей і загальної 

культури приводять до розвитку соціальних пороків, що розцвіли за останні 

десятиліття. При цьому вітчизняні науковці вказують на такий негативний аспект 

індивідуалістично-прагматичної трансформації цінностей у сучасному суспільстві 

як "егоїстичне захоплення духовного простору", яке посилюється тим, що 

"українське суспільство на нинішньому етапі свого розвитку поки що чітко не 

визначило ті моральні норми життя людей, які б могли слугувати ідеалом для 

підростаючих поколінь" [8]. Між тим саме у процесі формування духовності у 
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свідомості людини відбувається переосмислення цінності людського буття, 

результатом якого стає визнання самоцінності та духовно-морального смислу її 

життя. Передусім мова йде про необхідність узгодження процесів соціалізації з 

глобальними процесами змін, які торкаються і духовної сфери. Важливу роль 

відіграє той факт, що суперечності духовного розвитку людини найбільш гостро і 

наочно відображають проблеми духовної сфери суспільства ХХІ ст. Надзвичайно 

гострою є проблема формування духовних цінностей в умовах становлення 

інформаційного суспільства, нових форм комунікації, глобалізації. Особливо 

важливим є вплив на процес соціалізації підростаючого покоління 

соціокультурного середовища інформаційного суспільства, особливостями якого є 

формування електронно-віртуального простору та медіакультури. 

Найважливішими критеріями становлення особистості як духовного суб’єкта у 

процесі соціалізації сучасні дослідники вважають прагнення до духовного й 

морального загальнолюдського ідеалу. Одним з найважливіших напрямів аналізу 

духовного виміру процесу соціалізації, характерним для вітчизняної філософської 

думки, є визначення імперативів духовного розвитку людини на особистісному 

рівні під впливом тих чи інших соціокультурних чинників. При цьому процес 

соціалізації розглядається як передусім духовне виховання, як становлення у 

людині гармонії душі зі світом, а також утвердження духовних цінностей істини, 

добра, краси, які доповнюються іншими моральними абсолютами, такими як 

гідність, віра, надія, любов. У соціокультурному контексті духовного становлення 

людини глибокого вивчення потребують проблеми, пов’язані з механізмом 

становлення духовно-моральної  культури молоді на особистісному рівні, 

створенням соціокультурного та освітнього середовища, сприятливого для 

духовного зростання підростаючого покоління, визначення мотиваційних основ 

та проблемних моментів цього процесу, обґрунтування  закономірностей та 

тенденцій у царині формування духовності дітей і молоді з урахуванням 

особливостей актуалізації духовних цінностей як на різних вікових етапах, так і в 

залежності від умов соціалізації. При цьому акцентується, що  духовна 

спрямованість особистості втілюється у духовних інтересах, цінностях, 
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орієнтаціях та світогляді, проявляється у наявності  віри, переконань, ідеалів та 

інших духовних регуляторів діяльності і опирається на волю, духовну чуттєвість і 

світовідчуття, притаманні особистості. Сутністю процесу соціалізації як набуття 

духовних цінностей є набування сенсу життя у вигляді усталених на 

особистісному рівні ціннісно-смислових життєвих орієнтирів, що здійснюється на 

основі трансформування зовнішнього буття у внутрішній світ особистості, його 

творення як незалежної сутності у вигляді поєднання образу світу з моральними 

основами особистісного буття. Контекстом для розуміння основ духовного 

становлення особистості є філософські інтерпретації її духовної сутності  та 

процесу соціалізації. У цьому сенсі духовність дає основи філософського 

осмислення людського в людині, а також і взаємин індивіда та навколишнього 

світу. На нашу думку, в основі дослідження взаємозв’язку духовності  та процесу 

соціалізації має лежати проблематика взаємодетермінації особистісного 

духовного розвитку та духовного життя суспільства загалом. Духовний розвиток  

розгортається у двох формах, які характеризують домінування особистісно-

діяльнісної та соціокультурної складових. У першому випадку мова йде про 

становлення духовних якостей людини й діяльність щодо їх  материального 

втілення, в іншому - про духовні цінності, які створені людиною й стали 

надбанням суспільства. На нашу думку, важливим є те, що духовний розвиток 

особистості у процесі соціалізації має вирішальне значення для формування 

майбутнього соціуму, яке визначається ціннісними орієнтирами саме 

підростаючого покоління.  

Висновки. Тож, підсумовуючи усе вищесказане, ми можемо стверджувати, 

що успішна соціалізація в сучасних умовах має на увазі ефективну адаптацію 

людини до суспільства – з одного боку, її саморозвиток, активну взаємодію з 

суспільством і здатність протистояти йому певною мірою – з другого. При цьому 

становлення духовності, духовне самовдосконалення особистості – це є 

соціалізаційний процес, який нерозривно пов'язаний з її розвитком та 

саморозвитком; це - складна, напружена діяльність, спрямована на позитивну 

зміну себе: своїх думок, почуттів, вчинків, на розвиток своїх здібностей, 
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можливостей, на позитивні зміни навколишнього середовища, на подолання 

буденності, на оволодіння вищим сенсом життя людського.   У сучасних умовах 

процес соціалізації висуває нові вимоги щодо духовного вигляду, переконань і дій 

людей. Це зумовлено тим, що кардинальні завдання соціально-економічного, 

політичного та духовного відродження можуть бути посильні лише людям 

високоосвіченим, висококваліфікованим, тим які свідомо беруть участь у втіленні 

їх у життя. Тільки людина, глибоко переконана в необхідності намічених 

перетворень, може бути активною, дієвою силою історичного процесу. Тому  

необхідна  суттєва  перебудова системи освіти й виховання в Україні. З-поміж 

багатьох напрямів перебудови особлива роль має належати формуванню  у молоді 

духовності. Треба постійно, на всіх вікових етапах становлення та розвитку 

особистості дитини, безперервного процесу її соціалізації дбати про оволодіння 

нею системою духовно-моральних цінностей, а, отже, духовністю загалом. Без 

врахування цієї доленосної обставини важко навіть уявити процес соціалізації 

особистості, якому притаманна духовно-моральна спрямованість.  

 Отже, характеристика взаємозалежностей між розвитком духовності та 

процесом соціалізації індивіда дає беззаперечні підстави інтерпретувати останній 

як такий, в якому особистість виступає у ролі активного суб'єкта, здатного до 

креативної, творчої взаємодії з об'єктивними чинниками, які йому пропонує 

суспільство, реальна соціальна дійсність. Результатом духовного виміру процесу 

соціалізації є набуття особистістю духовного досвіду, сенсу життя у вигляді 

усталених на особистісному рівні ціннісно-смислових життєвих орієнтирів. 

Звичайно, ця стаття не розкриває усіх духовно-моральних аспектів соціалізації в 

сучасних умовах, тому тема залишається актуальною та потребуючою подальших 

досліджень. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается использование христианских принципов в жизни 

и творчестве Н.Гоголя для современной системы образования. Учитывая то, что 

великий писатель был нашим земляком и оставил после себя ценное литературное 

наследие, интересно изучить влияние духовного мира Н.В.Гоголя на 

формирование личности современной молодёжи. Она должна воспитываться на 

произведениях великого писателя, потому что в них логически связывается 

прошлое, настоящее и будущее в становлении самосознания человека, в его 

стремлении к духовному преобразованию, в приближении  к Богу. Поскольку 

многие произведения не изучаются в школьной програмне, внеклассная 

деятельность актива школьной Гоголевской комнаты делает возможным 

знакомство старшеклассников с произведениями писателя,  провозглашающими 

христианские принципы. 

           

Abstract. 

In the article the use of christian principles is examined in life and creation of 

N.Gogol for the modern system of education. Taking into account that a great writer 

was our countryman and left after himself valuable literary legacy, interestingly to study 

influence of the spiritual world of N.Gogol on forming of personality of modern youth. 

It must be educated on works of great writer, because in them logically the past, present 

and future connects in becoming of consciousness of man, in his aspiration to spiritual 

transformation, in approach to God. 

 

Ключевые слова:  школьный музей, жизнедеятельность Н. В. Гоголя, 

христианские принципы, энкультурация, современная молодёжь. 
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Постановка проблемы. Одной из составляющих социализации индивида 

является энкультурация. Е.Соколов включает в это понятие освоение 

классического культурного наследия и обогащение духовного мира личности [10; 

237]. Для большинства  людей существует только горизонтальное развитие, то 

есть развитие способностей и эмоциональных проявлений характера. У молодёжи, 

и более того, у её прогрессивной составляющей – студенчества необходимо 

формировать вертикальное развитие. Это развитие смыслов, сил души и духа. 

Такое развитие прежде всего необходимо для нормального восприятия 

существующей  действительности, для формирования лучших качеств личности, 

для успеха, для создания крепкой и здоровой семьи, для сохранения всех 

достижений современной культуры. Особую роль в системе воспитательной 

работы школы играют музеи и музейные комнаты. Активы и советы, работающие 

при них под руководством творческого учителя ведут систематичекую работу по 

изучению культурного наследия, далеко выходяшие за рамки школьной 

программы. 

Как правильно заметил А.Гармаев, культура берёт своё начало от 

духовного, от врождённой способности человека обращаться к Богу и слышать 

его. Источником духовного является Бог, а носителем духовного – человек, а не 

предметы культуры [3 ; 31].  К сожалению, вся современная культура обращена 

в предметность, касаясь лишь горизонтальных пластов развития человека – его 

способностей. Он в юношеском возрасте, вовлекаясь в горизонтальное развитие, 

попадает в стихию самоутверждения и самореализации. В результате все силы 

души обращаются не в свободное проявление своей богодарованной природы, а 

в обслуживание самоутверждения.  

Духовный рост личности будет происходить только под влиянием 

примирения человека с Богом, при этом понимая необходимость спасения. 

Формирование личности таким образом возможно лишь на основе применения 

христианских принципов воспитания [8; 19]. Весь жизненный путь великого 

русского писателя, украинца Н.В.Гоголя, включая литературное наследие, тоже 

свидетельствует об этом. Во время проведения Круглых столов, конференций, 
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Гогоевских чтений старшеклассники узнают, что   юный Гоголь, размышляя над 

своей будущей жизнью, связывает её с божественным повелением, с верой, что 

лишь начерченный Богом путь его желаний и грёз сделает бессмертным его имя 

[9; 196]. Иисус Христос даёт истинное спасение и любовь к людям. М.Черенков 

утверждает, что в христианстве как религии, основу которой составляет учение 

про воплощение Бога ради спасения всех людей, проблема спасения человека 

впервые в истории получила исчерпывающий ответ [12; 139]. 

Творчество Гоголя - христианина не смогла оценить по достоинству 

большая часть российской интеллигенции того времени, которая увлеклась 

новейшими проектами революционного преобразования общества, включая 

идеи атеизма. Эти учёные и философы  пытались найти свои пути спасения 

человечества, которые  привели лишь к падению морали и духовному 

разложению общества.  

Николай Васильевич вообще неадекватен культуре, которая не признаёт 

самоценности человека. По этой причине его произведения так гармонично 

влились в литературу ХХІ века. Современная молодёжь должна воспитываться 

на творчестве великого писателя, потому что в нём логически связывается 

прошлое, настоящее и будущее в становлении самосознания человека, в его 

стремлении к духовному преобразованию, в приближении себя к Богу. 

Гоголь, по мнению российского "философствующего филолога",  академика 

РАН Г. Гачева, "всю жизнь чувствовал себя распинаемым - жжение нечистой 

совести и казнение, что совершенно одолело его под конец жизни и ввергло в 

принародное покаяние в "Выбранных местах из переписки с друзьями" [4; 25]. 

Глядя мирскими глазами и давая неправильную оценку поступкам и творчеству 

Гоголя, многие считают, что он был просто скверным человеком, испытывая  

такие страшные и болезненные пытки от внутреннего голоса Бога. На самом деле 

это было самое настоящее покаяние. "Мера угрызений совести – не в величине 

преступлений, а в чуткости души. Это великий дар: видеть свои грехи, а не 

разглядывать сучок в глазу ближнего" [4 ; 25]. 
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Целью статьи было показать влияние жизнедеятельности Н.В.Гоголя на 

формирование духовности современной молодёжи.  Объект исследования – его 

поступки и литературное наследие.  Предметом исследования  являются 

христианские принципы в жизни и творчестве великого писателя.    Был 

использован  поисково - библиографический  метод изучения научных работ и 

сочинений украинских и российских учёных и писателей, а также индуктивный 

метод для теоретического обобщения отдельных фактов и научных положений. 

Часто молодые люди задают себе вечный вопрос: "В чём же смысл моей 

жизни?" Гоголь на этот вопрос отвечает так: "Ум не есть высшая в нас 

способность…разум не даёт полной возможности человеку стремиться вперёд. 

Есть высшая ещё способность; имя ей – мудрость, и её может дать нам один 

Христос" [7; 231]. В Библии сказано: "Погублю мудрость мудрецов, и разум 

разумных отвергну" [1; 1-е Кор.1: 19], "ибо Господь даёт мудрость; из уст его – 

знание и разум" [1; Пр.2: 6]. Тем не менее Святое письмо ничуть не умаляет 

силы и необходимости знания. "Приложи сердце твоё к учению и уши твои – к 

умным словам" [1; Пр.23:12]. 

Писатель в "Выбранных местах из переписки с друзьями" показывает 

значение христианских ценностей в жизни человека.  Его размышления, советы, 

наставления – это в первую очередь обращение к потомкам, а не только к своим 

современникам. Путь со Христом нелёгкий, он полон испытаний, но он ведёт к 

великой победе над злом, несправедливостью и возникающими трудностями. В 

Библии сказано: "Ибо всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть 

победа, вера наша" [1; 1-е  Ин.5: 4]. 

К такому выводу Гоголь пришёл ещё в юности, когда только благодаря 

христианской вере он поборол в себе возникающее желание суицида, связанное 

со смертью отца. “Не беспокойтесь, дражайшая маменька, - писал юный 

Николай Марье Ивановне, - я сей удар перенёс с твёрдостью истинного 

христианина… Бог удержал меня, и к вечеру приметил я в себе только печаль, 

которая, наконец, превратилась в лёгкую, едва приметную меланхолию, 

смешанную с чувством благоговения к Всевышнему. Благословляю тебя, 
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священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения своей горести"       

[2; 364]. 

Следует сказать, что вера в Бога и отношение писателя к церковным 

ритуалам были совершенно различными. Объяснение такому личностному 

восприятию можно найти, читая и размышляя над глубоким смыслом Божьей 

заповеди: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 

вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли" [1; Исх.20:4]. По этому 

поводу В.Вересаев пишет: “В церкви, например, Гоголь никогда не крестился 

перед образами святых отцов наших и не клал перед алтарем поклонов. Но 

молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы 

служа сам себе отдельную литургию" [2; 391]. Это доказывает внутреннее 

стремление человека к общению с живым Богом, желание освободиться от 

всяких предрассудков. 

Плоть наша подвержена различным  болезням.  Часто корень этих недугов 

находится в  наших поступках. Мы жалеем себя, ропщем. Гоголь, анализируя 

свою физическую боль, своё душевное состояние советует нам благодарить 

Спасителя и в молитве взывать к Богу, чтобы получить ответ. В письме 

"Значение болезней" он пишет: "Принимайте же и вы покорно всякий недуг, 

веря вперёд, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед 

вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла" [7; 196].      По 

этому поводу Апостол Павел утверждает: "Но Господь сказал мне: "Довольно 

для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я 

гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 

Христова" [1; 2-е Кор.12:9]. 

Воспитывая сегодня молодёжь, мы говорим о том, что необходимо 

помогать ближнему, служить друг для друга. Очень важно, чтобы молодые 

люди, будучи уже специалистами, руководителями, понимали, как правильно 

даётся помощь. Она должна исходить от сердца. Тогда будет действительно 

прекрасный результат и для просящего, и главное – для того, кто выделяет эту 

помощь. Он получит своё благословение. "Отпускай хлеб твой по водам, потому 
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что по прошествии многих дней опять найдёшь его" [1; Екл.11:1]. В письме  "О 

помощи бедным" Гоголь делает акцент на различности нужд и на приоритете 

внимания к ним. "Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось 

несчастие внезапное, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним 

разом: или пожар, сжегший всё дотла, или падёж, выморивший весь скот, или 

смерть, похитившая единственную подпору, словом – всякое лишение 

внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой он ещё не успел 

привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена 

была истинно христианским образом" [7; 202].        

Сам же Николай Васильевич постоянно помогал людям  разными видами 

деятельности. Жертва собой, своим временем, своими финансами – вот 

истинный смысл и значение жизни великого писателя. М.Синельникова, кузина 

Гоголя, с восхищением писала о нём: " Живя у них, я часто видела, как он сам 

заходил в крестьянские хаты, чтобы узнать, не терпит ли кто нужды, и часто 

присылал из Москвы денег для помощи бедным. Везде было видно его работу, 

сколько он посадил деревьев. Всегда после обеда учил сироту, которая жила у 

них, разъяснял ей уроки, и теперь она, благодаря его стараниям, устроена в 

институт. Везде и во всём он был неутомимым тружеником" [11; 5].  

В письме "Христианин идёт вперёд" Гоголь упоминает о Божьих детях как 

о воинах, имея в виду, что борьба со страстями этого мира, с 

несправедливостью, с пороками и бесчинствами никогда не прекращается в их 

жизни. Но в этой борьбе он видит духовное развитие человека, ясную, чистую и 

широкую дорогу, на которую выходит всё больше покаявшихся грешников для 

спасения. "Перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. 

Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где 

подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно 

просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми 

нужно производить новые битвы" [7; 230]. В Библии апостол Павел 

подтверждает это: "Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая 
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заднее и простираясь вперёд, стремлюсь к цели, к почести высшего звания 

Божия во Христе Иисусе" [1; Фил.3: 13-14]. 

Стремясь к совершенствованию своего педагогического мастерства, 

преподаватель тоже учится у своих студентов. Гоголь в письме "Советы" 

отмечает: "Уча других, тоже учишься" [7; 247].  Эта обратная связь должна 

приносить  плод совместного погружения в познание истины.             

Педагогическое взаимодействие продуктивно, если преподаватель, используя 

свой личностный потенциал и профессионализм, организует целенаправленную, 

общую со студентами творческую жизнедеятельность, а студенты становятся 

реальными субъектами всех её  видов и форм. Студенческая  молодёжь с 

радостью идёт  на контакт с эмоционально богатым, психологически гибким и  

мобильным педагогом, который эрудирован, владеет фундаментальными 

знаниями, принимает самостоятельные решения в профессиональных и 

житейских ситуациях и способен видеть в студентах равноправных партнёров. 

Гоголь советует по этому поводу: "Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. 

Имей всегда в предмете себя прежде всех… стань прежде сам почище душою, а 

потом уже старайся, чтобы другие были чище" [7; 248]. 

В "Авторской исповеди" Николай Васильевич пишет: "Стоит только не 

смотреть на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как сам 

поступаешь с другими" [7; 449]. Делая замечание окружающим, мы всегда 

должны помнить истину: "И что ты смотришь на сучёк в глазе брата твоего, а 

бревна в твоём глазе не чувствуешь?" [1; Мт.7:3]. 

   Гоголь всё время находился в духовных поисках. Свидетельством этого 

является повесть "Шинель", из которой вышла вся русская литература. Великий 

писатель сознательно исследует в ней проблему смирения. Акакий Башмачкин  - 

главный герой, который является носителем христианских добродетелей, 

человеком безупречного служения. Но и он поддается соблазну – бесовскому 

желанию новой шинели, изменяет "уставу" и двигается "чёрной лестницей" вниз, 

превращаясь в противоположность прототипа - нечистую силу.  Гоголевская идея 

служения видна и в "Мёртвых душах". Однако, размышляя над вечными 
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истинами, он "поверкой разума" пришёл "ко Христу, увидевши, что в нём ключ к 

душе    человека" [7; 431]. 

Формируя национальное самосознание украинской молодёжи,  необходимо 

глубоко проанализировать письмо Гоголя "Нужно любить Россию". Любовь к 

своему народу начинается с любви ко Христу. Великий писатель настаивает на 

этом. "Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у Вас нет. Трудно 

полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принёс и возвестил нам тайну, 

что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, 

как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу самому. Идите 

же в мир и приобретите прежде любовь к братьям" [7; 265]. В Библии находим 

подтверждение: "Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот 

лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, 

Которого не видит?" [ 1; 1-е  Ин.4: 20]. 

В повести "Страшная месть" удивительно тонко писатель показывает 

глубину супружеских отношений между казаком Данилой и его женой 

Катериной.  Казак  с нежными интонациями в голосе и заботой обращается к 

своей половинке: "Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина?" [5; 153]. 

Духовное подтверждение такого отношения к жене находим в Библии: "Так 

должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит 

самого себя" [1; Еф.5:28]. В Библии также сказано о поведении жены по 

отношению к мужу: "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу"              

[1; Еф.5:22]. Гоголь также показывает послушание Катерины в ответ на 

замечание Данилы, когда они плыли по Днепру: "Катерина замолчала, 

потупивши очи в сонную воду" [5; 154]. 

 В ранних повестях Гоголя прослеживается постоянная борьба добра со 

злом, причём добро и зло персонифицированы, конкретны. Зло в повести 

"Страшная месть" представлено в образе колдуна- отца Катерины, а в "Вечерах 

накануне Ивана Купала" - в образе Басаврюка. Добро в повести "Сорочинский 

ярмарок" находим в любви между Грицьком и Параской. В "Ночи перед 
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Рождеством" кузнец Вакула побеждает нечистую силу, не идя на компромисс с 

силами зла.  Добро в образе любви  к Оксане торжествует.  

 Герой повести "Вий" долго боролся со злом, но ему не хватило веры  

побороть страх. Хома Брут был поражён силами тьмы из-за того, что не 

послушался Бога. Об этом Гоголь пишет: "Не гляди!" - шепнул какой- то 

внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул" [6; 193].  

В "Заколдованном месте" писатель показывает, как важно в жизни не 

заигрывать со злом, даже словесно не призывать дьявола в свою жизнь. К 

сожалению, сегодня люди в своей речи часто и легко употребляют слова, 

отображающие лица тёмных сил. Такие  фразы   приговаривает герой повести 

дед Максим, оказываясь вместо бахчи в проклятом месте.  Главным мотивом 

повести становится искушение золотом. Писатель показывает, как из-за своей 

жадности дед продаёт душу.  В этом случае Библия предупреждает: "Не давайте 

места диаволу" [1; Еф.4:27]. 

Сегодня Гоголь актуален ещё и потому, что в своих произведениях он 

отражает сущность основного порока человека - отсутствие настоящей веры в 

Бога. В повести "Вечер накануне Ивана Купала" писатель сокрушается: "Эдакое 

неверье разошлось по свету! [5; 44]" Иисус Христос говорит об этом: "Сын 

Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?" [1; Луки 18:8]. 

Выводы. В философии нового времени духовную пустоту заполняют все 

известные нам вероучения и суеверия. В мировоззрении нашего современника 

легко уживаются христианство и буддизм, астрология и шаманство, фен-шуй и 

суджок, парапсихология и даже вера в космических пришельцев. Этот 

идеологический коктейль сильно напоминает нам гоголевских персонажей, 

национальная ментальность которых представлена переплетением православия 

и и язычества, ничуть не стесняя друг друга.  

О подобной эклектике во взглядах и жизненных ценностях людей 

предупреждается ещё в Ветхом Завете, проявляясь в некотором знании о Боге, 

но вместе с тем поклонении идолам. "Народы сии чтили Господа, но и 
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истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей их до сего дня поступают 

так же, как поступали отцы их" [1; 4-я Цар:17:41]. Так живёт современный мир.  

Великий писатель Гоголь в своих повестях, а особенно в циклах 

"Вечера…" и "Миргород", угадал, предвосхитил и изобразил эклектическую 

природу философии нового времени. Не только изобразил, но и дал ей оценку. 

Он прекрасно понимал, что подобная идейная всеядность разъедает душу 

человека. Гоголевская "философия воспитания" должна занять достойное место 

в разработке  новой современной методологии  в педагогике, основанной на 

христианских принципах формирования личности.  
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Анотація.  

У статті авторкою визначено форми та методи виховання, щоповинні бути 

зорієнтовані на становлення та розвиток такої особистості, яка б оптимально 

могла вирішувати складні проблеми, успішно досягати, індивідуальних та 

суспільних цілей, керуючись при цьому моральними нормами. 

 

Abstract. 

In the article the author defines the forms and methods of education, schopovynni 

be focused on the formation and development of such a person who would be best able 
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Постановка проблеми. А. Ніцше вважав: “Бути моральним, етичним – 

означає бути покірним давно встановленому закону чи звичаю". “Мораль – це 

перевага людини перед природою". В науковій літературі вказується, що мораль 

з’явилась на початку розвитку суспільства. Василь Олександрович 

Сухомлинський говорив : “Ніхто не вчить маленьку людину: “Будь байдужим до 

людей, ламай дерева, попирай красу, вище за все став своє особисте". Все діло в 

одній, в дуже важливій закономірності морального виховання. Якщо людину 

вчать добру – вчать уміло, розумно, вимогливо, в результаті буде добро. Вчать злу 

(дуже рідко, але буває і так), в результаті буде зло. Не вчать ні добру, ні злу – 

всеодно буде зло, тому що і людиною її треба зробити " [6]. Сухомлинський 

вважав, що непорушна основа морального переконання закладається в дитинстві і 

ранній юності, коли добро і зло, честь і безчестя, справедливість і 

несправедливість доступні розумінню дитини лише при умові яскравої 

наглядності, очивидності моральної суті того, що вона бачить, робить, 

спостерігає".  

Виклад основного матеріалу. Виховання – цілеспрямований свідомий 

процес формування гармонійної особистості, що включає формування гуманності, 

працелюбства, чесності, правдивості, дисциплінованості, почуття 

відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до 

Батьківщини. Процес виховання відображує становлення кожної людини.  

  Два інститути грають першочергову роль в процесі морального виховання. 

Перший - це сім'я, де дитина закладає основи характеру своєї 
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особистості. Моральні стосунки в сім'ї накладають відбиток на все життя людини, 

оскільки їх вплив пов'язаний, по-перше, із сильними переживаннями, по-друге, 

вони постійніші, по-третє, в них закладаються підвалини всіх моральних ставлень 

людини до суспільства, до праці, до інших людей.  

  Другий - це школа та позашкільні навчально-виховні заклади. Позашкільні 

навчально-виховні заклади — це широкодоступні заклади освіти, які дають дітям 

та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за 

інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації та 

організації змістовного дозвілля.До них належать палаци, будинки, станції, клуби 

й центри дитячої, юнацької творчості, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи 

мистецтва, студії, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.  

Основною метою морального виховання, як сімейного виховання, так і 

викладання у школі є прагнення передати знання та культурні традиції, 

навчити молодь розвиватися як особистість та збільшувати культурнуспадщину. 

Нажаль, у цілому процес виховання більш спрямований на те, щоб розвивати 

інтелектуальніздібності, аніж культуру та духовність.  

В процесі морального виховання важливими є розуміння наступних 

категорій [2; 3].  

Моральність — охоплює моральні погляди, переконання, почуття, стосунки, 

поведінку людей. Моральністьтреба розглядати у двох основних вимірах — як 

складову історичного духовного досвіду, а також — у формі віддзеркалення цього 

досвіду в житті конкретних людей. У першому випадку механізмами регуляції 

моральної поведінки особи є історично вироблені норми (моральні норми, 

принципи, поняття добра), які вже існують уколективній свідомості як ідеальні. 

Але ці моральні механізми зовнішнього спонукання людини до моральної дії 

приймаються нею не автоматично, а шляхом їх обґрунтування для самої себе. 

Завдяки цьому стає можливим "внутрішнє" моральне становлення особистості та 

її моральної поведінки. 

Моральна свідомість — одна із сторін суспільної свідомості, яка у вигляді 

уявлень і понять відображає реальні відношення і регулює моральний бік 
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діяльності людини. Моральні переконання — пережиті та узагальнені моральні 

принципи норми [5]. 

Моральні почуття — запити, оцінки, відношення, спрямованість духовного 

розвитку особистості. Моральні звички — корисні для суспільства стійкі форми 

поведінки, що стають потребою і здійснюються за будь-якої ситуації та 

умов. Моральна спрямованість — стійка суспільна позиція особистості, що 

формується насвітоглядній основі, мотивах поведінки і виявляється як властивість 

особистості в різних умовах.  

Коли мова йде про людину, то звичайно мається на увазі два аспекти 

людської природи: те, що називаємо розумом чи душею — внутрішній аспект, та 

фізичне тіло — зовнішній аспект. Кожна людина володіє цими двома аспектами, 

один з яких спрямований на реалізацію фундаментальних духовних цінностей 

істини, добра, краси, любові, а інший, в свою чергу, піклується про фізичний 

комфорт: їжу, житло та одяг, котрі безумовно необхідні нам для 

виживання. Освіта має змогу надати молодому поколінню знання, які б дозволяли 

досягати успіху в матеріальній сфері. Також дуже важливо, щоб ці матеріальні 

блага були здобуті з використанням моралі та етики. Така освіта включає в себе 

виховання цінностей сім'ї, розвиток характеру, викладання того, як стати 

громадянином чи моральною особистістю. 

Етика — наука про мораль, її природу, структуру та особливості 

походження й розвитку моральних норм і взаємовідносин між людьми в 

суспільстві. Етика є методологічною засадою морального виховання.  

Процес морального виховання ґрунтується на певних принципах. Принципи 

виховання — керівні положення, що відображають загальні закономірності 

процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів 

виховного процесу. 

Основні принципи такі: 

цілеспрямованість виховання передбачає спрямування виховної роботи на 

досягнення основної мети виховання — всебічно розвиненої особистості, 

підготовки її до свідомої та активної трудової діяльності;  
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обов’язковий зв'язок виховання з життям. Суть принципу полягає в тому, що 

виховна діяльність має орієнтувати особистість на необхідність жити у 

суспільстві; єдність свідомості та поведінки у вихованні.  

Форми і методи виховання особистості на засадах християнської моралі 

Основними методами і способами морального виховання дітей і молоді 

Ушинський вважав переконання, запобігання неправильній поведінці, 

педагогічний такт учителя та заохочення , особистий приклад учителя, а також 

батьків і старших, правильний режим, навчання тощо. Але найкращим засобом 

морального виховання, на його думку, є фізична праця, за допомогою якої 

формуються кращі моральні якості дітей і молоді, але з умовою правильного 

поєднування її з працею розумовою.  

У своїй статті "Праця в її психічному і виховному значенні" Ушинський 

вказував на велике значення фізичної праці не тільки у вихованні дітей та молоді, 

а й у розвитку суспільства взагалі. Виховне значення фізичної праці, в тому числі 

і для морального виховання дітей, він розумів конкретно, виходячи з практики 

завдань школи і сім'ї: самообслуговування вдома і в школі, допомога батькам 

погосподарству, праця в саду і на городі, допомога вчителям у виготовленні 

наочного приладдя і т. ін. Привчаючи дітей до праці, слід виховувати у них 

уміння долати труднощі, водночас стежити за тим, щоб діти не 

перевтомлювались, діставали насолоду від фізичної праці.  

Праця людини, писав Ушинський, також необхідна для її душевного 

здоров'я, як чисте повітря для її фізичного здоров'я.  

  Без праці людина не може йти вперед, не може і залишатися на одному 

місці, вона буде йти назад: "Праця — не гра і не забава; вона завжди серйозна і 

важка".  

2.2 Методика виховання молодших школярів на засадах християнської 

моралі 

У демократичному громадянському суспільстві гуманістична мораль, як 

форма суспільної свідомості, не може бути відірвана від цінностей християнської 

етики. Останнім часом держава надає великої уваги духовному вихованню 
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підростаючого покоління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 

26.07.2005 року № 437 "Про вивчення у навчальних закладах факультативних 

курсів з етики віри та релігієзнавства").  

  Більшість вітчизняних педагогів є одностайними у тому, що необхідно 

посилювати морально-етичне виховання школярів шляхом залучення 

педагогічних можливостей релігійної традиції. Діти повинні знати 

християнськукультуру країни, в якій живуть.  

Однією з найбільш характерних ознак становлення незалежної української 

держави є повернення дохристиянства.  Не стало винятком система народної 

освіти. При вивченні предметів гуманітарного циклу вчителі все частіше 

звертаються до біблійних текстів. 

  Незмінним залишається прагнення людей пізнати істину, зрозуміти закони 

життя. 

Лише у християнстві ми знаходимо чітко визначену мету і призначення 

освітніх систем. В усіх офіційних документах знаходимо вказівку: “Виховати 

всебічно розвинуту особистість". Без сумніву, це прекрасний заклик. Біде лише в 

тім, що такої особистості, принаймні останнім часом, ніхто не бачив.  

Як вирішує цю проблему християнство? 

Розглянемо уважніше поняття “освіта". У цьому цікавому слові можна 

відшукати ще два своєрідні поняття. По-перше, очевидним є слово “світ". Цей 

факт є надзвича1но повчальним. Адже в такому випадку навчально-виховний 

процес повинне бути організований так, щоб підготувати молоду людину до 

життя у світі. По-друге, менш очевидним, але ще більш важливим у слові “освіта" 

є поняття “світло". Розумно побудована система освіти повинна сприяти 

просвітленню душі людини. 

Серед моральних цінностей християнства відзначимо також ідею 

оптимістичного, радісного сприйняття світу. У щоденному житті маємо безліч 

факторів, які несуть із собою жаль і смуток. Без віри подолати всі негаразди 

надзвичайно важко [10].  
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Християнство є завершеною цілісною системою поглядів, дотримання яких 

дозволяє достойно прожити і один день і все життя. 

У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце 

належить моральному вихованню. 

Зміст морального виховання учнів зумовлений потребами і вимогами 

суспільства до формування всебічно розвиненої особистості, рівнем його 

моральності. З огляду на ці чинники, завдання морального виховання в школі – 

формування жити в гармонії з природою, обов’язку та відповідальності, поваги до 

закону, до старших. 

Релігія – це одна із важливих сфер людської культури. Особливий вплив на 

українських дітей і молодь має християнська мораль. 

Таким чином, християнська етика несе і втілює собою те най благородніше, 

що має бути властиве в душі, серці, думках і вчинках кожної порядної людини. 

Тому оволодіння учнями вдома та в стінах школи християнськоюмораллю й 

етикою аж ніяк не суперечить принципу світкості. 

Знати й виконувати українські народні чесноти й вимоги християнської 

етики має кожна культурна людина. 

Метою і завданням навчального предмета з християнської етики, -

 визначав М.Стельмахович, - є формування особи школяра на засадах 

християнської моралі, плекання духовності, доброти, людяності, милосердя, 

чесноті, працьовитості, виховання духовно багато особистості, яка усвідомлювала 

б свою відповідальність передУкраїною і рідним народом". 

Заняття з християнської етики сприяють розвитку у дітей мислення, 

зв’язного мовлення, пам’яті, інтересу до знань, естетичних смаків, творчих 

здібностей, виробленню правильних уявлень про світ, взаємозв’язок у цьому світі, 

формуванню у дітей високих духовних якостей. 

На заняттях з християнської етики слід використовувати ті ж методи і 

форми роботи, що й на заняттях зчитання, природознавства, народознавства, але 

враховувати контингент учнів класу, вимоги батьків і пам’ятаємо, що тут не має 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
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бути нічого нав’язливого, примусового. Працювати необхідно за принципом 

добровільності. 

Моральне (духовне) виховання – “Ціль" усього виховного процесу. На 

прикладах загальнолюдських моральних якостей, 10 Божих Заповідей, 7 смертних 

гріхів і 3-х доброчинств, тільки з вірою в кожного учня будується весь виховний 

процес. Важливе місце у моральному розвитку особи посідають бесіди на 

морально-етичні теми,тестування. Психологічні ситуації ,  приклад поведінки 

конкретних, відомих біблійних героїв. 

Майбутнє нашої держави, що має багату тисячолітню християнську 

культуру. Залежить від християнського виховання, від змісту тих цінностей, які 

закладаються в серця молоді, від усвідомлення ідентичності зі своїм народом. 

Його історією, традиціями, від мудрої книжки, рідного слова. 

Враховуючи потребу духовного відродження України не кожна покликана 

забезпечити наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом, який 

би допомагав педагогам виховувати душу, чесні і сильні характери, формувати 

сумління і громадянські чесноти: працьовитість, самопожертву, пошану до 

старших і спонукав би школярів у єдності з Богом вирости корисними своєму 

народові. 

В основу реформування системи освіти за Державною національною 

програмою “Освіта"  (Україна – ХХІ ст.) покладена духовність, сьогодні 

роль релігії у духовному відродженні не викликає заперечень. Релігійне 

виховання у школі не суперечить її світському характеру і не розглядається як 

щось окремішнє, а як складова частина національного виховання в цілому. Адже, 

допомагає кожній людині стати людиною. А нації – нацією. 

У християнській моралі сконцентровані найвищі цінності європейської 

цивілізації, тому християнськіаргументи залишаються найвагомішими. Релігійне 

виховання виправдало себе у світовій педагогіці, чудово зарекомендувало себе в 

етнопедагогіці Галичини 1939 р. Тому, щоб виховати здорову, культурну 

спільному людей, нам необхідна цілюща, сила християнської моралі. Імперативом 
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нашого часу стало релігійне виховання. Віримо, що воно поверне нашу народові 

справжні ідеали. 

Уроки християнської етики мають освітньо-виховний характер, 

підкріплений прикладами на які багата нашаісторія, література і культура. Як 

показує життєвий досвід, такий матеріал у духовному вихованні стає внутрішнім 

переконанням, спонукає до відповідних вчинків, дій. 

Важливо при викладанні предмета не обмежуватись чисто текстуальним 

ознайомленням з біблійним сюжетом чи євангельською подією, а на їх підставі 

вміти дати оцінку вчинками з точки зору етичної вартості, моральної правди, і ці 

вартості впроваджувати у життя дитини і родині, класі, державі. 

Враховуючи те, що на уроках християнської етики дітям прищеплюються ціла 

низка добрих почуттів: співчуття, жалість, милосердя, любов, для досягнення 

цього я на уроці послуговую різноманітними формами навчання: читання Святого 

Письма, слухання духовної музики, ознайомлення з основами іконографії, 

малювання. Поезія, конкурси, вікторини, кросворди, дискусії, інсценізації. 

  У формуванні духовності дітей не слід орієнтуватись на швидку віддачу, а на 

результати, які, можливо, не відразу яскраво помітні, але обов’язково будуть. 

Вчитель тут не “живує" – про епілог буде говорити саме життя [13]. 

Курс християнської етики пропонує систему принципів і методів, що є однією із 

складових в необхідності морального розвитку особистості. Насамперед 

відокремлює принцип цілеспрямованості морального виховання, який відображає 

необхідність визначення мети виховного впливу. 

Однією з цілей морального розвитку особистості є формування етичних знань і 

переживань. 

У процесі формування морального розвитку особи одним з 

найефективніших є активні форми й методи (ситуаційно-рольові ігри, аналіз 

соціальних ситуацій морально-етичного характеру, ігри-драматизації тощо), які 

дають можливість предметно, безпосередньо й емоційно залучатися до ситуації 

морального вибору та морального пошуку. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B


СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              202 

 

Особливе місце у вихованні посідають такі форми й методи прилучення 

дітей до світу християнськихцінностей, які передбачають поєднання за 

допомогою художньо-музичних образів традиційних форм роботи з художньою 

діяльністю самих учнів. Крім цих методів я у  своїй практиці використовую й 

традиційні бесіди,лекції, роботу з книгою, творчі роботи. 

  Одним із напрямків прилучення дітей до християнських цінностей може бути 

краєзнавча та екскурсійно-пошукова робота  в процесі якої діти ознайомлюються 

з досвідом і традиціями адаптації християнських моральних цінностей до 

культури рідного краю. 

Результативність застосування інтегрованого підходу, різноманітних 

виховних форм, методів і впливів значною мірою залежить від того, наскільки 

вони відповідатимуть індивідуальним і віковим особливостям дітей, 

задовольнятимуть їхні духовні потреби, викликатимуть відповідну мотивацію і 

стимулюватимуть саморозвиток і самовиховання учнів, спонукатимуть їх до 

морального удосконалення. 

В своїй практиці на перше місце треба ставити принцип індивідуального 

підходу в моральному вихованні. Він відображає необхідність урахування 

вихователем індивідуальних особливостей вихованця пов’язаних з вірою різних 

конфесій. 

Необхідним для формування морального розвитку дитини виступає 

системних підхід. Він заб6зпечує цілісний, ієрархічний, взаємозалежний і 

відкритий процес залучення дітей та молоді до цінностей у їх постійному 

розвитку й саморозвитку, а також наступність і безперервність цього процесу, 

тобто постійне ускладнення та урізноманітнення змісту й напрямів розвитку 

моральних чеснот, його комплексність та інтегрованість, які полягають в 

організації, взаємодії навчання й виховання, поєднанні зусиль сім’ї, позашкільних 

закладів, дитячих об’єднань у вихованому процесі. 

  На сучасному етапі розвитку суспільства виховні методи повинні бути 

зорієнтовані на становлення та розвиток такої особистості, яка б оптимально 

могла вирішувати складні проблеми, успішно досягати, індивідуальних та 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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суспільних цілей, керуючись при цьому моральними нормами. 

На уроках християнської етики я стараюся користувати різними методами 

діяльності – це розповідь, пояснення, бесіда, зокрема виділяю вступну, 

репродуктивну, катехідисну бесіду. 

Першою необхідністю на уроках є Святе Письмо, тому 

велику перевагу надаю роботі з Біблією, тобто розвивається вміння користуватися 

та орієнтуватися у книгах Святого Письма. Теж важливе місце на уроці відіграють 

наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування та самостійне 

спостереження, що розвивають вміння аналізувати та висловлювати свої почуття і 

думки. 

Щодо форм організації навчання, то урок – основна форма, а типи уроку 

підбираю стосовно складності матеріалу. 

Найголовнішим завданням уроків є: всебічний розвиток особи; моральне 

та християнське виховання дітей на уроці; розвиток здібностей та таланту в 

умовах організації навчального процесу. 

Моральне виховання досягає мети, якщо може спрямувати діяльність 

дитини у потрібне русло. 

Уявлення кожної дитини про навколишній світ складається не стільки з 

наших розмов про нього, скільки з тих моральних виборів, які вона робить. Саме 

через розв’язання моральних завдань можна навчити її здійснювати 

правильний вибір, деякою мірою регулювати       й формувати готовність до 

нього, сприяти зміцненню позитивних ціннісних орієнтацій. 

Висновки. Таким чином, у центрі уваги курсу має бути проблема джерел 

християнської, загальнолюдської, моральності. Важливо навчити дітей вірити і 

відрізняти моральне від аморального. Головним завданням християнської етики 

стає віра в Бога, але обов’язково з наведенням прикладів у сьогоденні, коли 

наймогутнішою силою душі виступає краса і доцільність правильної 
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поведінки, пізнання доброти і любові до людей. Результатом поставленої мети 

курсу виступає моральна всебічно розвинена особистість. 

Починаючи з дошкільного та молодшого шкільного віку, педагог поступово 

вводить дітей у світ національних духовних цінностей. Основним завданням 

школи повинно бути: вивчення і збереження наступності культурних та 

релігійних традицій українського народу; посилення морально-етичного 

виховання школярів, виховання любові до людини, Батьківщини, оточуючого 

світу, будь-якої форми життя. У дітей необхідно формувати усвідомлення себе і 

свого життя через призму вищих цінностей моралі, гуманістичної етики; 

стверджувати своє справжнє "Я", того, що є людина і якою має бути.  

  Завдяки такому підходу дитина зрідниться зі світом і відчуватиме його своїм.  
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У статті розглянуто процес формування ціннісних орієнтацій молоді в 

сучасному українському суспільстві, розкрито роль значимих соціальних 

інституцій у ході їх становлення, таких, як: сім'я, освітнє середовище, ЗМІ та 

група однолітків, а також проаналізовано рівень довіри молоді до вищеназваних 

соціальних агентів упродовж останніх років. 

   

Abstract.  

This article considers the formation process of value system of young people in 

modern Ukrainian society, exposes the role of such important social institution in their 

formation as family, educational environment, mass media and peer group also analyses 

the youth's level of confidence to mentioned before social agents in last years. 

 

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, формування ціннісних 

орієнтацій, сучасна молодь. 

 

Keywords: valuables, valued orientations, formation of value system, modern 

youth. 

  

Постановка проблеми. Сучасний розвиток українського суспільства 

характеризується як період трансформаційних процесів, що обумовлений 

пошуком власного шляху розвитку та зміни цінностей. Людський спосіб життя 

зумовлює таке існування цінностей, де найвищою постає та, яка визначає сенс 

життя особистості, всю мотивацію її існування. Україна як незалежна держава, що 

не так давно стала на самостійний шлях формування нових соціально-

економічних, політичних, духовних орієнтирів, свої ідеї, мрії та сподівання 

значною мірою пов'язує з молоддю. Визначити цінності молоді, якими вона 

оперує сьогодні і які складають її внутрішній світ та формують ставлення до 

навколишнього світу, - ось головні напрямки роботи науковців у галузях 

психології, соціології, педагогіки. 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              207 

 

Проблема ціннісних орієнтацій молоді у суспільстві набула нині особливого 

значення. Ця тема достатньо складна, включає дослідження ряду аспектів, а саме: 

вікові психологічні особливості молоді, соціологічні проблеми освіти і виховання, 

вплив колективу та сім’ї. В умовах певної кризи соціальних ідеалів, зневіри 

частини населення в оптимістичні перспективи для України і світу в цілому дуже 

важливим є виховання молоді на засадах таких суспільно  актуальних цінностей, 

які є загально значущими, вічними, неперехідними. 

Молоді належить особлива роль у суспільстві, адже саме її представники 

сьогодні – це керівники держави, уряду, науковці, економісти, юристи тощо – те 

покоління, яке буде творити історію завтра. І тому від того, якими є цінності і 

ціннісні орієнтації сучасної молоді, залежить її майбутнє і майбутнє суспільства в 

цілому. Саме тому дослідження цієї проблеми є достатньо актуальними на 

сучасному етапі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток сучасної молоді 

залежить від цінностей, що становлять основу її світогляду; орієнтирів, яким 

надається перевага в ієрархії цінностей. Дослідженням ціннісно-смислової сфери 

особистості займалися вчені різних напрямків і підходів. Серед них як зарубіжні – 

М. Рокич, К. Роджерс, так і вітчизняні – О.М.  Леонтьєв,  К.О.  Абульханова-

Славська,  Л.І.  Божович,  І.Д.  Бех, Д.О. Леонтьєв, А.Г. Здравомислов та інші. 

Мета статті - розглянути процес формування ціннісних орієнтацій молоді в 

сучасному українському суспільстві, розкрити роль значимих соціальних 

інституцій та визначити тенденції формування ціннісних орієнтацій студентської 

молоді. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб розглядати цінності молоді 

перш за все, необхідно уявляти собі, що ж таке молодь, чим вона відрізняється від 

інших суспільних груп. Саме тому існує потреба в аналізі індивідуально-особових 

особливостей, властивих молодому віку, і закономірностей засвоєння норм, 

цінностей, установок, властивих суспільству, різним організованим і 

неорганізованим групам, що мають вплив на особу [1, с. 253] 
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Одне з перших визначень поняття "молодь" було дано в 1968 р. 

В. Т. Лісовським: "Молодь — покоління людей, що проходять стадію соціалізації, 

засвоюють, а в більш зрілому віці вже засвоїли, освітні, професійні, культурні і 

інші соціальні функції; залежно від конкретних історичних умов вікові критерії 

молоді можуть коливатися від 16 до 30 років". Пізніше більш повне визначення 

було дане І. Коном: "Молодь — соціально-демографічна група, що виділяється на 

основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального положення і 

обумовлених тим і іншим соціально-психологічних властивостей. Молодість, як 

певна фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові 

рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості 

мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного устрою, культури і 

властивих даному суспільству закономірностей соціалізації" [1, с. 154]. 

Сьогодні вчені визначають молодь, як соціально-демографічну групу 

суспільства, що виділяється на основі сукупності характеристик, особливостей 

соціального положення і обумовлених тими або іншими соціально-

психологічними властивостями, які визначаються рівнем соціально-економічного, 

культурного розвитку, особливостями соціалізації в нашому суспільстві. 

Проблеми сучасної молоді досліджують психологи, політологи, педагоги, 

соціальні педагоги, соціологи та представники інших наук. 

Процес становлення соціальної зрілості молоді, вибір нею життєвого шляху 

відбуваються у всіх основних сферах життєдіяльності особи, реалізовуючись за 

допомогою навчання і виховання, засвоєння і перетворення досвіду старших 

поколінь. Основними соціально-психологічними регуляторами цього процесу і 

одночасно показниками статусу молоді в суспільстві, і в структурі історичного 

процесу розвитку виступають цінності, соціальні норми і установки. Вони 

визначають тип свідомості, характер діяльності, специфіку проблем, потреб, 

інтересів, очікувань молоді, типові зразки поведінки. 

Молодість — це шлях в майбутнє, який вибирає сама людина. Вибір 

майбутнього, його планування — характерна риса молодого віку; він не був би 
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таким привабливим, якби людина наперед знала, що з ним буде завтра, через 

місяць, через рік [3, с. 243]. 

Система ціннісного світогляду формується під впливом глобальної зміни 

ієрархії загальнолюдських ціннісних орієнтацій. Прикро визнавати, що 

трансформація суспільного життя вивела на перші місця цінності особистого 

рівня, які забезпечують власні потреби та комфортне самопочуття. Сучасні 

суспільні відносини певною мірою провокують розквіт егоїзму в свідомості 

людини. Особливо це відбивається на особистості, яка знаходиться на шляху 

формування свого власного бачення проблем існування, яка тільки зіткнулась з 

визначенням духовних обмежень для себе, так би мовити, "моральних мурів" [3, с. 

11]. 

Все частіше головну роль в житті молоді посідають проблеми мікрорівня. 

Тобто, у молодих громадян формується якісно нове сприйняття навколишнього 

світу крізь призму насамперед особистих інтересів. Їх турбує власне здоров’я, 

кар’єра, матеріальні блага, освіта, сім’я. Звичайно, це в деякій мірі правильно, 

тому що в капіталістичних країнах світу, з яких незалежна Україна з недавніх 

часів бере приклад, існує "екзистенціальний" підхід до життя. Тобто, кожен 

виживає, як може і не покладає надії ні на кого, окрім себе. У нашому суспільстві 

люди ще не привчилися відстоювати власні інтереси, тому що все їх життя було 

спрямовано на досягнення спільної мети, вони покладались не скільки на себе, 

скільки на уряд, на бюрократичну систему, і це, нарешті, висушило в них жагу до 

самовдосконалення, прояву ініціативи і особисту зацікавленість [4,  с. 294]. 

Взагалі, якщо брати поняття "цінність" – це є те, що диктують почуття 

людей визнати найвищим над усім, і до чого можна ставитися з повагою, 

визнанням, пошаною. Це також певні ідеї, завдяки яким люди задовольняють свої 

інтереси і потреби. Що стосується ціннісних орієнтацій, це: 

1)ідеологічні, політичні, моральні, естетичні та інші оцінювання 

конкретним суб’єктом навколишньої дійсності і орієнтація в ній; 

2)засіб певної диференціації об’єктів індивідом за їх значенням [5]. 
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Різниця в ієрархії цінностей характерна для культур різних соціальних 

класів, прошарків, груп. Складність вивчення особливостей ціннісної системи 

окремих соціальних спільнот полягає ще в тому, що ціннісні системи постійно 

трансформуються у зв’язку з тими змінами, що відбуваються у сучасному 

суспільстві, у світі. Трансформація – це перетворення сутнісних компонентів 

соціуму, всіх сторін та сфер суспільного життя. Трансформація означає процес 

зміни форм та сутностей, переміщення з одного стану в інший. 

Процеси, що відбуваються сьогодні в ціннісній системі суспільства складні, 

глибинні, іноді за зовнішньою невидимістю вони торкаються важливих 

компонентів цивілізації: ментальності, норм, мотиваційної бази. Енергія розвитку 

суспільства багато в чому сама зумовлена соціокультурною трансформацією. 

Важливою відзнакою сучасної молоді, є орієнтація на особистісні зміни і 

незначний акцент на суспільстві, як об’єкті особистих зусиль для вдосконалення. 

Вона більш реалістична, тобто характеризується вмінням дієво і результативно 

застосовувати теоретичні положення на практиці, тоді як традиційна свідомість 

відрізняється не реалістичністю. 

Суттєве значення має рейтинг освіти в системі цінностей молоді. Різні 

соціологічні дослідження свідчать, що освіта входить до десяти найбільш 

важливих для молоді цінностей. Інша справа, що лише кожна третя молода 

людина вважає сферу освіти пріоритетною. З освітою молодь пов’язує можливість 

підвищення своєї кваліфікації, просування по службі, підвищення якості життя [6,  

с. 15] 

Зазнав значних змін комплекс цінностей, пов’язаних з трудовою сферою. 

Збільшилася кількість молодих людей, які не вбачають працю важливою 

частиною свого життя. Більшість сприймає її як необхідне джерело засобів 

існування, лише для меншості праця – це особисте призвання і моральний 

обов’язок. Серед головних цінностей праці молодь називає цікаву і добре 

оплачувану роботу, створення необхідних умов для високопродуктивної праці. 

За роки реалізації ринкових реформ в Україні суттєво змінилися погляди 

молодих людей і на поняття престижності професій, різного роду занять. Молодь 
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все більше прагне обирати професії, які приносять швидкий і порівняно високий 

прибуток. Оцінка значущості професій часто не співпадає не тільки з 

об’єктивними потребами, але і здібностями молодої людини. 

В останні десятиліття виділилася активна частина молоді, яка виражає 

протест проти офіційної культури, формує свої цінності, норми і зразки 

життєдіяльності. Таке явище в молодіжній культурі отримало назву 

контркультури і знаходить вираження в неформальних самодіяльних рухах різної 

спрямованості [7, с. 25] 

Зростає значущість релігійних цінностей. Так, за результатами 

соціологічних досліджень 63% молодих людей вважають себе віруючими 

людьми. Водночас, лише 2% беруть участь у релігійних заходах. Це свідчить про 

певні протиріччя в сучасному розвитку суспільства. В умовах нестабільного 

розвитку популярність релігій і культів швидко зростає. Не знаходячи шляхів 

вирішення своїх великих і малих проблем в цьому світі, частина молоді з надією 

звертає свої погляди у інший світ [8]. 

Таким чином, процес формування соціально-культурних цінностей молоді 

сьогодні характеризується певними протиріччями, що обумовлено, перш за все, 

трансформацією українського суспільства та системою його соціальних 

цінностей. В цілому у молодіжному середовищі девальвують такі високі 

загальнолюдські цінності, як честь, гуманізм, співчуття, добропорядність у 

ставленні до інших. Значна частина молодих людей надають перевагу не 

духовним, а матеріальним цінностям, цінностям приватного життя [9, с. 154]. 

Отже, необхідно пам’ятати, що система цінностей не є пасивним наслідком 

впливу соціокультурного середовища, економічних і політичних чинників. Вона 

крім того, ще є й однією із форм самоусвідомлення, самовираження внутрішніх 

інтелектуальних, моральних, естетичних та інших сил і уявлень особистості, які 

перебувають у тісному взаємозв’язку із її потребами, інтересами, мотивами 

поведінки, обумовлюючи їх і одночасно перебуваючи залежно від них, від 

характеру і об’ємності інформації про культурні цінності, їх сутність, функції і 

властивості. Крім того, у даному процесі чітко проявляється взаємозв’язок і 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              212 

 

взаємовплив соціокультурного макро– і мікросередовища, особистості, 

ефективність освітньо-виховної системи суспільства та ін. 

На перших етапах життєдіяльності ціннісні орієнтації формуються в процесі 

виховання і навчання. Причому навчання має на меті не стільки повідомити 

конкретні знання в певній галузі, скільки відтворити культурні і історичні 

нормативи, які сприяють самореалізації особистості. Через виховання 

здійснюється трансляція ціннісних орієнтацій від покоління до покоління як на 

вербальному так і на невербальному рівнях. На думку О.С. Запесоцького, 

завдання полягає не тільки в тому, щоб "засвоїти культурну спадщину, а в тому, 

щоб з'єднати її з реальною суспільною практикою, виробити свою власну систему 

цінностей і створити в чомусь нову, іншу культуру. Саме молодіжна субкультура 

є одним з механізмів зміни цінностей, поглядів, традицій, норм культури, 

джерелом її розвитку, саме в ній формуються цінності, які стають з часом 

загальновизнаними"[7, с. 40-41]. 

Освіта - один з головних компонентів людського потенціалу, 

найважливіший інститут соціалізації і чинник просування молоді вгору по 

соціальних сходах. Відповідно освіта може розглядатися в двох аспектах. По-

перше, в якому ступені сучасна молодь за рівнем освіти готова в найближчому 

майбутньому узяти на себе провідну роль в становленні і розвитку економіки, 

заснованої на знаннях. По-друге, як освіта здатна допомогти молодим людям 

успішно самореалізуватися, вбудуватися в сучасне суспільне життя, в соціально-

політичну, економічну, духовну реальність. 

В даний час отримання диплому про вищу освіту є необхідним елементом 

для успішної реалізації себе, як соціального суб'єкта. Якщо 10 - 15 років тому 

питання про вищу освіту не стояло так гостро. Мати вищу освіту було престижно, 

але і його відсутність була не смертельна, то зараз, здобути вищу освіту, другу 

вищу (а іноді і третю) прагне кожен (можливо, не кожен по своїй волі, але це інше 

питання). Тепер, це справа престижу [8, с. 38]. 

Отже, що ж дає людині вища освіта? По-перше, це, звичайно ж, конкретні 

знання. У сучасному постіндустріальному суспільстві, де постійно винаходяться і 
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входять у використання різні технічні пристосування, які раз від разу все 

складніші і складніші, існує необхідність кваліфікованих фахівців, здатних 

"приручити" ці "ноу-хау". Таким чином, тут на перший план виходить не 

складність техніки і її виробничі показники, а люди, фахівці, керуючі нею. Різні 

підприємства, фірми при прийомі на роботу дивляться на кваліфікацію того або 

іншого претендента. І, якщо в епоху промислової революції провідна роль була за 

верстатами і виробленою ними продукцією, яка щільно приховувала за собою 

людину, то в сучасному суспільстві важливий сам працівник, його навики і 

уміння, що, у свою чергу, свідчить про інтерес безпосередньо до людської особи. 

Окрім безпосереднього призначення вищої освіти, а саме, отримання знань, 

кваліфікованої спеціальності і диплому, важливо, на мій погляд, відзначити 

наступний момент. Період навчання у Вузі, це початок самостійного життя. Роки 

навчання в школі, навіть в старших класах, це все одно час, коли ти знаходишся 

під наглядом батьків, під їх опікою і контролем. Можливо, це стереотипне 

уявлення, але проте. Під час вступу до ВУЗУ у молодої людини починається інше 

життя. Життя, в якому він сам, методом проб і помилок, визначає, що добре, а що 

- погано, сам ухвалює рішення і несе за них відповідальність. Тобто можна 

сказати, що людина приймає на себе позицію екзистенціалізму, згідно якої перед 

самостійними вирішеннями індивіда ніхто не владний. Це можна виразити так: я 

вважав за краще звинувачувати себе, а не світ; не по доброті душевній, але щоб 

залежати тільки від себе самого.  А це, у свою чергу, сприяє народженню дорослої 

самостійної особи, здатної долати труднощі, не сподіваючись ні на кого. 

Третій момент, який слід зазначити, полягає в наступному. Будь-хто, хто 

вчився у ВНЗ, скаже, що роки студентства важливі не стільки отримуваними 

знаннями, а, перш за все, тією атмосферою, яка панує в студентському 

середовищі. Будучи студентом, особа залучається до особливого етносу, що живе 

по своїх законах і моральних установках. Людині, яка не була студентом, ніколи 

не зрозуміти специфіки цієї студентської культури. Життя в студентському 

середовищі дозволяє людині сформувати свій погляд на світ, створити свою 

шкалу цінностей, згідно якої він згодом вимірюватиме свої і чужі вчинки. 
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Висновки. Таким чином, молоді люди проходять черговий етап соціалізації, 

в ході якого вони визначаються зі своїми соціальними ролями, займають певне 

місце в суспільстві. Тому можна констатувати, що навчання у Вузі сприяє 

соціальній і персональній ідентифікації людини. Тобто, в процесі здобування 

вищої освіти у молодої людини формуються сталі цінності. Вища освіта сприяє 

тому, що формується цілісна, "справжня" особа, в якій зовнішнє оформлення 

співпадає з внутрішнім змістом.  

Як свідчить досвід розвинутих країн, чим більше людина навчається, тим 

вище у неї шанси на ринку праці. Якщо навіть не використовувати за прямим 

призначенням професійні навички вищої освіти, випускники ВНЗ отримують 

базові знання у певній професійній сфері, добре орієнтуються у суспільно-

політичному просторі, накопичують досвід роботи зі складною науково-

дослідною інформацією, тренують пам’ять, збагачують мовний запас, визначають 

коло знайомств серед осіб з високим інтелектуальним рівнем. Посилюються як 

соціально-адаптивні особливості особи, так формуються і нові, які забезпечують 

гнучку ініціативну лінію поведінки у майбутньому. 
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Проаналізовано створення умов для розвитку лідерських якостей студентів  в 

органах студентського самоврядування.       

 

Abstract.  

The article deals with topical issues of educating leaders among students during 

training in high school. Analyzed the creation of conditions for development of 

leadership qualities during communication of youth with the faculty and in student 

government.  

 

Ключові слова: лідерські якості, лідерство, органи студентського 

самоврядування. 

 

Keywords: leadership, leadership, student government. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах діяльності всіх галузей   нашої 

Країни загострено питання кадрової політики тому виховання лідерів, створення 

умов для реалізації лідерського потенціалу серед студентської молоді, а також 

залучення  якомога більшого загалу студентської молоді  до активної життєвої 

позиції, участь у органах студентського самоврядування під час навчання  в ВНЗ є 

вагомим  внеском у створення достойних умов життя для майбутніх поколінь. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика лідерства багато років 

опрацьовується  науковцями, педагогами, психологами. Серед наукових праць, 

присвячених зазначеній проблемі, виділимо роботи зарубіжних фахівців: Р. 

Танненбаума, І. Вешлєра, Ф. Масарика, П. Друкера, Ф. Фідлера, В. Врума, Ф. 

Йєттона, М. Мескона, П. Херсі, К. Бланшарда, С.Кові, М.Джона, Г.Шульца. 

Дослідники розробили моделі та висунули теорії, які отримали світове визнання.  

Потрібно зазначити, що у сучасній психолого-педагогічній літературі 

проблемі розвитку лідерських якостей також приділяється увага проблемі 

визначення та виховання лідерських якостей (Т. Бондар, І. Драч, О. Ільїна, С. 

Калашнікова, А. Мєлкумян, С. Нестуля, О. Пометун та ін.). 
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Метою статті є обґрунтування актуальності розвитку лідерських якостей 

студентів в органах студентського самоврядування вищих навчальних закладів. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні політичні, економічні 

вимоги до життя потребують від молоді активної громадської позиції. Успіх 

особистості багато в чому залежить від уміння працювати з командою в умовах 

конкуренції: швидко реагувати на зміни, що відбуваються, аналізувати інформацію і 

на її основі прогнозувати подальший хід подій, приймати адекватні рішення та 

діяти відповідно до них. Постає питання, яким чином стають лідерами і що для 

цього потрібно. 

Отож, лідерами народжуються чи стають? Існує дві точки зору.  

Перша припускає, що лідером потрібно народитися, що навчання  й 

виховання не грають ніякої ролі.  

Друга точка зору полягає в тому, що і на вроджені здібності впливають умови 

життя і характер виховання. 

  Ще в 60-тих роках ХХ століття дослідниками проблеми лідерства було 

встановлено, що лідерським якостям можна навчитися. Адже, ніхто із нас від 

народження не володіє якостями, необхідними для вирішення складних і важких 

завдань управління [9, с.72].  Ми погоджуємося з цією думкою, тому звернем увагу 

на  американського освітянина, письменника Стівена Кові, котрий присвятив багато 

часу  дослідженням лідерства, особистої ефективності та успішності, особистості. 

[6, с.22]. 

Він  стверджує: "Лідером не народжуються. Лідером становляться!" 

С. Кові сформулював 12 головних рис характеру лідера:  

1. Вони безперервно вчаться. 

2.  Дають слово собі і тримають його перед собою. 

3.  Життя сприймається не як кар'єра (або тиха гавань), а як місія. 

4.  Випромінюють позитивну енергію. 

5.  Вірять в інших людей.  

6.  Життя лідера збалансоване. 

7.  Лідер добре знає себе і чесний перед собою. 
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8. Не має заздрощів. 

9. Сприймають життя як пригоду або комп'ютерну гру, а не як важкий шлях. 

10. Лідер любить людей та вивчає їх. 

11 Лідер синергетичний. 

12. Лідер займається самооновленням. 

Невелика кількість студентів, вступаючи до ВНЗ, можуть володіти більшою 

половиною вище названих рис характеру.  Відповідно, у будь-якому середовищі, 

де відбуваються суттєві процеси суспільствотворення, серед маси учасників, 

знаходяться найбільш активні люди, які не бояться взяти на себе відповідальність 

за дії інших та повести їх за собою. Так і у процесі формування та діяльності 

органів студентського самоврядування. Тож, колектив, який працює за для 

досягнення однієї мети, обов’язково має очолювати керівник, який користується 

великою повагою та довірою оточуючих і може організувати   роботу організації 

настільки добре, що команда стане єдиним механізмом досягнення навіть 

недосяжних цілей, цю людину не можна ніяк по іншому назвати, крім влучного 

слова – лідер. 

Звернемось до Оксфордського словника англійської мови, в якому є 

тлумачення терміна "лідер". Це поняття виникло в XIII ст. і походить від 

англійського слова leader, що у перекладі – вести, керувати.  

Лідер – особистість, яка користується беззастережним авторитетом і 

повагою не тільки у студентів, але і серед наставників, завдяки своїм особистим 

значним людським, інтелектуальним, фаховим якостям. 

Лідерство (від англ leader - провідний, керівник) визначається, по-перше, як 

провідне положення окремої особи соціальної групи, класу, партії, держави, що 

зумовлене більш ефективними результатами діяльності (економічної, спортивної 

та ін.), по-друге, як процеси внутрішньої самоорганізації і самоуправління групи, 

колективу, що зумовлені індивідуальною ініціативою їх членів[12, с. 32]. 

Аналізуючи умови формування лідерських якостей, слід з'ясувати, 

наскільки адміністрація ВНЗ, колектив викладачів зацікавлені та готові 

забезпечити цілеспрямований процес розвитку лідерських якостей, що передбачає 
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професійне керівництво студентським самоврядуванням, підготовку студентів до 

виконання функцій лідерів студентських самоврядних організацій через 

організацію не первинного навчання. Першим кроком є створення школи лідера 

при кожному вищому навчальному закладі для всіх охочих та обов’язково для 

членів органів студентського самоврядування [2, с.113]. 

З цією думкою погоджується і к.і.н., доцент кафедри управління персоналом 

і економіки праці Полтавського університету економіки і торгівлі Світлана 

Нестуля, яка у своїй праці "Теорія і практика виховання лідерських якостей 

особистості: з досвіду роботи" зазначає, що в Полтавському університету 

економіки і торгівлі ще з 2008 року введено спецкурс за вибором студентів 

"Основи лідерства" [4, с.8].   

 Підготовка фахівців здійснюється на основі нормативно-правових документів: 

Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", у 40 статті описано 

Студентське самоврядування. [11, с.18].   

У вищих навчальних закладах та їх структурних пiдроздiлах дiє студентське 

самоврядування, яке є невiд’ємною частиною громадського самоврядування 

вiдповiдних навчальних закладiв. Студентське самоврядування — це право i 

можливiсть студентiв вирiшувати питання навчання i побуту, захисту прав та 

iнтересiв студентiв, а також брати участь в управлiннi вищим навчальним 

закладом. 

Студентське самоврядування об’єднує всiх студентiв  вiдповiдного вищого 

навчального закладу. Усi студенти , якi навчаються у вищому навчальному 

закладi, мають рiвнi права та можуть обиратися та бути обраними в робочi, 

дорадчi, виборнi та iншi органи студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування здiйснюється студентами безпосередньо i 

через органи студентського самоврядування, якi обираються шляхом прямого 

таємного голосування студентiв. 

У своїй дiяльностi органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про 

студентське самоврядування вищого навчального закладу. 
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 Органи студентського самоврядування дiють на принципах: 

1) добровiльностi, колегiальностi, вiдкритостi; 

2) виборностi та звiтностi органiв студентського самоврядування; 

3) рiвностi права студентiв  на участь у студентському самоврядуваннi; 

4) незалежностi вiд впливу полiтичних партiй та релiгiйних органiзацiй 

(крiм вищих духовних навчальних закладiв). 

Оскільки процес формування органу студентського самоврядування 

побудований на засадах виборності та прозорості, можна вважати, що в таких 

організаціях працюють люди, які мають певний кредит довіри від колективу, адже 

вони пройшли процедуру виборів, витримали конкуренцію та повели за собою 

колективи, які їх підтримали. Ці студенти своєю чесністю, відкритістю, 

відповідальністю заробили авторитет серед своїх однолітків, який розкриває їх 

особистий потенціал та спонукає оточуючих теж діяти активно, а не бути 

інертними. 

Лідером вважають члена групи, за яким визнається право  приймати 

відповідальні рішення у значимих для колективу ситуаціях [1, с. 74]. 

Усі видатні лідери сьогодення володіють мистецтвом викликати у 

оточуючих потужний емоційний відгук [3, с. 14]. 

Так і у процесі розвитку органів студентського самоврядування людина, за 

якою готові йти масово студенти, має володіти такою рисою характеру. Адже 

керівники, які нею володіють, притримуються так званої, стратегії резонансного 

лідерства – не бояться брати на себе відповідальність і прокладати маршрути на 

незвідані шляхи. Саме вони уміють "налаштовуватися на хвилю" оточуючих [3, 

с.14]. 

Такі "налаштування" є необхідними при проведенні розширеної діяльності 

органу студентського самоврядування вищого навчального закладу. 

Коли постає питання про керівника самоврядної організації як рішучу, 

вольову, відповідальну особистість, характерні риси якої описані вище, то 

виникає логічно наступне: а що саме дає орган студентського самоврядування уже 
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сформованому лідеру? По –перше: він себе вдосконалює, по – друге: в нього 

вчаться бути лідером інші члени команди. 

Ми згодні з думкою А. Кучеренко, яка говорить, що лідерство об’єктивно 

виникає тільки на реальній основі групової життєдіяльності, тому виховання 

лідерських якостей студентів неможливе поза колективною самоорганізацією в 

студентському самоврядуванні [7, с.151]. 

  В теперішній час  наша рідна країна гостро потребує нового покоління 

лідерів зі стратегічним мисленням та здоровими амбіціями, неординарним 

баченням ситуації, впевненістю та бажанням досягти результату. Ми 

погоджуємося із думкою А.Мєлкумяна, висловленою у статті "Студентське 

самоврядування як стратегічний ресурс побудови управлінської еліти", що для 

зміни ситуації в країні необхідно звернути увагу на вдосконалення усієї політики 

управління людськими ресурсами, виокремивши таку важливу її складову як 

формування управлінської еліти [9, с.76].   

 Тому зараз, дуже важливо розуміти, що представники органів 

студентського самоврядування, лідери, які очолюють їх, це майбутнє нашої 

країни: не байдужа до чужих проблем молодь-волонтери з різних напрямків, 

готові брати на себе відповідальність за вчинки інших (маленьки хворі діти, бійці 

зони АТО та ін.), пропагувати та проводити роз'яснюючу роботу серед молоді 

щодо підтримки здорового способу життя, екології країни, мають бажання 

розвивати українську культуру та мистецтво, тобто грамотно та екологічно 

будувати майбутнє нашої Батьківщини.  

Висновки. Узагальнюючи сказане, можна зробити висновок, що 

спроможність розвивати і удосконалювати свої здібності – це те, що вирізняє 

лідерів з поміж великої кількості людей. Лідерство – це не звичайне управління. 

Управління концентрує увагу на тому, щоб люди робили речі правильно, а 

лідерство – на тому, щоб люди робили правильні речі [5, с. 57]. 

Як показує практика та життєвий досвід, саме ті студенти, які брали активну 

участь у роботі органів студентського самоврядування під час навчання у вищих 

навчальних закладах, набули якостей конкурентоспроможних фахівців на ринку 
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праці, розвинули компетентності,  вільно володіють знаннями у межах обраної 

галузі, орієнтовані в суміжних областях діяльності, готові до постійного росту, 

соціальної та професійної мобільності. 
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THE OPEN TEST QUESTIONS ON THE EXAMPLE OF RESULTS SET 

 

Анотація. 

В статті розглянуті деякі методи формування кластерів студентських робіт 

на основі показників подібності відповідей на відкриті питання тестів, наведено їх 

порівняльну характеристику якості на прикладі реальних даних та сформульовані 

рекомендації по їх практичному використанню. 

 

Abstract. 

The article discusses some methods of forming clusters of student works on the 

basis of indicators of the similarity of answers to open questions test, their comparative 

quality characteristic based on the real dataset is given and some recommendations on 

their practical use are stated. 
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Постановка проблеми. При навчанні процес контролю є досить 

трудомісткою і відповідальною операцією. Окрім іншого, викладач витрачає 

багато зусиль для перевірки протоколів практичних занять, зокрема – відповідей 

на теоретичні питання, які, як правило, однакові для всіх студентів — на відміну 

від практичних завдань, що мають багато варіантів. Передбачається, що студенти 

надають відповіді на теоретичні питання у вільному стилі – у вигляді невеликого 

тексту, який і має проаналізувати викладач. Практика показує, що деякі студенти 

в своїх роботах використовують результати, отримані іншим студентом – зі своєї, 

або паралельної групи, тобто, має місце плагіат. 

В якості універсального інструменту для визначення якості знань студентів 

в навчальному процесі в світовому освітньому просторі та, зокрема, в нашій 

країні було вибрано тестування. Звісно, опрацьовуючи паперові протоколи, 

викладачеві дуже складно ідентифікувати як користувачів плагіата, так і джерело 

оригінала відповідей, що, звісно, є бажаним/необхідним для об'єктивності 

оцінювання. Правильна постановка контролю сприяє поліпшенню якості 

підготовки фахівців, тому дуже важливо усунути такі фактори, які заважають 

викладачеві об'єктивно оцінити якість своєї педагогічної роботи. 

Як правило, студент надає протокол, роздрукований з електронної версії 

документа — тобто, існує можливість автоматизувати виявлення випадків 

плагіату навіть за умови, якщо в навчальному процесі не використовується 

спеціалізована інформаційна система для реєстрації протоколів практичних робіт 

студентів. Викладач може приймати більш обгрунтовані рішення щодо 

оцінювання результатів виконання практичної роботи студентів, якщо з усього 

набору студентських робіт буде автоматично відокремлено сукупність кластерів 

студентських робіт, кожен з яких містить лише оригінальні роботи. 
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Аналіз основних досліджень та публікацій. В сучасній науковій 

педагогічній літературі дуже широко висвітлюються проблеми високого 

педагогічного навантаження на викладача вищої школи та необхідності його 

зниження за рахунок автоматизації процесів контролю знань студентів — 

зокрема, в роботах Самилкіної Н. Н. [6]. При цьому багато авторів приділяють 

увагу спробам подолання історично існуючих складнощів, пов'язаних з 

об'єктивністю оцінювання. Значних успіхів при вирішенні цих та пов'язаних з 

ними задач вдається досягти шляхом втілення рейтингової системи оцінювання та 

застосування в навчальному процесі автоматизованих систем тестування — 

Берещук М. Я., [2]. Проте дослідники вказують на існуючі межі використання 

таких засобів — загалом, через їх нездатність адекватно опрацьовувати відповіді 

на так звані “відкриті" запитання (тобто, викладені студентом у вільній формі на 

відміну від вибору із запропонованих варіантів) — Федорова А. І., [10]. 

В той самий час в науковій літературі можна спостерігати матеріали з 

черговим звітуванням про досягнення певних успіхів в обробці текстів на 

природній мові, у встановленні авторства літературного текста, у визначенні 

випадків плагіату, тощо — Крутояров Д. В., [5], Г. Зеленков, И.В. Сегалович, [8]. 

Зокрема, зустрічаються посилання на системи обробки текстів комп'ютерних 

програм, що надають студенти для проведення контролю — Веретенников М. 

В.,[3]. Однак, майже у всіх публікаціях зазначається факт існування обмежень на 

використання існуючих систем контролю та оцінювання знань в опрацюванні 

результатів тестових завдань відкритого типу, а в деяких пропонуються шляхи їх 

подолання — зокрема, в роботах Бадьоріної Л. М., [1]. В роботі Шинкаренко В. І. 

та Куроп'ятника О. С. [9] перелічено суттєві вади багатьох розглянутих прикладів 

програмного забезпечення для контроля знань. 

Мета статті. Метою статті є дослідження деяких методів кластеризації 

відповідей на відкриті питання із використанням різних критеріїв подібності 

текстів, формування їх порівняльних характеристик з точки зору практичної 

цінності для формування кластерів студентських робіт на прикладі набору 

реальних даних. 
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Виклад основного матеріалу. Тести — це досить короткі, стандартизовані 

або не стандартизовані проби, випробування, що дозволяють за порівняно короткі 

проміжки часу оцінити викладачам результативність діяльності студентів, тобто 

оцінити ступінь і якість досягнення кожним студентом цілей навчання. 

Для формування кластерів студентських робіт пропонується проводити 

порівняння текстів відповідей на взаємну подібність. Такий аналіз подібності 

текстів відповідей на відкриті питання за деякими критеріями може бути 

проведений автоматично в оперативному режимі, та його результати можуть 

бути використані для формування рекомендацій не лише для викладача, але й для 

студента (наприклад, поради все ж таки виконати роботу самостійно). 

Вихідні дані. Аналізу піддаються протоколи практичних робіт студентів 

трьох груп в кількості 33 для першої роботи (БД3) та 35 для другої (БД5) з 

загальною кількістю відповідей на теоретичні питання 675 (по 10 питань на 

роботу). Вважається, що відповіді носять розгорнутий характер, та подані на 

природній мові — українській чи російській. Протоколи отримано від студентів 3-

го курсу як результати виконання практичних робіт з дисципліни “Організація баз 

даних". Відповіді було перенесено в базу даних для подальшого аналізу. 

Перше, що кидається в очі при перегляді відповідей — це низький рівень 

самостійності, який демонструють студенти при відповіді на теоритичні питання 

— дуже багато відповідей якщо не співпадають дослівно, то дуже схожі одна на 

одну. 

Згрупуємо відповіді на питання за змістом та підрахуємо, скільки студентів 

використали однаковий — до окремого символа — текст (наведені лише 

неунікальні відповіді в скороченому вигляді): 

 

Таблиця 1 

Приклад неунікальних відповідей 

Робота Питан

ня 

Кількі

сть 

Зміст відповіді 

БД3 01 5 1. СУБД визначає частину концептуальної моделі, яку охоплює запит і 

отримує інформацію про неї. 
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2. СУБД запитує інформацію про положення даних на фізичному рівні. … 

БД3 01 5 Исполняется FROM, потом отсеивается при помощи WHERE? И 

выбираеются те атрибуты которые указаны в SELECT 

БД3 01 4 FROM – определяются имена используемых таблиц; 

WHERE – выполняется фильтрация строк объекта в соответствии с 

заданными условиями, а также задаются правила соединения таблиц-

источников; … 

БД3 01 2 Виконується FROM, потім відсіюється за допомогою WHERE? 

І  

обираються ті атрибути, які були вказані в SELECT 

… … … … 

БД3 06 6 Результатом его должно быть отношение, в котором должны 

присутствовать поля прешедствующего ему SELECT 

БД3 06 4 * В якості атрибута вкладений запит повинен повертати відношення, яке 

складається з одного атрибуті та містить один кортеж; … 

БД3 06 4  В якості атрибута вкладений запит повинен повертати відношення, яке 

складається з одного атрибута та містить один кортеж. 

БД3 06 3  В якості атрибута вкладений запит повинен повертати відношення, яке 

складається з одного атрибута та містить один кортеж. 

 

БД3 06 2 В якості атрибута вкладений запит повинен повертати відношення, яке 

складається з одного атрибуті та містить один кортеж; … 

БД3 06 2 В якості атрибута вкладений запит повинен повертати відношення, яке 

складається з одного атрибуті та містить один кортеж; 

… 

БД3 06 2 Результатом його має бути ставлення, в якому повинні бути присутніми 

поля попереднього  йому SELECT 

 

З таблиці 1 видно, що принаймні 16 студентів скористалися “колективними" 

результатами роботи над першим запитанням (далі ми проаналізуємо джерело 

відповідей та його користувачів; доречі, 11 з цих відповідей — неправильні). 

Тобто, має місце плагіат. При вивченні змісту таблиці 1 можна зробити такі 

спостереження: 

1. по-перше, той факт, що опечатка в слові “выбираются", відтворена в 

п'яти роботах (рядок 2), а перенос рядка посеред речення — в 

чотирьох (рядок 4, розмір шрифта спеціально збільшено), дозволяє 

стверджувати, що студенти копіюють тексти відповідей в 

електронний спосіб, тобто при підготуванні роботи витрачають 

мінімум зусиль — навіть не читаючи відповідей; 

2. по-друге, зусилля принаймні одного студента витрачаються для 

перекладу тексту чужої відповіді на іншу мову (в даному випадку, як 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              229 

 

видно з останнього рядка таблиці, з російської на українську), а не для 

творчого виконання завдання; 

3. по-третє, наявність в тексті відповіді символів форматування 

унеможливлює його порівняння за тотожністю, що ускладнює 

ідентифікацію кластерів робіт (особливо це видно на прикладі 

відповідей на шосте запитання). 

З першого спостереження наявно витікає необхідність віднесення подібних 

відповідей до одного кластеру з метою підвищення об'єктивності оцінювання — 

бажано в автоматичному або автоматизованому режимі. В таблиці 2 наведено 

узагальнені показники запозичення відповідей. Далі розглянемо в цьому контексті 

інші результати наших спостережень більш детально. 

Таблиця 2 

Узагальнені показники (необроблені тексти) 

Робота Кількість кластерів 

неунікальних відповідей 

(в середньому) 

Елементів кластерів 

(студентів, в 

середньому) 

БД3 5,9 20,9 

БД5 6,6 24,2 

Загалом 6,25 22,55 

 

Застосування систем автоматизованого контролю знань з можливостями 

виявлення подібних (запозичених) відповідей сприяє підвищенню 

відповідальності та самостійності студентів, розвитку вміння визначати мету 

дослідження, навичок пошуку віподвідей на питання та узагальнення знайденої 

інформації, критичного відношення до джерел інформації та творчого відношення 

до завдань. 

Розглянемо існуючі рішення проблеми виявлення фактів запозичень та 

оцінимо можливість їх використання для формування кластерів подібних 

відповідей. Сьогодні дуже широкого розповсюдження в глобальній мережі 

Інтернет набули автоматичні системи аналізу текстів для виявлення випадків 
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плагіату. Ними з різним ступенем ефективності використовуються різноманітні 

комп'ютерні методи Рис.1 [4]. 

 

 

Рис.1. Методи виявлення плагіату. 

Однією з найпопулярніших серед систем контролю запозичень з сторонніх 

робіт є система “Антиплагіат" [7], яка надає сервіс публічно на безоплатній основі 

(але з обмеженнями). Для представників академічних установ існує можливість 

використовувати цей сервіс без значних обмежень. 

Рис.2. Приклад результата роботи сервіса виявлення плагіата. 

 

Суттєвою вадою таких систем є те, що пошук оригіналу тексту проводиться 

лише серед зареєстрованих в них джерел. Тобто, такі системи антиплагіату не 
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здатні виявити факти запозичень оригінального — створеного одним студентом 

власноруч — тексту з боку інших студентів. На Рис.2 наводиться приклад 

результату роботи популярної системи контролю запозичень з чужих робіт 

http://antiplagiat.ru з одним з таких варіантів відповіді, який зустрічається 

найчастіше. 

Зверніть увагу на позначений стрілкою показник — як ми побачимо далі, 

він зовсім не відібражає дійсний статус проаналізованого текста відповіді, яка 

зустрічається найчастіше. І таку — неадекватну — оцінку отримуватиме кожен з 

варіантів відповіді, якщо перевіряти його оригінальність у такий спосіб. 

Також існують системи (наприклад — Plagiatinform), здатні 

використовувати в якості пошукового реєстра власні (локальні) бази даних. Але 

такі системи не надають вільного доступу, навіть для викладачів. 

Таким чином, контроль запозичень не може бути автоматизований за 

рахунок використання існуючих систем антиплагіату, які працюють в глобальній 

мережі інтернет. 

Третє спостереження, яке ми зробили з таблиці 1 щодо дрібних деталей, 

наявність яких у в цілому однакових текстах заважає встановити їх тотожність 

???, приводить нас до необхідності якось зневілювати вплив таких незначних 

розбіжностей. Доречі, методи, які використовуються різноманітними системами 

аналіза текстів, передбачають порівняння не оригінальних, а попередньо 

спеціальним чином оброблених, так званих канонізованих (або нормалізованих) їх 

варіантів. Канонізація може бути проведена різними способами, наприклад, в 

результаті канонізації оригінальний текст приводиться до єдиної нормальної 

форми, з нього видаляються прийменники, союзи, знаки пунктуації, тощо. Іноді 

видаляють прикметники, а решту приводять до початкових словоформ. 

Спробуємо відтворити попередній аналіз на канонізованих текстах 

відповідей. Канонізацію проводитемо таким чином: 

 залишаються лише літери українського, російського та англійського 

алфавітів та цифри, все інше замінюється на пробіл; 

 всі літери переводяться до верхнього регістру; 

http://antiplagiat.ru/
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 всі подвійні пробіли замінюються на один пробіл. 

В таблиці 3 наведено приклад вихідних та канонізованих за запропонованим 

алгоритмом текстів відповідей (обмежено до 50 символів). 

Таблиця 3 

Приклади канонізації текста відповіді 

№ Оригінальний текст Канонізований текст 

1 • AVG() - функция возвращает среднее 

значение числ 

AVG ФУНКЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТ СРЕДНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛОВОГО  

2 * Вкладений запит використовується для 

формування  

ВКЛАДЕНИЙ ЗАПИТ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ МН 

3 Вкладений запит використовується для 

формування мн 

ВКЛАДЕНИЙ ЗАПИТ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ МН 

4 (a) СУБД зчитує запит користувача і аналізує 

права 

A СУБД ЗЧИТУЄ ЗАПИТ КОРИСТУВАЧА І 

АНАЛІЗУЄ ПРАВА Д 

5 1. СУБД зчитує запит користувача і аналізує 

права  

1 СУБД ЗЧИТУЄ ЗАПИТ КОРИСТУВАЧА І 

АНАЛІЗУЄ ПРАВА Д 

 

Як видно з таблиці 3, після канонізації текст в рядках 2 та 3 став 

ідентичним, тобто з'явилася можливість віднести відповідні відповіді до одного 

кластеру. 

В таблиці 4 містяться приклади кластерів, сформованих вже по 

канонізованим текстам відповідей. Можна порівняти показники з даними в 

таблиці 1. 

Таблиця 4 

Приклад неунікальних відповідей (канонізованих) 

Робота Пита

ння 

Кількіс

ть 

Зміст відповіді 

БД3 01 6 1 СУБД ВИЗНАЧАЄ ЧАСТИНУ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ … 

БД3 01 5 ИСПОЛНЯЕТСЯ FROM ПОТОМ ОТСЕИВАЕТСЯ ПРИ … 

БД3 01 4 FROM ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИМЕНА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ … 

БД3 01 2 ВИКОНУЄТЬСЯ FROM ПОТІМ ВІДСІЮЄТЬСЯ ЗА … 

БД3 01 2 ПЕРВЫМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ FROM ПОДКЛЮЧЕНИЕ … 

… … … … 

БД3 06 8 В ЯКОСТІ АТРИБУТА ВКЛАДЕНИЙ ЗАПИТ ПОВИНЕН ... 

БД3 06 8 В ЯКОСТІ АТРИБУТА ВКЛАДЕНИЙ ЗАПИТ ПОВИНЕН … ДЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ … 

БД3 06 6 РЕЗУЛЬТАТОМ ЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТНОШЕНИЕ В … 
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БД3 06 2 РЕЗУЛЬТАТОМ ЙОГО МАЄ БУТИ СТАВЛЕННЯ В … 

БД3 06 2 ВИКОНУЄТЬСЯ В ДУЖКАХ В КЛАУЗІ FROM І Є ТАКОЮ … 

БД3 06 2 ВКЛАДЕНИЙ ЗАПИТУ В КЛАУЗАХ FROM … 

 

З порівняння даних таблиць 4 та 1 видно, що завдяки канонізації вдалося 

сформувати ще один кластер однакових відповідей на перше питання та довести 

загальну кількість елементів, які формують невироджені кластери, до 19. Ще 

більш драматичних змін зазнали кластери однакових відповідей на шосте 

питання: два нових кластери та додаткові 5 елементів! 

Таблиця 5 

Порівняння узагальнених показників 

Робота Кількість кластерів 

неунікальних відповідей (в 

середньому) 

Елементів кластерів (студентів, в 

середньому) 

Ориг. Канон. % Ориг. Канон. % 

БД3 5,9 6,5 10 20,9 26,8 28 

БД5 6,6 6,1 -8 24,2 28,7 19 

Загалом 6,25 6,3 1 22,55 27,75 23 

 

З таблиці 5 видно, що оцінка кількості кластерів по канонізованим текстам 

віповідей майже не змінилася, а от виявити випадків використання запозичених 

відповідей вдалося значно більше. Доречі, вже можна оцінити кількість студентів, 

які працюють самостійно: 

 6-7 — які формують популярні кластери відповідей; 

 6-7 — які надають унікальні відповіді, якими ніхто крім них не 

користується; 

 Загалом — 13 студентів з 34-х (38%). 

Спробуємо поліпшити показники якості формування кластерів відповідей за 

рахунок зміни критерія подібності текста — тепер не будемо брати до уваги 

відмінності в словах меншої за певну величину довжини. Приклади канонізованих 

за запропонованим методом відповідей наведені в таблиці 6 (мінімальна довжина 

слова — 3, перші 50 символів). 
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Таблиця 6 

Приклади канонізації текста відповіді (Метод 2) 

Канонізований текст (Метод 1) Канонізований текст (Метод 2) 

ЧТО ОДИН КЛАСС ИСПОЛЬЗУЕТ УКАЗАТЕЛЬ 

НА ДРУГОЙ КЛАС 

ЧТО ОДИН КЛАСС ИСПОЛЬЗУЕТ УКАЗАТЕЛЬ 

ДРУГОЙ КЛАСС К 

1 C ПОМОЩЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ 

ОБЪЕКТА ЧЕРЕЗ SET МЕТ 

ПОМОЩЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ОБЪЕКТА 

ЧЕРЕЗ SET МЕТОДЫ  

1 ВИБИРАЄМО З БАЗИ ДАНИХ ТІЛЬКИ ТІ 

ПОЛЯ ЯКІ НАМ ПО 

ВИБИРАЄМО БАЗИ ДАНИХ ТІЛЬКИ ПОЛЯ ЯКІ 

НАМ ПОТРІБНІ  

1 СУБД ЗЧИТУЄ ЗАПИТ КОРИСТУВАЧА І 

АНАЛІЗУЄ ПРАВА Д 

СУБД ЗЧИТУЄ ЗАПИТ КОРИСТУВАЧА АНАЛІЗУЄ 

ПРАВА ДОСТУ 

A СУБД ЗЧИТУЄ ЗАПИТ КОРИСТУВАЧА І 

АНАЛІЗУЄ ПРАВА Д 

СУБД ЗЧИТУЄ ЗАПИТ КОРИСТУВАЧА АНАЛІЗУЄ 

ПРАВА ДОСТУ 

 

Як видно з наведених прикладів, усунення деяких слів, що — імовірно — 

використувуються для оформлення елементів списків, дозволяє покращити 

критерій подібності текстів відповідей, а через це — покращити якість 

кластеризації. В таблиці 7 наведені узагальнені показники кластеризації 

відповідей за різними методами. К1 — кластеризація за першим методом; К2-1 — 

кластеризація за другим методом з усуненням слів довжиною 1 символ; К2-2 — 

кластеризація за другим методом з усуненням слів довжиною 2 та менше 

символів; К2-3 — кластеризація за другим методом з учуненням слів довжиною 3 

та менше символів. 

Таблиця 7 

Узагальнені показники кластеризації відповідей 

Робота Кількість кластерів неунікальних відповідей (в 

середньому) 

Елементів кластерів (студентів, в середньому) 

Ориг. К1 К2-1 К2-2 К2-3 Ориг. К1 К2-1 К2-2 К2-3 

БД3 5,9 6,5 6,6 6,6 6,5 20,9 26,8 27,1 27,4 27,4 

БД5 6,6 6,1 7,0 7,1 6,7 24,2 28,7 30,6 30,9 30,9 

Загалом 6,25 6,3 6,8 6,85 6,6 22,55 27,75 28,85 29,15 29,15 

 

Як видно з таблиці 7, найкращих показників якості кластеризації відповідей 

можна досягнути з використанням другого метода — в канонізованому тексті не 

аналізуються слова, коротші за 3 символи. Також можна спостерігати погіршення 

показників якості кластеризації при збільшенні мінімальної довжини значущого 
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слова — при відхиленні слів довжиною 3 символи ті самі елементи кластерів 

перерозподіляються серед меншого числа кластерів. 

Таким чином, можна констатувати, що кількість кластерів стабілізувалася 

близько значення 7, а виявлення студентів, які використувують неоригінальні 

відповіді, вдалося довести до 29. Тепер можна уточнити висновки щодо 

самостійності роботи студентів: 

– 7 студентів формують популярні кластери; 

– 5 (34 мінус 29) студентів формують вироджені кластери; 

– загалом 12 (7 плюс 5) студентів з 34 працюють самостійно (35%). 

Для подальшої ідентифікації студентів, які надають оригінальні відповіді, 

що формують кластери, треба брати до уваги часову відмітку подання роботи. 

Доцільно вважати автором оригінальної роботи того студента, який першим надав 

свою роботу на розгляд. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у 

даному напрямку. Застосування розглянутих методів кластеризації відповідей на 

відкриті питання в процесі контролю знань студентів дозволяє покращити 

зворотні зв'язки за рахунок виявлення самостійно працюючих студентів, а також 

студентів, які відчувають складнощі з освоєнням контролюємого матеріалу, 

спростити контроль запозичень студентами, що сприяє зростанню якості 

виконання студентами завдань та навчального процеса в цілому. Запропоновані 

методи кластеризації не потребують складного математичного, програмного чи 

апаратного забезпечення та можуть бути з легкістю інтегровані в існуючі 

автоматизовані системи контролю. 

В подальшому методи кластеризації відповідей на відкриті питання можна 

вдосконалити за рахунок автоматичного перекладу текстів з метою виявлення  

подібності серед перекладених відповідей. Аналіз множини слів, морфологічний 

аналіз. 

Також отримані унікальні відповіді можуть бути перевірені на плагіат з 

використанням глобальної мережі Інтернет. 
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З іншого боку, текст відповіді студента може бути порівняний з деяким 

еталонним текстом — прикладом відповіді, наданим викладачем. Кількісний 

результат такого порівняння може бути використаний для підвищення ступеня 

об'єктивності оцінки якості відповіді. 

Оскільки кожна відповідь відноситься до свого кластеру, то сукупність 

ідентифікаторів кластерів як ознак певної роботи дозволяє, в свою чергу, 

провести кластеризацію робіт (але треба усвідомлювати, що запозичення 

відповідей може проводитися з різних робіт, тобто більш явно плагіат 

виражається саме на відповідях, а не на роботах). Також роботу цілком можна 

проаналізувати, розглядаючи її як один текст, отриманий шляхом об'єднання 

текстів відповідей, та використувуючи ті самі методи, які використовувалися для 

аналіза окремої відповіді. 
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Анотація.  

У статті розглядається сутність "педагогічної майстерності", визначено її 

складові. Автором зроблено висновок про те, що педагогічна майстерність 

викладачів навчального закладу є складовою професіоналізму фахівців, від рівня 

якої залежить якість підготовки фахівців у вищому навчальному закладі.  

 

Abstract.  

The article deals with the essence of "pedagogical mastery", its components are 

defined. The author has made a conclusion that a higher educational establishment 

teacher's pedagogical mastery is an indispensable component, the level of which 

influences the specialists' training quality at higher educational establishment.  

 

Ключові слова: педагогічна майстерність, викладач вищого навчального 

закладу.  

 

Keywords: pedagogical skill, teacher of higher educational establishment.  

  

 Постановка проблеми. В умовах модернізації системи освіти в Україні 

особливої актуальності набуває проблема розвитку професійної майстерності 

викладачів вищого навчального закладу.  

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що ефективна  

підготовка педагогічних працівників є одним із центральних завдань вищої 

школи, керуючим принципом державної освітньої політики. Особлива увага 

відводиться викладачам вищих навчальних закладів, які покликані вирішувати 

складний комплекс питань у системі відтворення кадрового потенціалу освіти, 

формування творчого та успішного фахівця, впевненого у своїх знаннях, 

активного, комунікабельного. А розв’язання цих завдань під силу тільки 
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висококваліфікованому викладачеві, що володіє відповідною теоретичною та 

методичною підготовкою, має необхідні особистісні якості.  

Сучасний викладач повинен уміти сам і навчити студентів засвоювати 

знання, критично осмислювати здобуту інформацію, прагнути до 

самовдосконалення, наукового пошуку, творчої активності. Йдеться про 

професійну майстерність викладача вищої школи.   

Система підготовки викладачів вищих навчальних закладів не задовольняє 

сучасних потреб суспільства: значна частина спеціалістів, які працюють на 

посадах викладачів, не має необхідної загальнотеоретичної підготовки, не володіє 

спеціальними знаннями з педагогіки та психології.   

На жаль, ознайомлення з відповідною науково-педагогічною літературою, а 

також практикою роботи вищого навчального закладу засвідчує, що значна 

кількість спеціалістів навчальних закладів не тільки не виявляє належної 

професійної підготовки, але й помилково вважає, що її підвищення для них не є 

актуальним. Крім того, у цієї категорії викладачів нерідко спостерігається стійке 

небажання оволодівати основами педагогічної майстерності. У свою чергу 

застосовувані сьогодні підходи до  професійно-педагогічної майстерності 

малоефективні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 

професійної підготовки приділяють увагу такі дослідники: особливостям 

професійної підготовки фахівців (С. Архангельський, І. Лернер); теоретичним і 

методологічним основам професійної освіти (А. Алексюк, К. Астахов, 

С. Батишев, І. Зязюн, В. Козаков, Н. Ничкало, В. Гриньова); проблемам діяльності 

закладів професійної освіти (В. Безруков, А. Беляєва, Р. Гуревич); організації 

навчального процесу у вищому навчальному закладі (С. Архангельський, 

В. Безпалько, В. Галузинський, І. Тихонов).  

Мета статті – розкрити особливості розвитку педагогічної майстерності 

викладачів вищого навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна майстерність розглядається як 

високий рівень оволодіння педагогічною діяльністю, який досягається на основі 
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глибоких професійних та загальних знань, певного досвіду, умінь та навичок і 

творчого підходу, що забезпечує її успішність. Досягнення педагогічної 

майстерності обумовлюється наявністю у педагога комплексу професійних знань, 

широкого кругозору, сформованої педагогічної свідомості, професійно значущих 

особистісних якостей та великого досвіду роботи [5].  

За визначенням  І.Зязюна, педагогічна майстерність – це комплекс якостей 

особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної 

діяльності педагога [1].  

У якості основного підходу, визначаючи сутність діяльності професіонала-

майстра слід розглядати її як професійно цілеспрямовану, індивідуально-творчу 

та оптимальну.  

Дослідники вважають, що головними складовими педагогічної 

майстерності є такі компоненти:  

- професійна спрямованість;  

- професійне знання предмету, методики його викладання;  

- педагогічні здібності;  

- педагогічна техніка [1].  

Професійна спрямованість виявляється у позитивному відношенні до 

професії, бажання удосконалитись. Визначають такі стадії розвитку професійної 

спрямованості:  

- виявлення інтересу до професії як відображення потреби її набуття;  

- формування стійкого інтересу до професійної діяльності;  

- формування цілеспрямованості в оволодінні основами педагогічної 

майстерності викладача;  

- становлення комплексу якостей, які є професійно значущими для 

праці викладача вищого навчального закладу.  

Професійні знання – знання предмету, що викладається, його методики, 

педагогіки та психології, а також уміння синтезувати науки, які вивчаються.  

Педагогічні здібності – узагальнена сукупність таких індивідуально-

психологічних особливостей особистості педагога  та особистісних якостей та 
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станів, які забезпечують досягнення високих результатів у педагогічній 

діяльності.  

Н.Кузьміна визначає їх як індивідуальні, стійкі якості особистості, які 

складаються у специфічній чуттєвості до об’єкту, засобам та умовам діяльності і 

знаходженню найбільш продуктивних способів отримання результатів, що 

шукаються.  

Від викладача вимагаються не тільки певні природні задатки, але, перш за 

все, великі розумові, фізичні, часові та емоційно-вольові затрати, які стимулюють 

розвиток професійних здібностей. Такої багатопланової, розгорнутої 

кваліфікаційної характеристики не має ніяка інша професія. Тому викладач вищої 

школи повинен володіти різнобічними здібностями організатора, оратора, 

універсала, аналітика, психолога; володіти чіткою логікою педагогічного процесу 

та виховання, літературним усним та  писемним мовленням, тобто бути високо 

компетентним фахівцем не тільки у своїй вузькопрофесійній галузі.  

Особливу увагу дослідники приділяють значенню перцептивно-

рефлексивних здібностей. Як вважає Н.В.Кузьміна, рефлексивний рівень 

педагогічних здібностей включає три види чуттєвості: чуття об’єкту, чуття міри 

та такту, чуття причетності.  

Педагогічна техніка уявляє собою форму організації поведінки викладача, 

яка включає дві групи умінь: уміння управляти собою та уміння взаємодіяти у 

процесі вирішення педагогічних задач. Перша група умінь – володіння тілом, 

емоційним станом, технікою мови. Друга – дидактичні, організаційні, володіння 

технікою контактної взаємодії.  

Педагогічну техніку ще розглядають, як комплекс умінь, які необхідні 

педагогу у його діяльності для ефективної взаємодії з людьми в інших ситуаціях: 

мовленнєві уміння, пантоміміка, уміння управляти собою, доброзичливий, 

оптимістичний настрій (за Л.Рувінським).  

Педагогічна техніка може бути представлена наступними уміннями та 

навичками:  
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- вибір правильного тону та стилю у поведінці з вихованцями та 

іншими суб’єктами педагогічної взаємодії;  

- управління їх увагою;  

- чуття темпу;  

- володіння словом, правильною дикцією, диханням, мімікою та 

жестами;  

- управління своїм тілом;  

- регулювання свого психічного стану (виклик "на замовлення" чуття 

подиву, радощів, обурення та ін.);  

- володіння технікою інтонування для вираження різних почуттів;  

- яскрава передача інформації.  

Педагогічну майстерність доцільно розглядати не тільки як високий ступінь 

оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, але і як 

відповідність певної сукупності вимог, що висувається перед викладачем вищого 

навчального закладу системою освіти України.  

Викладач вищого навчального закладу – це особистість у професорсько-

викладацькому колективі вищого навчального закладу, який виконує різноманітні 

завдання відповідно до своїх посадових обов’язків. Він здійснює процес 

підготовки, який уявляє собою високорозвинену, багатоаспектну систему, 

основними функціями, якої є виробництво, передача та розповсюдження знань. У 

відповідності з ними визначаються три основні складові викладацької діяльності: 

науково-предметна; психолого-педагогічна; культурно-просвітницька. При цьому 

центральним компонентом загальної структури професійної компетентності 

поряд з іншими, безумовно, є саме педагогічна складова, як посередник, 

зв’язуюча ланка, цілеспрямований початок всіє загальної професійної 

компетентності. Адже, викладач ВНЗ – це, перш за все, особистість, яка за 

змістом своєї професійної діяльності повинна володіти сукупністю професійних 

якостей.  
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Щоб стати кваліфікованим викладачем вищого навчального закладу 

необхідно мати чітку особистісно-професійну позицію, яка виявляється у 

наступних установках: 

- ставлення до студентів – установка на розуміння, співпереживання, 

на відносну їх незалежність та самостійність, на виявлення та використання їх 

творчого потенціалу;  

- ставлення викладача вищого навчального закладу до самого себе – 

установка на зацікавленість у успішній навчально-виховній роботі, орієнтація на 

професійне та особистісне зростання та самоаналіз, самовдосконалення.  

Професійне зростання починаючих викладачів (до них належать викладачі 

вищих навчальних закладів, які мають стаж науково-педагогічної роботи 3-5 

років).  

В процесі аналізу досліджень по даній проблемі з’ясовано, що становлення 

починаючих викладачів вищих навчальних закладів здійснюється ефективніше 

при використанні системи додаткових заходів.  

До основних напрямів професійного навчання починаючих педагогів 

вищих  навчальних закладів відносяться:  

- підвищення їх теоретичних знань;  

- оволодіння  вузівською  педагогікою, обґрунтованими методами 

викладання.  

У теоретичному навчанні починаючих викладачів нагальне значення має 

самостійна робота по детальному оволодінню змістом навчальної дисципліни.  

Водночас пошук ефективних шляхів оптимізації формування професійної 

майстерності вимагає розуміння його основ та сутності.  Так, у педагогічній 

енциклопедії цьому феномену дається таке визначення: "Майстерність 

педагогічна – високе мистецтво виховання i навчання, що потребує постійного 

вдосконалення, доступне кожному педагогу, який працює за покликанням і 

любить дітей [5]". Суть поняття відображено в  словах "високе мистецтво 

виховання i навчання, що потребує постійного вдосконалення". Більше того, 

"Педагогічна майстерність" представлена як "… високе мистецтво виховання і 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              244 

 

навчання, яке постійно вдосконалюється, доступне кожному педагогу, який 

працює за покликом і любить дітей. Педагог – майстер своєї справи – це 

спеціаліст високої культури, який глибоко знає свій предмет, добре знайомий із 

відповідними галузями науки або мистецтва, розуміється на питаннях загальної й 

особливо дитячої психології, досконало володіє методикою навчання й 

виховання" [5].  

Певний інтерес представляє класифікація вмінь учителя як основи 

педагогічної майстерності, розроблена англійським ученим I. Враггом. Автор 

виділяє такі групи здібностей і вмінь [5, с. 44]:  

- уміння працювати в групах з широким спектром здібностей учнів;  

- спрямованість на  учнів у процесі навчання з індивідуальним  

підходом до кожного;  

- здатність керувати роботою малих груп;  

- готовність до керівництва індивідуальними заняттями;  

- уміння працювати з обдарованими і здібними учнями, а також із 

відстаючими учнями;  

- врахування індивідуальних особливостей дітей і їхніх релігійних, 

культурних та соціальних уподобань;  

- здатність до управління навчальною динамікою учнів із 

використанням засобів, які відповідають індивідуальним ситуаціям.  

Про співвідношення професійної компетентності i педагогічної 

майстерності вичерпну відповідь дав А.С. Макаренко. Відкидаючи твердження 

про повну залежність педагогічної майстерності від уроджених особливостей і 

задатків, він доводив її зумовленість рівнем професійної компетентності. А.С. 

Макаренко вважав, що педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання 

й виховання, яке постійно вдосконалюється, доступно кожному педагогові, в 

основі його лежать професійні знання, вміння й здібності [5]. Педагогічна 

майстерність, заснована на вміннях,  кваліфікації, на його думку, – це знання 

педагогічного процесу, вміння його побудувати, надати руху [5, с. 45]. 

Розвивається вона на основі практичного досвіду. Але не будь-який досвід стає 
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джерелом професійної майстерності. Таким джерелом є тільки праця, осмислена з 

погляду сутності, цілей i технології діяльності, це сплав індивідуально-ділових 

якостей i професійної компетентності педагога.  

В інших дослідженнях педагогічна майстерність тлумачиться як високий 

рівень професійної діяльності. Її категоріями є такі показники, як науковість, 

творчість, демократичність, гуманність, результативність, оптимальний характер 

тощо.  

Наведені приклади визначення сутності педагогічної майстерності 

дозволяють зробити висновок, що з цього питання у науковців ще немає 

однозначної думки. Однi автори вважають, що це якісні характеристики 

особистості, другі – що це система знань, умінь і навичок, треті об’єднують i те, й 

інше разом тощо.  

Таким чином, узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду дає 

можливість визначити педагогічну майстерність як своєрідний сплав особистісної 

культури, знань i світогляду викладача, його всебічної теоретичної підготовки з 

досконалим володінням прийомами навчання й виховання, педагогічною 

технологією та передовим досвідом. Його діяльність ґрунтується на свідомому 

бажанні стати майстром педагогічної справи, переконанні в тому, що 

майстерність забезпечує не лише високу результативність праці, а й почуття 

задоволення, утвердження себе як фахівця високого ґатунку. Основними 

критеріями оцінювання професійної майстерності педагога є комплекс якостей, 

пов’язаних із професійною підготовленістю, професійною діяльністю, її 

результативністю, пошуковою науково-дослідницькою активністю, гностичними, 

комунікативними та організаційними функціями педагогічної роботи.  

Розвиток професійної майстерності в освітньому просторі вищого 

навчального закладу вимагає, насамперед, чіткої уяви її структурних 

компонентів, що в слугує основою для формування необхідного якісного 

утворення. Слід підкреслити, що в цьому питанні також відсутня єдина думка. 

Так, наприклад, запропонована Н.М. Тарасевич [4] структура педагогічної 

майстерності включає такі взаємопов’язані елементи, як педагогічна 
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направленість, система професійних знань, здібності до педагогічної діяльності, 

педагогічна техніка.  

Водночас ми погоджуємося з точкою зору І.А. Зязюна, що педагогічна 

майстерність не зводиться тільки до діяльності і не обмежується високим рівнем 

теоретичної і методичної підготовки педагога, а й передбачає особистісні його 

якості, його позицію, "здатність виявляти творчу ініціативу на підставі реалізації 

власної системи цінностей [6, с. 95]". Крім того, майстерності притаманна 

наявність найвищої форми активності у професійній діяльності, що базується на 

принципах гуманізму, толерантності й емпатії.  

Основними елементами педагогічної майстерності, на думку вченого, є 

гуманістична спрямованість діяльності вчителя, його професійна компетентність, 

педагогічні здібності і педагогічна техніка. При цьому наголошується, що 

теоретичним підґрунтям професійної майстерності є професійна компетентність, 

а педагогічна майстерність є невід’ємною складовою структури особистості 

фахівця. У свою чергу, педагогічні здібності забезпечують інтенсивність 

професійного зростання, а педагогічна техніка дає змогу виявити і розвинути 

внутрішній потенціал педагога [6, с. 94].  

Педагог, який не розвивається, ніколи не виховає творчу особистість, не 

здатен своєчасно адаптуватися до змін, що відбуваються в системі освіти, не 

володіє комунікативними навичками, не вміє знайти своє місце в соціумі. Проте, 

не створено  ефективних умов, які б активізували професійно-пізнавальний 

пошук фахівців, що сприяє розкриттю їхніх творчих сил, самостійності, нового, 

наукового стилю мислення. Не повною мірою використовується в практиці 

роботи вищої школи  ідея саморозвитку індивідуальності шляхом самопізнання 

та самовиховання, розуміння того, що тільки в творчій перетворювальній 

діяльності з найбільшою повнотою розкриваються індивідуальні якості 

особистості, може відбутися професіонал-майстер. Цей процес можливий лише 

при наявності спонукальної мотивації як найбільш дійового джерела й рушійної 

сили професійного зростання.   
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Висновки. Отже, у статті проаналізовано поняття "педагогічна 

майстерність". Аналіз літератури дозволив  визначити складові педагогічної 

майстерності.  Все вищевикладене дає змогу стверджувати про те, що 

педагогічна майстерність викладачів вищого навчального закладу є складовою 

професіоналізму фахівців, від рівня якої залежить якість підготовки фахівців у 

вищому навчальному закладі. Незважаючи на значну кількість досліджень і 

накопичений досвід, проблема професійної майстерності викладача вищого 

навчального закладу у сучасних умовах вимагає нових, більш ефективних 

підходів до свого розв’язання.  
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Анотація.  

У статті здійснено аналіз духовності особистості, запропоновано декілька 

дидактичних підходів до розв'язання питання духовно-морального розвитку 

особистості, використання тьюторської системи викладання, створення у вищому 

навчальному закладі умов для саморозвитку та самонавчання студентів. В 

подальшому дослідження може здійснюватись у напрямку конкретизації та 

використанні практичного досвіду в педагогічному процесі вищого навчального 

закладу. 

 

Abstract. 

 The article analyzes the spiritual personality, offered several didactic approaches 
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to addressing the spiritual and moral development of the individual, the use of tutoring-

teaching system, the establishment of the university environment for self-development 

and self-study students. In future studies can be carried out in the direction of the 

specification and use of practical experience in the pedagogical process of the higher 

education institution. 

 

Ключові слова: духовність, духовність особистості, самонавчання, 

особистісно-орієнтовний підхід, тьюторство. 

 

Keywords: spirituality, spiritual personality, self-learning, student-centered 
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Постановка проблеми. Глибокі соціальні зміни в Україні зумовлюють 

необхідність суттєвого удосконалення виховного процесу. До найважливіших 

напрямів сучасного виховання відноситься розвиток духовності підростаючих 

поколінь, формування їх духовного світогляду. Сьогодні нашій країні потрібні не 

просто фахівці високого класу, а особистості з багатим християнським досвідом, 

готових діяти на благо країни та нести відповідальність за свої дії. Хоч у наший 

країні вільне релігійне сповідування основною релігією на держаному рівні 

визнано християнство тому і виховання має будуватися на християнських 

принципах. В умовах зростання бездуховності в усіх сферах суспільного життя 

нам потрібно виховання таких професіоналів, спроможних долати численні 

труднощі, кризи, конфлікти, сприяти переорієнтації суспільного розвитку на 

необхідні сьогодні антропоцентричні засади. Це зумовлює актуальність 

освітнього завдання щодо забезпечення духовного розвитку студентів - майбутніх 

суб'єктів трудової діяльності. Духовність особистості завжди була в центрі уваги 

філософів, психологів, педагогів, бо саме рівень духовності кожної особистості 

складає загальну картину духовності суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі духовності людини, 

розвитку її цілісності – тілесної, душевної й духовної приділяли велику увагу 
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античні філософи (Платон, Аристотель, Демокрит, Сократ), німецька класична 

філософія (Г.Гердер, І.Кант, Г.Гегель, Л.Фейєрбах, Ф.Шеллінг, Б.Паскаль), 

філософи-екзистенціалісти (С.Кіркегор,  М.Хайдеггер, К.Ясперс, Е.Гуссерль), 

українські філософи (П.Юркевич, Г.Сковорода), філософи-космісти (М.Бердяєв, 

В.Соловйов, В.Вернадський), філософи сучасності (В.Андрущенко, 

В.Баранівський, Л.Буєва, Л.Губерський, В.Кремень, А.Комарова, Б.Кримський, 

С.Пролєєв та ін.). 

Психологічні аспекти духовності, духовного розвитку подано в роботах 

М.Боришевського, О.Зеліченка, В.Зінченка, О.Киричука, П.Симонова, Ж.Юзвак, 

І.Сіданіч, Є. Помиткин та ін.  

Сучасна педагогічна наука аналізує різні аспекти проблеми духовності, 

духовної культури особистості учнівської молоді (О.Виговська, І.Карпенко, 

О.Олексюк, А.Фасоля, Г.Шевченко, П.Щербань). 

Проблемам духовної культури присвячені роботи Г.Авдіянц, Т.Ткачової, 

Н.Чорнухи та ін. Виховання молоді в різних регіонах України знайшли своє 

відображення в роботах Т.Анікіної, І.Шкьопу, Ю.Щербак, С.Шевченка. 

Проте, аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про певну 

стереотипність поглядів і підходів до проблеми духовності та духовного розвитку 

особистості. Недостатньо враховується релігійний аспект котрий закладеній в 

генетиці людини і ще з прадавніх часів є невідємною частиною виховного 

процесу. Тоді як науковий досвід сучасних учених, які глибоко займаються 

проблемами феномену людини, розкриттям її цілісної сутності у вимірах 

органічної взаємодії Людини і Всесвіту (В.Бех, Є.Ісаєв, В.Казначеєв, К.Коротков, 

П.Симонов, В.Слободчиков, В.Ульшин, Г.Шипов та ін.). До того ж поки що 

відсутні дослідження, в яких були б представлені психолого-педагогічні та 

організаційно-педагогічні моделі духовного розвитку студентської молоді.  

Мета статті - здійснити огляд поглядів на феномен духовності особистості, 

визначити оптимальні педагогічні підходи до розв'язання питання духовного 

розвитку особистості. Розглянути використання тьюторської системи викладання. 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              251 

 

Спонукати студентську молодь до самоосвіти та самопізнання у ході навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні представники освітньої науки 

визначають безперечну важливість духовного розвитку людини. Однак і досі 

актуальними залишаються слова Г.С. Сковороди про те, що "люди нехтують 

найвищою наукою, яка стосується самої людини. Без цієї науки (про людську 

душу) всі людські знання втрачають сенс. Безглуздо шукати щастя по за собою" 

[1, c. 477].  "Увесь розвиток поняття духу являє собою тільки самозвільнення духу 

від усіх форм існуючого буття, невідповідних його поняттю", - констатує Гегель 

[2, c. 26]. Таким чином, розвиток особистості реалізується передусім у сферах: 

розумової діяльності - як шлях від сприйняття інформації про навколишнє до 

глибокого усвідомлення її сутності; духовного пізнання – через пізнання і 

духовний розвиток наблизитися до більш високого рівня досконалості [3 c. 17] 

"Будьте досконалими, як Батько Ваш небесний", - закликає учнів Христос 

руйнуючи всі обмеження людського розуму [4 с. 1072]; моральної діяльності - 

через призму широкого спектру моральних норм (від засвоєння формальних норм 

ввічливості до прийняття гуманістичних принципів взаємодії з людьми); 

естетичної діяльності - у напрямі осягнення краси та потреби створювати 

прекрасне. 

Так вітчизняна дослідниця Ж.М. Юзвак вважає, що "духовність – це творча 

здатність людини до самореалізації та самовдосконалення,  яка зумовлена такими 

особливостями когнітивно-інтелектуальної, чуттєво емоційної та вольової сфер, 

що сприяють успішному формуванню та реалізації потреби у цілеспрямованому 

пізнанні та ствердженні в її життєдіяльності істини, загальнолюдських етичних та 

естетичних цінностей, усвідомленню єдності себе та Всесвіту" [5, с. 125]. А 

духовний розвиток вона розглядає як "процес розкриття когнітивно-

інтелектуального, чуттєво емоційного, вольового, креативного потенціалів, 

здійснення якісних і кількісних змін у ціннісних орієнтаціях об’єкта шляхом 

гармонії психічної сфери, подолання відчуження від природи, соціуму, самого 

себе через усвідомлення їх всезагальної єдності [5, с.127]. 
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Як визначив Е.О. Поміткін "духовність являє собою специфічно людську 

якість, що характеризується усвідомленням загальної єдності й зумовлює 

прагнення людини до гармонії  внутрішнього і зовнішнього світу, спрямовує 

особистість до реалізації у власному житті ідеалів Краси, Добра та Істини." [3, с. 

30] "духовний розвиток як процес само ідентифікації особистості з власним 

духовним "я", в ході якого людина підпорядковує свою біологічну та соціальну 

природу духовним ідеалам, цінностям і смислам, набуває духовного досвіду. У 

процесі духовного розвитку відбувається усвідомлення єдності Буття, життєвої 

місії та прийняття відповідальності за зміст свого життя і результати діяльності" 

[3, c. 33]. Адже духовність з самого початку належала Богові і людина отримала 

духа коли Бог "вдихнув у ніздрі її, - і стала людина живою душею" тому 

неможливо розглядати духовність без Бога. 

В. А. Сухомлинський розглядав формування духовного світу людини в 

тісному зв’язку як із його розумовим, так і з моральним та естетичним розвитком. 

Видатний педагог писав: "Сфера духовного життя людини - це розвиток, 

формування і задоволення його моральності, інтелектуальних і естетичних запитів 

й інтересів у процесі активної діяльності. Джерелом духовного світу людини є 

матеріальний світ, об’єктивна дійсність і особливо такі важливі її сфери, як 

громадське життя людини, його соціальний і моральний досвід" [6]. 

Видатний педагог Ш. Амонашвілі вважає, що духовність пов’язана із 

самовдосконаленням людини, її здатністю керувати власним життям: "Духовність 

є наше цілеспрямоване прагнення до удосконалення нашого духу нашої сутності". 

Шлях до удосконалення Духу лежить на Землі – це і є спосіб життя кожного з нас 

серед людей" [7, c. 22]. 

Розглянувши думки академіків, науковців, педагогів, філософів та інших 

визначних особистостей стосовно поняття духовності, духовного розвитку 

людини можемо зазначити однобокість визначених понять. Незважаючи на 

велику кількість порівнянь та визначень всі розглядають духовність з зовнішнього 

погляду, видимих проявів, понять та висновків експертів які не можуть відкрити 

суть не пізнавши внутрішньої Сили Духу. Кожна людина у своєму житті може 
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спіймати себе на думці яка є недостойною, аморально. Отже інтелект кожної 

людини породжує думки, які є усвідомленими і по мірі своєї духовності людина 

відмічає їх як добрі або погані. Багато хто вважає совість людини, як внутрішній 

інтуїтивний голос, є рушійною силою в усвідомленні добра і зла  

Отже духовність є внутрішньою – невидимою людському оку і зовнішньою 

- прояви якої ми можемо побачити, відчути, проаналізувати. Не можливо 

відділити внутрішню від зовнішньої, а повну міру духовності ми можемо 

побачити у Християнстві. Тільки глибоко віруюча людина може збагнути і 

побачити невидиме бо "віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Бо нею 

засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, 

так що з невидимого сталося видиме" [3, c. 1335]. 

Християнство протягом останнього тисячоліття формувало духовне життя 

нашого народу. Україна ніколи не була країною ізольованою, завжди була 

включеною у світові процеси і оцінювати її історію поза загальними процесами 

розвитку  ніколи не вдавалося. Християнська релігія зосереджена на розвитку 

виховання учнівської молоді. Варто зазначити, що у радянській історії педагогіки 

не було прийнятним звертатися до часів становлення християнського виховання: 

більш властивим було згадувати про недоліки християнського виховання 

середньовічного періоду та протиставлять їм педагогічні надбання епохи 

Відродження, з гуманістичними тенденціями й поверненням до античних 

традицій.  

Доктор педагогічних наук, професор, академік М. Вачевський у своїй статті 

"Християнська педагогіка у вихованні учнівської молоді" вважає "народність та 

його історичні традиції найпрекраснішим створінням Божим на землі, з джерел 

якого повинно черпати своє натхнення виховання, Великий педагог К. 

Д. Ушинський підкреслив "Є тільки один ідеал досконалості, перед яким 

схиляються всі народи, це ідеал, що подає нам християнство". Усе, чим людина, 

як людина, може й повинна бути, цілковито виражено у божественному вченні. 

Вихователеві залишається перш за все і в основу всього поставити вічні істини 

християнства. Воно дає життя й указує найвищу мету всякому вихованню, воно ж 
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і повинно служити для виховання кожного християнського народу джерелом 

усякого світла й усякої істини." [8, с. 3]. 

Отже людина виказуючи моральний аспект своєї поведінки, який є 

зовнішнім показує оточуючим на що вона здатна. Тоді як внутрішній духовний 

аспект людини, який не можуть побачити інші є рушійною силою її поведінки. 

Кожна людина повинна сама знайти свій власний вхід у "царство духа" і 

визначити саму себе і своє буття. Ступінь духовного розвитку не завжди 

визначається віком. Та її корені, у будь-якому випадку, виходять з дитинства. Це 

надзвичайно важливий період у процесі духовного становлення особистості, 

оскільки закладається фундамент для сприйняття оточуючої дійсності, свого 

місця і ролі в ній. 

Переорієнтація на взаємодію вимагає збагачення педагогічного 

інструментарію компонентами, які б уможливили активізацію самовиховання та 

самонавчання студентів. В. О. Сухомлинський вказує, що “справжнє виховання - 

самовиховання". Саме у процесі самовиховання людина свідомо виявляє свої 

індивідуальні риси. “Виховання, - за висловом  К.Д.Ушинського, - є тільки 

підготовкою до самовиховання, і якщо виховання було добре, то самовиховання 

триватиме все життя. Беручи в свої руки керування людською природою, що 

розвивається, всіляке виховання треба завершувати передачею його в руки самого 

вихованця". Співчутлива ідентифікація людини з людино ставлення "я" до 

окремого "ти" відтворена в моделі особистісно-орієнтовного спілкування. 

Сутність особистісно-орієнтованого спілкування найповнішою мірою 

відображено у діалозі, що в умовах навчально-виховного процесу передбачає 

визнання рівності особистісних позицій учасників, їх відкритість і довіру, 

зосередженість на співрозмовникові, толерантність у ставленні до нього і 

водночас готовність аналізувати і коригувати результати взаємодії з ним, сприяти 

особистісному розвиткові кожного студента. Таке спілкування спроможний 

реалізувати лише особистісно-орієнтований педагога, який за словами В. 

Сухомлинського "відкритий і доступний для кожного учня, не викликає страху в 

дітей, даючи можливість їм висловлювати свої думки і почуття, відвертий у своїх 
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поглядах; демонструє дітям цілковиту до них довіру, не принижує їхньої гідності; 

щиро цікавиться життям учнів, не байдужий до їхніх проблем, справедливий; 

виявляє емпатійне розуміння - бачення поведінки учня його ж очима, вміє 

"постояти в чужих черевиках", відчуваючи внутрішній світ дитини; надає учням 

реальну допомогу"[6 c.34]. 

Переорієнтація на взаємодію вимагає збагачення педагогічного 

інструментарію компонентами, які б активізували самовиховання та 

самонавчання студентів. "Головне тут, - як стверджує І.Бех, - створення таких 

методів і засобів, в наслідок використання яких підростаюча особистість не 

відчула б жодних замахів на її індивідуальність і право на вільний культурний 

розвиток" [9, c. 264]. У цьому контексті бачиться перспективним використання 

генетико-моделюючого методу виховання, що передбачає формування здатності 

студента усвідомлювати себе як особистість, прийняти цінність іншої людини, 

виробити досвід самостійно вирішувати проблеми через використання ефекту 

генерації (сприяння внутрішньому процесові генерування знань-суджень 

морально-духовного змісту) та ефекту присутності педагога (впливу педагога 

своєю сутністю, своїми духовними надбаннями), через культивування 

зворушливого виховного впливу, що базується на таких феноменах, як совість, 

любов до інших, усвідомлення свого "Я". 

Як зазначає кандидат педагогічних наук К.В. Джеджера "Духовної 

домінанти у навчальному процесі можна досягти за умови ширшого використання 

методів суб'єктивації знань (переконання, навіювання, прикладу), методів 

стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності та прийняття й 

реалізації отриманих знань (створення ситуацій новизни, опори на життєвий 

досвід, створення ситуацій успіху, диспуту, дискусії), методів стимулювання 

обов'язку й відповідальності щодо навчання (висунення вимог, привчання до 

виконання вимог, заохочення до виконання вимог і обов'язків, створення 

виховних ситуацій під час навчання, оперативний контроль за виконанням вимог), 

інтерактивних методів (аналізу конкретних ситуацій, інциденту, проектів, 

дидактичних ігор: імітаційних, операційних, інсценізаційних, психодраматичних), 
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евристичних методів (брейн-стормінгу, методу ліквідації проблемних ситуацій 

тощо). Вони уможливлюють діалогічну взаємодію всіх учасників навчально-

виховного процесу, позбавляють від примусу, сприяють усвідомленню 

студентами сенсу професійної підготовки та самоусвідомленню себе як 

майбутнього професіонала, активізують творчу діяльність (колективну, 

індивідуальну) [10, с. 111]. 

Поєднання традиційних функцій вчителя і нових пов’язаних з принципово 

новими умовами організації навчального процесу входить до тьюторської системи 

викладання [11, c.14]. Це нова спеціалізація діяльності вчителя що реалізує 

функції:консультанта, що виявляється в інформуванні, наданні слухачам порад, 

інформаційній підтримці навчання, менеджера, яка реалізується в керівництві та 

мотивації слухачів, консультаціях та комунікаціях із ними,  налагодження і 

підтримка інформаційних зв’язків між слухачами та іншими учасниками системи 

освіти, у врегулюванні різних проблем, розв’язанні конфліктів, адаптації 

студентів до нових форм навчання. 

Поняття "тьюторство" також використовується у різноманітній формі 

спілкування між адміністрацією університету і студентами. Тьютор як елемент 

системи навчання здійснює свою роботу і відповідає за життя студентів. В Англії 

цей метод визнаний найефективнішим із стародавніх часів він зберігся і дотепер. 

Тьюторська система має безпосередній зв'язок з особистісно- орієнтовною 

педагогікою тому варто звернути на неї увагу в нашому подальшому дослідженні. 

"Вчитель-тьютор, - як зазначає В.Конева, - це не предметник, це педагог, або 

Учитель у власному розумінні слова та з великої літери, який працює не із 

знанням-інформацією, а з культурною ситуацією, де в учня народжується знання-

думка" [12] і правильно спрямувати цю думку може лише педагог з високими 

духовно моральними устоями – педагог християнин. 

Якщо порівняти роль традиційного вчителя і вчителя тьютора то на відміну 

від першого тьютор супроводжує процес самоосвіти, бере участь у індивідуальній 

відповідальності за знання та виховання духовно моральних цінностей 
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особистості студента, а у своїй діяльності спирається на рефлексію досвіду 

самоосвіти  

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, очевидним є те що духовна 

складова виховання, яка ґрунтується на християнських позиціях, відіграє важливу 

роль у встановленні високоосвіченого представника нашого суспільства. На наш 

погляд слід вміло поєднувати методи навчання та виховання студентів, а духовне 

виховання не можливе без тисячолітньої християнської традиції, віри та поняття 

духовних цінностей які супроводжували українців протягом встановлення 

України як держави. Ми повинні знати нашу історію і вчитися на помилках. 

Також треба усвідомити, що у виховані майбутнього вчителя слід 

керуватись не лише встановленою програмою, а й самостійно знаходити 

оптимальні шляхи виховання. Завдання педагога рухатися у бік гуманізації 

навчально-виховного процесу вищого навчального закладу. Необхідно не тільки 

формувати "я" педагога, а і вдосконалювати духовно-моральні якості 

професіонала як суб’єкта моральної відповідальності. Адже людина 

використовуючи християнські моральні устої може впливати на навколишній світ 

та викликати в ньому позитивні перетворення. 

Надалі дослідження визначеної теми може здійснюватись у напрямку 

конкретизації та використанні практичного досвіду в педагогічному процесі 

вищого навчального закладу  
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Анотація.  

В роботі розглянуто питання організації PR-діяльності в сфері освіти, 

описані специфічні риси PR-технологій і способи розвитку зв'язків з 

громадськістю в даній сфері. Результати показали, що освіта має в арсеналі не 

тільки традиційні, але і специфічні  методи реклами своїх послуг, використання 

яких забезпечує  успіх в даній сфері діяльності. 

 

Abstract.  

We consider the issue of PR-activities in the field of education described specific 

features of PR-technologies and methods of public relations in the area. The results 

showed that education has in the arsenal of not only conventional, but also specific 

methods of advertising their services through which the success in this field. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі поняття PR в більшості випадків 

пов'язують з веденням бізнесу і політикою. Але воно включає в себе більш 

загальне уявлення про зв'язки з громадськістю: PR-це планомірна постійно 

здійснювана діяльність щодо забезпечення рівноправної  інформаційної взаємодії 

і через це взаєморозуміння між організацією і громадськістю. Тобто, як ми 

бачимо, PR є невід'ємною частиною існування будь-якої організації, що має будь-

які зв'язки з масовою аудиторією. Освітні установи також потребують 

організованої  PR-кампанії ,оскільки вони повинні мати статус престижності, мати 

можливість впливати на громадську думку . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан наукової розробки 

тематики PR для навчальних закладів у даний час не відповідає практичним 

потребам суб'єктів цих відносин.  Загальна теорія PR, докладно викладена  у 

працях закордонних вчених ( С. Блек, Cкотт М. Катліп, Аллен Х. Сентер), 

створювалася на досвіді розвинутих ринкових країн , а тому не адаптована до 

сучасних вітчизняних умов. Роботи  вітчизняних  авторів  (Г. Почепцов- відомий 

фахівець в області комунікативних технологій, теоретик питань стратегії та 

маркетингу;В. Королько- президент 'Mainstream Communication & Consulting', 

член Міжнародної Асоціації зі зв'язків з громадськістю (IPRA),доктор 

філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики зв'язків з 

громадськістю (PR), провідний науковий співробітник відділу історії, теорії та 

методології соціології Інституту соціології НАН України, Віце-президент ВГО 

"Української ліги зі зв'язків з громадськістю") у значній мірі являють собою 

аналіз і узагальнення закордонного досвіду та мало приділяють уваги 

проблематиці PR для навчальних закладів.  
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Мета статті . Відповідно до необхідності впровадження інституту PR в 

сферу освіти слід розглянути технології, які використовують фахівці зі зв'язків з 

громадськістю в даному випадку. 

Виклад основного матеріалу. Перш за все, слід розділити весь масив 

технологій на рекламну діяльність і власне зв'язки з громадськістю. 

У першому випадку використовуються технології досить традиційні. У 

освітнього закладу є послуга, яку потрібно реалізувати, тому для рекламної 

кампанії використовуються такі канали як преса, зовнішня реклама і Інтернет. 

Для інформування цільової аудиторії існують спеціалізовані газетні і журнальні 

видання, присвячені висвітленню тих чи інших навчальних закладів, складання 

рейтингів, проведення інтерв'ю зі співробітниками організації та учнями. 

Зовнішня реклама представлена, в основному, рекламними плакатами і 

листівками, які розвішані в найбільш людних місцях (громадський транспорт, 

пішохідні переходи і ін.). При використанні Інтернету для рекламування освітніх 

установ відкривається широкий спектр можливостей, починаючи з рекламних 

банерів на сайтах і закінчуючи пошуковою оптимізацією. Всі ці методи реклами 

істотно допомагають інформувати громадськість про існування тієї чи іншої 

освітньої організації, але схилити вибір аудиторії саме в свою користь спонукають 

власне зв'язки з громадськістю. 

У другому випадку PR-технології сприяють встановленню і підтримці 

спілкування, взаєморозуміння, розташування й співробітництва між організацією 

(освітньою установою) і суспільством. Ці технології є специфічними для кожної 

сфери діяльності, включаючи освіту. Для цієї сфери характерні проведення 

численних заходів (дні відкритих дверей, виставки, форуми, конференції, лекції 

відомих особистостей, батьківські збори), залучення відомих фахівців в даній 

сфері для роботи в закладі, створення внутрішнього  організаційного комітету з 

розробки активності в закладі. 

Головним завданням усіх представлених технологій є підтримка іміджу 

освітнього закладу, створення його бренду. 

Для досягнення даної мети необхідно дотримуватися певних правил, а саме: 
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1. Чітко  сформулювати пропозицію своєї послуги з урахуванням сильних і 

слабких сторін; 

2. Створити індивідуальність через наявність в закладі певної атрибутики 

(герб, гімн і ін.); 

3. Здійснювати необхідну комунікаційну діяльність; 

4. Встановити певну систему цінностей. 

У даній статті ми докладно зупинимося на декількох найбільш важливих 

для освітньої сфери PR-технологіях. Наявність тих чи інших атрибутів в 

навчальному закладі , які створюються за допомогою діяльності PR сприяє 

прийняттю рішення аудиторії на користь тієї чи іншої організації. 

Головним атрибутом в даному випадку є освітня база установи, яка 

складається з форм, напрямків та способів навчання, викладацького складу і 

технічної оснащеності. Викладацький склад повинен постійно поповнюватися 

більш кваліфікованими працівниками або за рахунок залучення нових осіб, або за 

рахунок підвищення кваліфікації старого складу. Для цього викладачі постійно 

беруть участь в конференціях, проводять відкриті семінари та виїзди. Технічна 

оснащеність не менш важлива для освітнього закладу: наявність сучасного  

обладнання , використання  ІКТ є великим плюсом. 

Наступним за ступенем важливості атрибутом є громадська діяльність 

організації. Створення комітетів всередині організації і налагодження їх 

функціонування сприяє появі лояльності у цільової аудиторії. Наведемо як 

приклад  раду учнівського самоврядування: розвиток напрямків позашкільної  

діяльності (відкриття клубів за інтересами) відкриває можливості для 

самоідентифікації учнів, що безсумнівно важливо, і для розвитку взаємин між 

освітніми установами (конкурси читців,вокалу,хореографії, КВН та ін.). 

Третій атрибут, який заслуговує уваги, - це елітність. Даним питанням 

займаються керівники навчальних закладів, які налагоджують стосунки з 

державними установами для отримання грантів, розвивають фандрайзингову та 

благодійну діяльність . І розробляють стратегію подальшого шляху розвитку 

навчального закладу  в цілому. 
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Висновки.  Сьогодні PR цілком можна розглядати як одну з функцій 

управління навчальним закладом, що сприяє встановленню і підтримці 

спілкування, взаєморозуміння й співробітництва між навчальним закладом, її 

споживачем і суспільством в цілому.  

Отже, знання специфіки застосування PR-технології в сфері освіти 

допомагає вирішувати не тільки питання просування навчального закладу на 

ринку, але і такі важливі управлінські завдання, як забезпечення інформацією про 

громадську думку і вироблення відповідних заходів; планування діяльності 

керівництва в інтересах громадськості; підтримка закладу  в стані готовності до 

різних змін шляхом завчасного передбачення тенденцій. 
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Анотація.  

У статті представлені сучасні проблеми розвитку організаційної культури 

закладу медичного обслуговування населення та шляхи їх вирішення.  

 

Abstract.  

The article deals with current problems of organizational culture development in 

public healthcare institutions and their solution.  
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Постановка проблеми. Сучасні тенденції у розвитку соціально-

економічних процесів привертають увагу вчених до проблем розвитку 

організаційної культури як необхідної умови якісних змін всередині окремої 

організації. Сьогодні саме організаційна культура визначає шляхи прогресу 

організацій у системі економічних відносин, виступає єднальною ланкою між 

культурою особистості, відносинами власності та процесами виробництва, 

розподілу і споживання благ в організаційних структурах різного рівня – від 

окремої організації до економічної системи в цілому. 

Проте роль організаційної культури у системі установ медичного 

обслуговування населення досліджена ще недостатньо. Так, невизначеним 

залишається взаємозв’язок між організаційної культурою та впливом 

різноманітних факторів економічного і соціокультурного характеру на медико-

етичні відносини закладів охорони здоров’я, чітко не визначені межі впливу 

організаційної культури на відносини на рівні окремої організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз вітчизняних і зарубіжних 

філософських, соціологічних, управлінських джерел засвідчує ґрунтовний рівень 

розробки теорій управління організацією і методології організаційної культури. 

Основні концептуальні положення організаційної культури розроблені у відомих 

працях науковців, економістів. Різноманітність теоретичних концепцій 

організаційної культури представлено у менеджменті, соціології управління, 

соціології організацій. Певний внесок в дослідження організаційної культури 

зробили представники системного підходу, а саме Ч. Барнард, Г. Саймон, 

Ф, Селзник, Т. Пітерс, Р. Уотермен, Р. Паскаль, Е. Атос, Ф. Харріс і Р. Моран. 
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Прихильниками феноменологічної школи було запроваджено сам термін 

"організаційна культура". На особливу увагу заслуговує також концепція 

соціальної антропології організацій, де об’єктом вивчення виступає саме 

організаційна культура (П. Романов, Ю. Рєзнік). 

Вітчизняними науковцями підкреслюється роль організаційної культури у 

формуванні сучасної моделі управління. Це визначається у роботах таких вчених, 

як: Ю. Палехі, В. Кудіна, Д. Задихайло, О. Кибенка, Г. Назарова, Г. Коржова, 

В. Городяненко, В. Полторака, І. Попової, В. Подшивалкіної, А. Яценко, 

Л. Хижняка, Б. Нагорного. 

Метою статті є обґрунтування сутності та ролі організаційної культури у 

розвитку організації, та наданні рекомендацій щодо її вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Культура організації розглядається як один з 

основних компонентів у досягненні соціально-економічних цілей, підвищення 

ефективності управління персоналом та ефективності організації в цілому. 

Аналіз публікацій з проблем організаційної культури показує, що сучасні 

управлінські наукові школи в поглядах на сутність і роль організаційної культури 

представлені декількома концептуальними підходами: конкурентним і ресурсним, 

феноменологічним і раціонально-прагматичним. 

Сама ж організаційна культура є частиною культури, яка властива 

організації як певній групі людей, діяльність яких свідомо координується з метою 

досягнення певних цілей. Культура не є матеріальний феномен, вона не 

складається з речей – це універсальне явище людського життя, що втілюється в 

системах соціальних цілей, цінностей, правил, звичаїв, стандартів, яка 

засвоюється методом навчання та функціонує як підстава для самоідентифікації 

суспільства і його членів [4]. 

Зміст поняття "культура" формує ознаки культурної організації, серед яких 

можна виділити: матеріальні і духовні; гармонічність прояву елементів культури, 

таких як спрямованість, ідеї, цілі, завдання та способи їх досягнення; сприйняття 

людини як головної цінності; що будує свої відносини із суб’єктами внутрішнього 

і зовнішнього середовища на основі розуміння їхньої системної сутності та 
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унікальності. Організаційна культура обумовлена національними традиціями, 

цінностями, культурними нормами і є соціальним феноменом, властивим всякій 

організації як сукупності людей [2]. 

Організаційна культура має певний набір елементів – символи, цінності, 

вірування, припущення. Виокремлюють три рівні організаційної культури: 

поверхневий, який включає архітектуру, поведінку, мову, технології, гасла, 

підповерхневий, який передбачає вивчення цінностей і вірувань; глибинний, який 

визначає поведінку людей [2]. 

Організаційна культура виконує важливі соціальні функції: соціально-

творча функція, оціночна-нормативна функція; пізнавальна функція; змістовна 

функція; комунікаційна функція; рекреативна функція. 

Між тим, організаційна культура установ охорони здоров’я має певні 

особливості, які виділяють їх у сферу загальнолюдської біоетики і концепції 

сталого розвитку. Основною проблемою в управлінні організаціями охорони 

здоров’я і медичного обслуговування населення полягає в побудові такої системи 

управління медичною установою і організаційною культурою, як її елементом, 

яка була б здатна підвищити продуктивність праці й мати ресурси і стимули для 

підвищення внутрішньої ефективності діяльності, здійснення місії і збереження 

професійних і організаційних цінностей медичних установ в умовах ринкових 

перетворень. 

Таким чином, суть організаційної культури закладів надання медичних 

послуг населенню полягає у дотриманні цінностей і правил організації, медичної 

етики, у її сталому розвитку для досягнення того стану, який здатен задовольняти 

усі вимоги і попит на послуги медичного обслуговування членів суспільства на 

рівні міжнародних стандартів, зробити організацію такою, яка була 

висококультурною, мала позитивний імідж у конкурентному середовищі [1].  

Організаційна культура медичних установ може бути реалізована не тільки 

як філософія менеджменту організації, але і як частина глобальної сталої системи 

– біоетики. Найбільш органічною і характерною для медичних закладів є 

деонтологічна модель біоетики. Засади біоетичної концепції у практичній 
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діяльності медичних закладів формують універсальні принципи організаційної 

культури та їх моральні цінності, пов’язані з медичною етикою, яка конкретизує 

загальні моральні вимоги стосовно своєрідності професії і займається нормами і 

правилами професійної поведінки; її особливостями [1]. 

Аналіз діяльності медичної установи ДУ "Національний інститут серцево-

судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України", показав, що інститут є 

головним науковим і лікувальним центром серцево-судинної хірургії України, в 

якому виконують всі існуючі у світовій практиці види кардіохірургічних 

втручань. 

Для визначення факторів, які впливають на розвиток організаційної 

культури Національного інститут серцево-судинної хірургії використаний SWOT- 

і PEST-аналіз для визначення макрооточення закладу і його безпосереднього 

оточення. 

Так, в результаті проведеного аналізу встановлено, що факторами 

зовнішнього впливу на діяльність інституту серцево-судинної хірургії і його 

організаційну культуру є: регуляторна функція держави у встановленні нормі 

стандартів надання медичних послуг, соціокультурна, вплив економічного і 

технологічного середовища, взаємодія з постачальниками медичного обладнання, 

сировини, медикаментів, медичних технологій, взаємодія з клієнтами – 

пацієнтами і споживачами медичних і наукових розробок інституту, характер 

внутрішніх комунікацій і взаємодій між працівниками та керівництвом, 

відношення до цінностей і цілей організації, доступність до засобів їх досягнення, 

дотримання медико-етичних, деонтологічних принципів. 

Управлінський аспект регулятивної діяльності інституту передбачає: 

регулювання якості та ефективності діяльності; регулювання поведінки 

постачальників; регулювання ринку медикаментів; регулювання діяльності 

лікарів та медичних працівників. 

Рівні соціального регулювання медичної діяльності впливають на 

соціокультурне середовище інституту. Цими рівнями є: лікарська етика і медична 

деонтологія; біомедична етика (біоетика); медичне право [1]. 
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Для державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії 

ім. М. М. Амосова НАМН України" важливі такі економічні чинники, як розмір 

валового національного продукту; частка витрат на охорону здоров’я у відсотках 

ВВП; принцип фінансування установ, інвестиційна активність; забезпеченість 

основними фондами соціального забезпечення. 

Основними факторами технологічного оточення, що впливають на роботу 

інституту серцево-судинної хірургії є: технічне оснащення, біотехнології, 

розробки генної інженерії, впровадження нових методів діагностики, 

профілактики, лікування тощо [3]. 

Безпосереднє оточення інституту серцево-судинної хірургії складається з 

постачальників, споживачів, конкурентів. Постачальниками для інституту 

виступають установи і організації, які постачають медичну сировину, обладнання, 

технологію, медикаменти. Від взаємодії з постачальниками залежить не тільки 

якість діяльності інституту, але й життя пацієнтів, і це найбільшим чином впливає 

на формування і розвиток культури і іміджу організації. В якості споживачів для 

інституту серцево-судинної медицини виступають: пацієнти, держава. 

Враховуючи, що інститут є провідною установою у здійсненні лікувальної, 

хірургічної та наукової діяльності на ринку медичних послуг, то визначено, що 

конкуренція не має достатнього впливу на розвиток організаційної культури 

інституту [1]. 

Стан розвитку організаційної культури ДУ "Національний інститут серцево-

судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України" у відповідності основним 

теоретичним моделям організаційної культури досліджено за визначеними на для 

цього критеріями. Інструментами вимірювання типології організаційної культури 

взяті два параметри (за класифікацією Р. Акоффа): ступінь залучення працівників 

до встановлення цілей в організації й ступінь залучення працівників до вибору 

засобів для досягнення поставлених цілей [5]. На підставі порівняння даних 

параметрів було виділено тип організаційної культури інституту серцево-судинної 

хірургії – консультативний тип культури, якому властиві високий ступінь 
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залучення працівників до встановлення цілей і низький ступінь залучення 

працівників до вибору засобів для досягнення поставлених цілей. 

Також для вивчення організаційної культури ДУ "Національного інституту 

серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова" визначалися особливості участі 

колективу співробітників у постановці цілей розвитку установи, розробці 

процедур і методів роботи, задоволеності персоналу ступенем свого залучення в 

прийнятті рішень, а також інші параметри організаційної культури. 

Узагальнюючи результати дослідження в різних групах персоналу, слід 

зазначити, що співробітники впевнені, що головна турбота їх щоденної діяльності 

– інтереси споживачів, тобто пацієнтів; що лікарі проявляють найбільш високу 

прихильність інституту, проведенням наукової роботи, висловлюють високий 

ступінь задоволеності із приводу своєї роботи, умов для професійного зростання 

ніж персонал середньої ланки і молодший медичний персонал. 

Для проведення такої діагностики була обрана теоретична модель "Рамкова 

конструкція конкуруючих цінностей". Проведене дослідження дозволило виявити 

особливості управління медичною організацією, а саме: переважно 

патерналістський стиль керівництва, орієнтація на клієнта, стан та тип 

організаційної культури у ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії 

ім. М. М. Амосова НАМН України".  

Також було виявлено низку проблем, які потребують вирішення, а саме: 

переведення традиційних моральних принципів і цінностей у професійній 

діяльності медичних працівників у нормативно-етичне коло; виявлення 

моральних колізій (моральна дезорієнтація) в конкретних ситуаціях, що 

виникають в процесі біомедичних досліджень і лікування хворих; переведення 

міжособистісних відносин у системі вертикальних і горизонтальних зв’язків у 

деонтологічне коло. Рекомендації щодо вирішення цих проблем пов’язані з 

необхідністю визначити, як можуть і повинні проявляти себе в медичній 

діяльності на теоретичному і практичному рівнях загальнолюдські моральні 

цінності та принципи, як регулюють вони норми поведінки лікаря і дослідника, 

виступаючи основою стратегії, принципами організаційної культури. 
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З метою вдосконалення розвитку організаційної культури 

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН 

України" пропонується комплекс заходів, спрямованих на реалізацію 

управлінського впливу на розвиток медичної установи, її персоналу і культури, з 

урахуванням дії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організації, 

тобто у сфері регулювання нормативної, соціальної, технологічної та економічної 

діяльності. 

Так, на державному рівні регулювання діяльності закладів по наданню 

медичних послуг пропонуються заходи щодо перетворення їх структури – 

об’єднань закладів третинного рівня медичної галузі у корпорації; визначення 

обсягів державного замовлення для клінік НДІ; створення можливостей для 

медичних організацій для раціонального господарювання; форм фінансування за 

методом "глобального бюджету"; підвищення рівня винагородження медичного 

персоналу, щоб підняти рівень престижу медичної професії; створення умов для 

розвитку конкуренції між виробниками медичних послуг та запровадження 

договірних відносин при закупівлі медичних послуг. Але, на сучасному етапі 

розвитку, враховуючи стан галузі і вплив негативних факторів, доцільно зберегти 

існуючий статус медичних організацій як бюджетних. 

Для здійснення оптимізації організаційної культури запропоновано 

програму розвитку організаційної культури, яка передбачає здійснення 

діагностики існуючої організаційної культури; уточнення цілей організації на 

довгостроковий період; створення організаційно-культурного середовища; 

переведення цілей організації у вимоги до місії і соціально-економічного статусу 

організації; чітке визначення напрямків діяльності; визначення кількості і цільової 

групи клієнтів, конкурентів й партнерів; визначення необхідних технологій, при 

яких досягаються вимоги для досягнення цілей організації; визначення 

характеристик кількості і якості необхідного персоналу, його рівня компетенції, 

досвіду тощо.  

Висновки. Таким чином, для виконання програми з розвитку організаційної 

культури установи медичного обслуговування населення доцільно 
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використовувати рекомендації, спрямовані на її вдосконалення та зменшення її 

"забюрократизованості", таких як: розробка і введення в дію комплексу 

документів з організаційної культури: кодекс організаційної культури, кодекс 

ділової поведінки співробітників, кодекс взаємин з пацієнтами та партнерами, 

кодекс медичної етики; організація заходів з навчання трудового колективу 

основам організаційної культури; пропагування серед працівників елементів 

організаційної культури: місії, цілі, стратегію розвитку, базові принципи 

щоденної праці, основні цінності та свята установи; організація конференцій 

трудового колективу для обговорення проблем, пропозицій з розвитку 

організаційної культури тощо 

Отже, удосконалення організаційної культури, перетворення її в потужний 

потенціал, може стати одним з важелів підвищення ефективності функціонування 

медичного закладу. Запропоновані рекомендації щодо оптимізації організаційної 

культури ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії 

ім. М. М. Амосова НАМН України" можуть бути використані у роботі інших 

медичних установ України. 
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Анотація.  

У статті розглядаються проблеми використання методів управління 

трудовим колективом Київської обласної філії УДППЗ "Укрпошта". Визначені 

перспективні напрями та шляхи удосконалення системи методів управління 

трудовим колективом підприємства. 

 

Abstract.  

The article considers the problems in using of the methods of managing labor 

collective of the State Mail Service. The features of using methods are researched in 

managing collective of Kyiv regional branch of USMS ‘Ukrpochta’. There is defined 
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alternative directions and ways of improvement of the method system of managing 

labor collective of the enterprise. 
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Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес в останні десятиліття 

став причиною великих змін у трудовій діяльності. Сучасному виробництву 

потрібні працівники широкого трудового профілю, які здатні вирішувати нові 

виробничі задачі. Тому методи управління розвитком персоналу, підвищення 

кваліфікації, формування резерву керівників і фахівців на підприємстві 

здобувають особливої актуальності, великого значення набуває розробка 

методології і технології прийняття й організації виконання управлінських рішень 

в управлінні трудовим колективом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми 

управління трудовим колективом як фактором підвищення ефективності роботи 

підприємства і його конкурентоспроможності досліджували вітчизняні і зарубіжні 

вчені, такі як О. Амоша, С. Бандура, Д. Богиня, В. Данюк, Г. Дворецька, 

А. Кібанов, А. Колот, І. Крижко, Н. Лук’янченко, О. Новикова, В. Пугачов, 

Г. Слезінгер, В. Онікієнко, М. Шаленко, І. Петрова, В. Петюх та інші. 

Метою статті полягає в дослідженні методів управління трудовим 

колективом УДППЗ "Укрпошта" і розробці рекомендацій щодо їх вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до мети дослідження 

вирішувалися завдання аналізу теоретичних основ управління трудовим 

колективом, з’ясування проблем використання системи методів управління 
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трудовим колективом УДППЗ "Укрпошта"; розробка шляхів вдосконалення 

системи управління трудовим колективом. 

Концепція управління трудовим колективом – це система теоретико-

методологічних поглядів на розуміння й визначення сутності, змісту, цілей, 

завдань, критеріїв, принципів і методів управління колективом працівників 

організації, а також організаційно-практичних підходів до формування механізму 

її реалізації в конкретних умовах її функціонування. Вона включає: розробку 

методології управління, формування системи управління і розробку технології 

управління трудовим колективом [2]. 

Поштовий зв’язок являє собою важливу складову частину економічної та 

соціальної інфраструктури держави. Послуги поштового зв’язку сприяють 

розвитку різноманітних сфер бізнесу, виступають у ролі комунікаційного 

механізму, доступного для всіх верств населення, особливо в добу глобалізації та 

становлення ринкової економіки. На ринку поштового зв’язку функціонує та 

розвивається значна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, різні форми 

власності ті, що надають значну кількість поштових послуг [5]. 

Проблеми використання методів управління трудовим колективом УДППЗ 

"Укрпошта" виникають об’єктивно із використанням праці працівників, знарядь 

праці (матеріально-технічної бази) і предметів праці (листів, посилок, грошей і 

т.д.). Разом з тим поштовий зв'язок має низку властивостей, що є похідними від 

його специфічних особливостей, місця й ролі в укладі суспільства. Об'єкт 

поштового зв'язку повинен бути готовий негайно приступитися до надання 

послуги. Даний фактор зумовлює нерівномірність навантаження за годинниковою 

добою, дням тижня, місяцям року [5]. 

Система методів управління трудовим колективом складається з трьох 

основних груп: економічних, організаційно-адміністративних й соціально-

психологічних методів. До групи економічних методів відносяться ті які прямим 

чином встановлюють і впливають на вартість праці, вироблення суспільного 

продукту праці і соціально-трудові відносини. Організаційно-адміністративну 

групу становлять методи, які реалізують різні способи впливу па працівників, й 
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ґрунтуються на використанні встановлених організаційних зв’язків, правових 

станів і норм. Соціально-психологічна група методів управління персоналом 

являє собою конкретні прийоми впливу на процес формування й розвитку 

трудового колективу й окремих працівників. 

Основною проблемою використання системи методів управління трудовим 

колективом в УДППЗ "Укрпошта" є невідповідність застосування методологічних 

основ управління трудовою діяльністю працівників підприємства економічним, 

соціальним зовнішнім умовам і факторам регулювання соціально-трудовими 

відносинами підприємств, очікуванням у задоволенні потреб працівників УДППЗ 

"Укрпошта" [2]. 

Колективним договором організації передбачається регулювання виробничих 

відносин шляхом забезпечення участі адміністрації і трудового колективу УДППЗ 

"Укрпошта" у формуванні та реалізації стратегії і прогнозування розвитку 

підприємства, координації дій з упровадження систем матеріального та 

морального стимулювання для підвищення ефективності виробництва. Також у 

колективному договорі визначена роль профспілкової організації у соціально-

трудових відносинах, порядок вивільнення працівників у разі скорочення при 

реорганізації підприємства, встановлення режиму роботи з неповним робочим 

днем, режим праці та відпочинку. 

Найбільш проблемними питаннями в управлінні трудовим колективом 

залишаються економічні методи. Так, державна форма власності підприємства 

поштового зв’язку не має дієвої системи організації і оплаті праці, в ній не 

реалізована повністю її головна функція – стимулювання працівника до творчої 

праці. Механізм стимулювання не має достатнього впливу на діяльність 

колективів підрозділів підприємства і мало стимулює кожного працівника до 

підвищення продуктивності та ефективності праці на своєму робочому місці.  

Також, через відсутність адаптованих до нових умов нормативних і 

методичних документів, рекомендацій, методик ускладнюється процес з 

організації та нормування праці в поштовому зв’язку. 
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Проблеми формування системи економічних методів управління трудовим 

колективом поштового зв’язку пов’язані насамперед із плинністю кадрів, 

розміром заробітної плати, недосконалістю системи стимулювання, преміювання 

працівників підприємства, мотивування і соціального забезпечення персоналу. В 

процесі дослідження установлено, що надання послуг поштового зв’язку потребує 

наявності великої чисельності листонош, операторів поштового зв’язку, 

сортувальників поштових відправлень, тобто витрат на заробітну плату. В основі 

заробітної плати кожного працівника лежить тарифна система. В Київській 

обласній дирекції, як і в цілому в підприємстві "Укрпошта" значна кількість 

працівників сільської місцевості працює не на повній занятості. Тому, якщо для 

працівників міських відділень переважно застосовується оплата праці за 

тарифними ставками, то для працівників сільської місцевості – відповідно до 

відрядних розцінок. Але дирекція не має інших важелів для залучення 

кваліфікованих фахівців, таких як забезпечення житлом, надання працівникам 

інших "гнучких" пільг: організація харчування, медичного і побутового 

обслуговування, відпочинку та культурно-оздоровчих заходів [4]. 

Адміністративно-правові методи управління трудовим колективом 

підприємства визначаються характером соціально-трудових відносин в організації 

та укладеним колективним договором підприємства. В основі соціально-трудових 

відносин колективу підприємства необхідно вбачати об’єктивні суспільні інтереси 

роботодавця і найманих працівників.  

Що стосується соціальних методів управління трудовим колективом, то 

стимулювання колективної ініціативи здійснюється різними шляхами. Велике 

значення надається стимулюванню особистої ініціативи за допомогою моральних 

стимулів. Стимулювання інтересу до праці здійснюється заохоченням 

удосконалень у роботі сумлінних працівників, створенням "ядра ветеранів", 

організацією відряджень. на інші підприємства для ознайомлення зі станом справ 

та ін. 

Для дослідження застосування цих методів в управління колективом 

Укрпошти, використовувались діагностичні методи для вимірювання рівня 
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задоволеності робітників працею на даному підприємстві, адже навіть 

суб’єктивне сприйняття процесів організації, умов та характеру праці цілком 

відбиває її реальне  становище, рівень взаємовідносин між менеджментом 

підприємства та виробничим персоналом. З аналізу діагностики стану соціально-

трудових відносин на підприємстві можна зробити висновки про наявність 

декількох факторів які створюють проблеми формування системи методів 

управління трудовим колективом і потребують визначення шляхів їх вирішення. 

Це наступні фактори: адміністративні, соціально – психологічні взаємовідносини 

з керівництвом організації, незадоволеність умовами та організацією праці, 

незадоволеність у розподілі прибутків та формування фонду заробітної плати [3]. 

Надання послуг поштового зв’язку по доставці поштових відправлень, 

періодичних друкованих видань, державних пенсій та грошових допоміг, 

прийманню та пересиланню грошових переказів, посилок, бандеролей тощо 

потребує наявності великої чисельності листонош, операторів поштового зв’язку, 

сортувальників поштових відправлень, тобто витрат на заробітну плату. Тому 

необхідним є проведення аналізу методів економічного впливу на трудовий 

колектив УДППЗ "Укрпошта" за 2014-2015 рр. [4]. 

Аналізуючи показники економічної діяльності підприємства можна зробити 

наступні висновки: 

Так, чисті доходи за період з 2014 по 2015 рр. виросли зі збитку 41550 тис. 

грн. до 53018 тис. грн., що свідчить про досить інтенсивний розвиток послуг та їх 

доходної частини, оптимізацію витрат та державних закупівель. 

Продуктивність праці за досліджуваний період зросла з 46112,27 грн. до 

57679,39 грн., тобто на 25,1%. Це свідчить про те, що ефективність виробничої 

діяльності за досліджуваний період зростала здебільшого двома шляхами: за 

рахунок збільшення обсягів послуг і при цьому за рахунок інтенсивності праці. 

Фонд оплати праці у загальних витратах займає значну частку і складає 7% в 

середньому за рік. З переходом підприємства поштового зв’язку на ринкові умови 

господарювання особливо проявляються наступні мотивуючі функції оплати 

праці:  
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 посилюється диференціація в оплаті праці у залежності від її 

складності і якості, споживацьких властивостей продукції;  

 розмір заробітку кожного працівника більш залежить від особистого 

вкладу у кінцевий результат виробничої діяльності;  

 розширюється стимулююча зона оплати праці шляхом встановлення 

оптимальних співвідношень гарантованого мінімуму заробітної плати із 

максимально можливим заробітком на конкретному виробництві;  

 змінюється функція і роль преміальної системи, збільшується роль 

санкцій за неякісну працю, підвищується значення стимулювання за доброякісну 

працю. 

На жаль, частіше є можливість застосування моральних видів стимулювання 

у Київській філії УДППЗ "Укрпошта", ніж матеріальних.  

Крім того, підприємство не має таких важелів як забезпечення житлом, 

надання працівникам інших "гнучких" пільг: організація харчування, медичного і 

побутового обслуговування, відпочинку та культурно-оздоровчих заходів для 

залучення кваліфікованих фахівців. 

Тому матеріальне стимулювання залишається основним стимулом 

заохочення працівників. Для молоді, окрім матеріального стимулювання, є 

можливість набуття професійного досвіду роботи на державному підприємстві, 

можливість кар’єрного зростання, безкоштовного навчання в спеціалізованих 

учбових закладах як для працівників поштового зв’язку, так і для їх дітей. 

Проблеми формування системи економічних методів управління трудовим 

колективом поштового зв’язку пов’язані насамперед із плинністю кадрів, 

розміром заробітної плати, недосконалістю системи стимулювання, преміювання 

працівників підприємства, мотивування і соціального забезпечення персоналу [3]. 

Найбільш очевидною проблемою в управлінні трудовим колективом 

підприємства УДППЗ "Укрпошта" є зайнятість персоналу поштового зв’язку у 

розрізі посад. Склад працівників поштового зв’язку з неповною зайнятістю 

підтверджує необхідність дослідження причин та пошук шляхів зменшення 

непродуктивних витрат робочого часу персоналу 
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Але за останній час визначилось коло проблем, які пов’язані із зміною у 

суспільно-політичному житті країни и перерозподілу влади та початку нового 

перерозподілу державної власності. В 2014 році в діяльності національного 

оператора поштового зв’язку спостерігалося значне зростання збитків та 

невиконання плану доходів практично за всіма послугами.  

Крім того, існують проблеми у використанні фонду заробітної плати. Так 

постають питання щодо оптимізації штату адміністрацій у філіях УДППЗ 

"Укрпошта". Суперечності в співвідношенні інтересів робітників підприємства і 

власників, в наслідок негативних управлінських дій адміністрації підприємства і 

філій здатні погіршити становище працівників трудового колективу і показники 

діяльності підприємства. 

Серед методів нематеріальної мотивації працівників підприємства окремо 

необхідно виділити морально-психологічні методи. Так, трудовий колектив  

УДППЗ "Укрпошта" з року в рік омолоджується, поповнюється фахівцями з 

вищою та середньо-спеціальною освітою.  

Що стосується соціальних методів управління трудовим колективом, то 

стимулювання колективної ініціативи здійснюється різними шляхами. Велике 

значення надається стимулюванню особистої ініціативи за допомогою моральних 

стимулів. Стимулювання інтересу до праці здійснюється заохоченням 

удосконалень у роботі сумлінних працівників, створенням "ядра ветеранів", 

організацією відряджень. на інші підприємства для ознайомлення зі станом справ 

тощо. 

Дослідження застосування цих методів в управління колективом Укрпошти, 

використовувались діагностичні методи для вимірювання рівня задоволеності 

робітників працею на даному підприємстві, адже навіть суб’єктивне сприйняття 

процесів організації, умов та характеру праці цілком відбиває її реальне 

становище, рівень взаємовідносин між менеджментом підприємства та 

виробничим персоналом. З аналізу діагностики стану соціально-трудових 

відносин на підприємстві можна зробити висновки про наявність декількох 

факторів які створюють проблеми формування системи методів управління 
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трудовим колективом і потребують визначення шляхів їх вирішення. Це наступні 

фактори: адміністративні та соціально – психологічні взаємовідносини з 

керівництвом організації, незадоволеність умовами та організації праці, 

незадоволеність у розподілі прибутків та формування фонду заробітної плати. 

Висновки. Отже, система методів управління трудовим колективом 

Київської обласної філії УДППЗ "Укрпошта" передбачає наступні управлінські 

дії: 

– узгодження грошової винагороди з тією діяльністю, яка приводить до 

збільшення продуктивності й ефективності роботи підприємства в цілому; 

– публічне визнання заслуг тих людей, чиї результати праці 

перевершують середні показники, характерні для працівників даної категорії; 

– виплату працівникові частки прибутку від збільшення продуктивності 

праці; 

– участь працівників у розробці показників, по яких оцінюються 

результати діяльності співробітників; 

– уточнення посадових обов’язків працівників; 

– недопущення виникнення ситуацій, при яких інтереси працівників 

можуть заходити в суперечність із інтересами фірми; 

– відсутність яких-небудь спеціальних привілеїв для керівництва, які 

збільшують розрив між ними й працівниками. 

Дослідження використання методів управління трудовим колективом 

підприємства поштового зв’язку може бути використано для аналізу системи 

управління персоналом у інших підприємствах галузі. Висновки по реалізації 

рекомендацій і напрямків удосконалення методології управління персоналом  

можуть стати основою для застосування системного підходу у концепції 

управлінні трудовим колективом підприємств і сприяти їх розвитку і створенню 

соціально-економічного ефекту, підвищення їх конкурентоспроможності. 
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Анотація.  

У статті здійснено аналіз проблем оцінки ефективності системи управління 

персоналом, розглянуто методи оцінки управлінської праці. Досліджено сучасні 

тенденції та проблеми ефективного управління персоналом.  

 

Abstract. 

In article the analyzes of problems of an estimation of system effectiveness of 

human resource management is carried out. Methods of an estimation of administrative 

work are considered. Investigation of Modern lines and problems of effective human 

resource management has been carried out. 

 

Ключові слова: управління персоналом, система управління, ефективність, 

персонал, управлінські рішення. 

 

Keywords: рersonnel management, management system, efficiency, personnel 

administrative solution.  

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання особливої 

актуальності набуває питання ефективності управління персоналом. Достатня 

забезпеченість необхідними трудовими ресурсами, раціональне використання, 

високий рівень продуктивності праці мають велике значення для підвищення 

ефективності функціонування будь-якої організації. А саме, управління 

персоналом є наймогутнішим інструментом забезпечення конкурентоздатності й 

розвитку організації.  

Тому виникає необхідність у підвищенні ефективності системи управління 

персоналом з урахуванням вимог ринкової економіки. Управління персоналом як 

багатогранний і винятково складний процес має свої специфічні властивості і 

закономірності та повинне придбати системний характер і завершеність на основі 
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комплексного рішення кадрових проблем, впровадження нових і 

удосконалювання існуючих форм і методів роботи. 

Для підвищення ефективності системи управління персоналом необхідно 

аналізувати і враховувати специфічні умови розвитку ринкової економіки в 

Україні. Величезну значимість для кожної організації, незалежно від 

організаційно-правової форми, має розробка методики оцінки, що дозволяє 

визначити дійсну ситуацію на фірмі в області управління персоналом, виявити 

слабкі місця і надати рекомендації щодо підвищення ефективності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам теорії, методології і 

практики управління персоналом присвятили велику кількість наукових праць 

закордонні і вітчизняні економісти: Е.В. Маслов, Л.В Балабанова, М.Д. 

Виноградский, В.Г. Воронкова, В.О Лук’янихін, М.І. Мурашко, Блэк Дж., 

Браверман А., Іванцевич Дж.М., Лобанов А.А., Пагрушев В.Д., Поклонський 

Ф.Ю., Синк Д.С., Скударь Г.М., Томпсон А.А., Шекшня С.В. та ін. Однак 

внаслідок складності й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних умовах 

існують питання, розроблені не цілком. 

Метою статті є визначення та аналіз оцінки ефективності системи 

управління персоналом. Обґрунтування необхідності розвитку даної системи, 

побудови нових підходів та методів використання трудових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Питання про ефективність управління 

персоналом в останні роки досліджувалось багатьма вченими. Вважається, що 

працювати ефективно – це домагатися великих результатів при менших затратах 

праці, часу, коштів. Але, на мою думку, щоб визнати, що система управління 

персоналом є ефективною, необхідно виробити певний механізм управління, 

оцінки та контролю по відношенню перш за все до цілей організації, що 

дозволить виявити справжню ситуацію в організації стосовно управління 

персоналом, виявити слабкі місця і запропоновувати комплекс дій для її 

покращення. 

В сучасних умовах ринкових відносин ефективність використання 

персоналу заслуговує на особливу увагу з боку організацій. Воно покликано бути 
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помічником керівників вищої ланки управління у визначенні кадрових ресурсів і 

можливостей організації, є основою розробки способів збільшення ділової 

активності підрозділів, виявлення резервів ефективності їхньої господарської 

діяльності, соціологічних досліджень і впровадження їх результатів. 

Досліджуючи проблеми ефективності управління персоналом, Дж. М. 

Іванцевич і А. А. Лобанов вважають, що: "оцінка ефективності управління 

персоналом - це систематичний, чітко формалізований процес, спрямований на 

вимір витрат і вигод, пов'язаних із програмами діяльності управління персоналом 

і для співвіднесення їхніх результатів з підсумками базового періоду, з 

показниками конкурентів і цілями підприємства" [2, c. 274]. 

Визначати ефективність управління персоналом пропонується на основі 

постійного збору та аналізу інформації про самих працівників за допомогою 

показників: просування по службі, професійні, кваліфікаційні, статевовікові 

характеристики персоналу, медичні і психологічні параметри, задоволеність 

працею, плинність, продуктивність, новаторська активність тощо [1, с. 128]. 

Оцінка ефективності управління персоналом тісно пов'язана з усіма етапами 

процесу управління та своїми результатами здатна спонукати керівника вносити 

необхідні корективи. При цьому оцінка забезпечує функціонування в організації 

безперебійного зворотного зв'язку і виступає могутнім важелем зростання 

результативності управлінського процесу. 

Щоб судити, наскільки ефективна та чи інша система управління 

персоналом, потрібні, природні критерії, що дозволяють провести таку оцінку, їх 

вибір залежить від того, що брати за точку відліку: діяльність конкретно узятого 

керівника, трудові показники колективу або особливості виконавців. 

Аналіз публікацій у цій області дозволяє виділити дві основні концепції, 

покладені в основу оцінки ефективності управління персоналом. Згідно з першою 

з них, ефективність управління персоналом оцінюється, виходячи з органічної 

єдності управління і виробництва, але при цьому внесок власне управління 

персоналом в ефективність виробництва не визначається. Друга концепція робить 

акцент на визначення внеску управління персоналом в ефективність виробництва. 
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Кількісна оцінка цього внеску є надзвичайно важкою задачею, оскільки 

навіть відповідних звітних показників доки що не існує. Тому більшість методик 

оцінки ефективності управління персоналом дотримується першого підходу. 

При цьому представляється доцільним оцінювати не стільки внесок 

управління персоналом в ефективність виробництва, скільки якісний вплив його 

на цю ефективність. 

Оцінку ефективності управління персоналом багато вчених-економістів, у 

тому числі Шекшня С.В., пропонують здійснювати в декілька етапів [5]: 

 оцінка досягнення цілей; 

 оцінка компетенція; 

 оцінка мотивації; 

 вивчення статистики людських ресурсів; 

 оцінка витрат. 

Відзначимо, що оцінка ефективності управління персоналом виробляється 

здебільшого суб'єктивно. На мій погляд, виникнення такої ситуації має дві 

причини: відсутність виробленої чіткої методики такої оцінки і непорозуміння 

усієї важливості такої оцінки. Основний натиск робиться на оцінку 

продуктивності, такий підхід Ми бачимо в Д.С. Синка [4], залишаючи осторонь 

"людський фактор". 

В сучасних умовах господарювання оцінка функціонування системи 

управління персоналом вимагає систематичного досвіду, вимірювання витрат і 

вигод загальної програми управління персоналом і порівняння її ефективності з 

ефективністю роботи організації за той же період.  

Перш за все, ефективність функціонування системи управління персоналом 

повинна визначатися її внеском в досягнення організаційних цілей. Управління 

персоналом є ефективним настільки, наскільки успішно персонал організації 

використовує свій потенціал для реалізації цілей, що стоять перед ним. Так, 

справжнім критерієм її оцінки служить кінцевий результат праці всього 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              287 

 

колективу, в якому органічно сполучені результати праці і керівника, і 

виконавців. 

В даний час для багатьох вітчизняних підприємств, організацій на жаль, 

характерний інший напрям. Або взагалі ігнорувати систему управління 

персоналом, або, в кращому разі оцінювати ефективність управління персоналом 

за допомогою спеціально створених для цього показників. Таких як плинність 

персоналу, витрати на професійне навчання тощо. Розвитку цієї тенденції сприяє і 

поширене уявлення про те, що фахівці з управління персоналом знаходяться 

далеко від основної діяльності, і практично ніяк на неї не впливають. Але узяті у 

відриві від загальних цілей розвитку ці, потенційно важливі показники, сприяють 

ізоляції служби управління персоналом. 

В економічній літературі представлені наступні критерії ефективності 

керівництва рис. 1. 

 

 

Відзначимо, що дуже великий інтерес представляє розгляд психологічного 

аспекту наслідків управлінської діяльності. Прибуток також входить до числа 

критеріїв ефективності, не підміняючи собою всі інші. Синк Д.С. вважає, що 

"незалежно від розміру, типу або виду конкретної організаційної системи критерії 

ефективності повинні знаходитися в центрі уваги менеджерів і директорів..." [4]. 

Іншими словами, критерії, представлені на рисунку 1, можуть бути 

використані для оцінки ефективності будь-якого виробничого колективу. 
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Щодо конкретних методів оцінки Управлінської праці, то пропоновані 

методи і ті, що використовуються на практиці, можна розділити на три групи: 

кількісні, якісні (або описові) і комбіновані (або проміжні) [3]. До кількісних 

методів оцінки відносяться бальний, коефіцієнтний, метод рангового порядку, 

метод парних порівнянь, система графічного профілю, метод "експерименту" 

тощо. До якісних (описових) методів відносяться: система усних і письмових 

характеристик, метод еталона, матричний і біографічний методи, метод групової 

дискусії. Прикладами комбінованих методів є метод стимулюючих оцінок, 

угрупування працівників, тестування. 

Найбільше розповсюдження отримали кількісні методи оцінки 

управлінської праці, особливо бальний, коефіцієнтний і бально-коефіцієнтний, 

їхніми перевагами є об'єктивність, незалежність відношення експертів до фахівця, 

можливості формалізації результатів, порівняння параметрів, систематизація 

результатів і використання математичних методів. 

Як методологічний підхід представляється доцільною оцінка ефективності 

на трьох різних рівнях: 

 на рівні окремих працівників 

 на рівні органу управління 

 на рівні системи управління. 

У ряді європейських країн отримали розповсюдження так звані центри 

оцінки управлінського персоналу. Діяльність таких центрів полягає у виявленні за 

допомогою експертів і на підставі спеціального комплексу тестів і вправ 

потенційних здібностей працівників управління. Центри оцінки можуть 

допомогти як просуванню управляючих працівників, так і підвищенню їх 

кваліфікації. 

Центри оцінки не вільні від недоліків, до яких, перш за все, відноситься 

висока вартість здійснення їх програм. Крім того, вживані оцінки не гарантують 

відсутність помилок. Так деякі американські фірми застосовували додаткові 
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методи, такі як використовування "мовного консультанта", що допомагало 

випробовуваному самому визначати пропуски в своїй підготовці. 

Висновки. Таким чином, для підвищення ефективності системи управління 

персоналом доцільно аналізувати та враховувати специфічні кризові умови 

розвитку ринкової економіки в Україні. Управління персоналом як багатогранний 

і винятково складний процес, має свої специфічні властивості та закономірності й 

повинен мати системний характер і завершеність на основі комплексного 

вирішення кадрових проблем, запровадження нових й удосконалення наявних 

форм і методів роботи. 

Раціональне використання трудових ресурсів відіграє важливу роль у 

підвищенні ефективності суспільного виробництва та рівня життя населення. 

Тому від того, наскільки раціонально він сформований, багато в чому залежить 

економічний потенціал кожного виду економічної діяльності, темпи його 

розвитку, зростання соціального та культурного рівня життя найманих 

працівників та роботодавців, становлення повноцінних відносин соціального 

партнерства. 
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Анотація.  

У статті на основі аналізу наукового доробку вчених із різних галузей науки 

– філософії, культурології, психології управління, менеджменту  розкрито 

сутність понять "культура" як базисного для розгляду організаційної культури, 

його основні концепти і значення для розвитку організації будь-якої сфери. 

Акцентовано увагу на духовному значенні організаційної культури та її значенні у 

розвитку людини, організації та цивілізації. Наведені обґрунтовані концепції 

культури, типології організаційної культури та її різновиди в науковому обігу. На 

підставі аналізу наукового доробку вчених різних галузей науки – філософії, 

культурології, психології управління, менеджменту − розкрито сутність поняття 

"культура" як базисного для розгляду організаційної культури, його основні 
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концепти і значення для розвитку організації будь-якої сфери. Акцентовано увагу 

на духовному значенні організаційної культури та її ролі в розвитку окремої 

людини, організації та цивілізації загалом. Наведено обґрунтовані концепції 

культури, типології організаційної культури та її різновиди в науковому обігу. 

 

Abstract. 

In the article, the essence of the term "culture" as a basis for considering the 

organizational culture, its main concepts and the role for the organization development 

in any area was defined on the basis of the analysis conducted on the academic lay-outs 

of the scholars who are the representatives of various sciences: philosophy, cultural 

studies, psychology of management, and management in general. Attention was focused 

on the spiritual importance of organizational culture and its significance for the 

development of a human, an organization, and the civilization. The specified concepts 

of culture, typology of organizational culture, and its variaties in the scientific sphere 

were represented. 

 

Ключові слова: культура, організаційна культура, організація, 

корпоративна культура. 

 

Keywords: culture, organizational culture, organization, corporate culture. 

 

Постановка проблеми. Актуальність вивчення організаційної культури 

пов’язана з тим, що знання особливостей організаційної культури установи дає 

можливість оцінити міру стабільності організації, її конкурентоспроможність, 

передбачити можливі напрями управлінських рішень, а також здатність досягати 

запланованих соціально значущих наукових результатів. Багато дослідників 

сходяться на думці, що більшість проблем, пов’язаних із неможливістю домогтися 

будь-яких змін, навіть за бажання зробити це, виникають під впливом 

організаційної культури. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукою обґрунтовано феномен 

організаційної культури (П. Вейл, М. Елвессон, П. Ентоні, Л. Карамушка, Дж. 

Мартін, Д. Майєрсон, Р. Моран, К. Рей, В. Сате, Г. Сміт, Е. Уїлкінз, Р. Уотерман, 

П. Харріс, Ч. Ханді, Е. Шейн, Ю. Палеха, Г. Тимошко), виявлено та оцінено її 

зовнішні ознаки (Д. Хемптон), досліджено окремі проблеми та функції управління 

організаційною культурою (Д. Боллінже, Дж. Дістефано, Г. Лейн, В.Оучі, Г. 

Хофстеде, Л. Калініна, Л. Карамушка, С. Ліпатов, В. Лозниця, Л. Орбан-Лембрик, 

О. Топузов, Ж. Серкіс), розроблено принципи управління персоналом на основі 

трудової мотивації (Р. Френч, В. Асєєв, Д. Девіс, А. Журавльов). Разом із тим в 

умовах соціально-економічних перетворень, що відбуваються в Україні, практика 

вимагає нових підходів до організації діяльності та оптимізації взаємодії в 

сучасних організаціях, а наука не надає дієвого інструментарію для вирішення 

проблем, які виникають. 

Виклад основного матеріалу. В усі часи розвитку цивілізації проблеми 

культури привертали особливу увагу, передусім тому, що культура завжди була 

могутнім фактором розвитку суспільства. Вона пронизує всі напрями людської 

діяльності – від матеріального виробництва до найвеличніших виявів людської 

творчості. 

У повсякденному житті поняття "культура" розуміють як освіченість, 

начитаність, розумність. Використовують також поняття "особиста культура" або 

"культура людини".  

Поняття культури розвивалося історично й має власну ретроспективу 

розвитку. Слову "культура" притаманні не тільки досить широкий семантичний 

спектр у багатьох сучасних мовах, у тому числі українській, а й суто лінгвістична 

історія. В європейські мови воно безпосередньо або опосередковано (через інші 

мови) прийшло з латини. Латинське cultura, у свою чергу, походило від colere. 

Цей термін спочатку означав "обробіток людиною землі", а пізніше мав безліч 

значень, а його сутність пов’язувалася, зокрема, з такими діями та намірами як: 

"поклонятися", "шанувати", "плекати", "населяти", "розвивати", "виховувати" і т. 

ін. Ним почали позначати процеси та результати опрацювання матеріалів природи 
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в різних ремеслах, а потім і процеси виховання й навчання людини. У такому 

розширеному змісті термін "культура" вперше був застосований у роботі 

давньоримського оратора й філософа Марка Тулія Цицерона "Тускуланські 

рукописи". Поняття побутової мови, що мало на увазі обробіток ґрунту, Цицерон 

використав у переносному значенні як опрацювання людського розуму під час 

навчання і виховання. "Як родюче поле без обробітку не дасть врожаю – так і 

душа", – говорив він. 

Подальший розвиток поняття "культура" був пов'язаний з його поширенням 

на все створене людиною, позначенням цим терміном штучного на протилежність 

природному.  

Термін "культура" вживається у спеціальних науках, таких як історія, 

археологія, антропологія, біологія, агрономія та ін. Наприклад, археологи 

називають культурою спільність археологічних пам'яток певної епохи, коли 

говорять про "трипільську культуру" або "черняхівську культуру". Історики 

називають культурою сукупність досягнень певного народу в певну епоху. Вони 

говорять наприклад, про культуру Стародавньої Греції, візантійську культуру, 

культуру іспанського середньовіччя або італійського Ренесансу. 

У XX ст. категоріями культури дедалі більше починають оперувати й такі 

науки, як теологія, психологія, політологія, мовознавство та ін. За цих умов зросла 

потреба в оформленні спеціальної наукової дисципліни, у межах якої була б 

розроблена адекватна до посталих проблем методологія дослідження культури. 

На межі різних гуманітарних наук (насамперед філософського циклу) складається 

власне культурологічна наукова дисципліна. 

Сьогодні, коли людство увійшло до третього тисячоліття, особливого 

значення набуло питання розвитку культури. Ця проблема постійно перебуває в 

центрі уваги найрізноманітніших наук – філософії, соціології, культурології, 

мистецтвознавства, психології, педагогіки, соціології, психології, тектології, 

освітнього менеджменту тощо.  

Культура – складне і багатогранне явище. У філософії категорія "культура" 

фіксує міру засвоєння людиною буття, певну систему способів, засобів і методів 
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людської діяльності. Культура – безцінне джерело прогресу суспільства в цілому 

й розвитку людини зокрема. Культура постає як смисловий світ, який надихає 

людей, з'єднує їх у співтовариства і передається з покоління в покоління, визначає 

спосіб буття та світосприймання людей. Отже, культура трактується і як спосіб 

історичного буття діяльності людей. Людина творить культуру, особистий смисл і 

соціальне призначення якої полягають у формуванні та вдосконаленні 

індивідуума. Таким чином, саме поняття “культура" має різнопланову 

інтерпретацію, яка пояснює складну й багатофункціональну природу цього 

феномену. 

Аналіз наукової літератури дає змогу зробити висновки про наявність 

авторських обґрунтованих концепцій культури, важливих для проведення 

дослідження: натуралістичної (розглядає її як предметно-речові форми діяльності 

людини, продовження природи), “класичної" (розглядає культуру в контексті суто 

духовного утворення людини як динамічної істоти, що розвиває свої потенції і є 

творцем культури), модерністська (розуміє культуру як результат щоденної 

діяльності людини), аксіологічна (розуміє під культурою світ духовних і 

матеріальних цінностей, ідеалів, смислів), діяльнісна (розглядає як 

позабіологічний специфічний спосіб людської життєдіяльності), семіотична 

(також позабіологічний, але суто знаковий механізм передання досвіду через 

соціокод) та гуманітарна (вивчає духовно-моральний суб’єкт культури – людину) 

[1, с. 343−356].  

Окрім авторських концепцій, у різних галузях наукового знання культура 

класифікується за різними ознаками та може тлумачитись як гуманна, 

новаторська, традиційна, інноваційна, аморальна, духовна, професійна або 

орієнтована на загальнолюдські цінності з нівелюванням тих чи інших 

професійних аспектів, управлінська, інформаційна, правова, методична та ін. Але 

незалежно від типу та забарвлення культури, її наповнення, слід визначити 

цінність самого ставлення одного суб'єкта до іншого. Поруч із поняттям 

“культура" як цивілізаційним утворенням діяльності людини протягом усього 

часу існування людства розглядаються такі його складові :“культура особистості", 
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“расова культура", “етнічна культура", “національна культура", “гендерна 

культура", “корпоративна культура",  “  організаційна культура “, “організаційний 

клімат" і т. ін. 

У низці наукових статей і монографічних досліджень поряд із терміном 

“корпоративна культура" вживаються терміни “ культура в організації “ та 

“організаційна культура". Зокрема, у працях У. Оучі та Р. Рютінгера 

використовується поняття "корпоративна культура", яке вчені витлумачують як 

союз усіх членів організації, "корпоративний дух", спільну філософію (цит. за: [2, 

с. 14]). 

Сучасні вітчизняні вчені Б. Гаєвський і Ю. Палеха [3] під корпоративною 

культурою розуміють також суміш різних типів організаційних культур і, таким 

чином, "організації являють собою полікультурні утворення" [4, с. 97].  

Часто поняття “організаційна культура" та “корпоративна культура" 

дослідники та вчені чітко не розмежовують за сутністю, а використовують як 

синоніми, хоча саме існування цих визначень передбачає, на нашу думку, 

розрізнення феноменології, яка стоїть за кожним із них.  

Для чіткішого визначення змісту кожного з них вважаємо за необхідне 

розглянути зміст та концепти понять “корпорація" та “організація". “Корпорація" 

(від пізньолат. сorporatio) означає: "1. Договірні об’єднання організацій створені 

на основі виробничих, наукових та комерційних інтересів на основі налагодження 

горизонтальних зв’язків, координації та субординації їх взаємодії з делегуванням 

окремих повноважень централізованого регулювання, діяльності кожного з 

учасників. 4. У праві – сукупність осіб, які об’єдналися для досягнення якої-

небудь мети" [5, с. 457].  

За поширеними в літературі підходами під “організацією" розуміється 

система свідомо координованої діяльності двох і більше людей на основі 

спільності інтересів, мети, програми, дій тощо [5, с. 679]. При цьому вид 

діяльності, мета та способи її досягнення у цих організацій можуть відрізнятися, 

мати різні напрями, "стратегічний набір" і тактику, перетинаючись тільки у 

вузькому аспекті – взаємодії на ринку. Організації, об’єднані в корпорацію, та 
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корпоративний орган управління не втручаються у стратегічні, тактичні та 

фінансові плани одне одного – їх об’єднує тільки клієнти, їхні потреби та 

інтереси, попит на продукцію на ринку й прибуток. На нашу думку, корпоративна 

й організаційна культури – це діалектично близькі, але не тотожні явища, скоріше 

– ціле та частка цього загальнонаукового феномену. На підставі репрезентованих 

у літературі наукових підходів та результатів теоретичного аналізу концептів двох 

понять під корпоративною культурою слід розуміти філософію та ідеологію, на 

засадах яких відбулося об’єднання організацій у корпорацію та в яких поєднано 

культури підрозділів організацій, що має вправляти вплив на зовнішнє політичне, 

економічне, соціально-культурне, інформаційне середовище. Поняття 

організаційної культури може бути складовою корпоративної культури за умови 

об’єднання організацій у корпорацію(цит. за: 2, с. 15]). 

У літературі з теорії організації немає єдиного загальноприйнятого 

визначення організаційної культури. Поняття "організаційна культура", або 

"культура фабрики", вперше з'явилося на початку 1950-х років у американській 

промисловій соціології [6]. Проблема природи і змісту організаційної культури 

привернула увагу дослідників тільки наприкінці 1970-х років [7].  

Уведення терміна “організаційна культура" і його детальне розроблення 

датовані кінцем 70-х – початком 80-х років ХХ ст. Відтоді й визначилися 

різноманітні підходи в дослідженні організаційної культури.  

З початку 1980-х років вона стає важливою темою книг і статей зарубіжних 

учених і управлінців. Першою теоретичною працею з проблеми організаційної 

культури вважається книга відомого американського фахівця в галузі 

організаційної психології Е. Шейна "Організаційна культура і лідерство". Е. 

Шейн, Л. Смірчіч і М. Лоуїс визначають організаційну культуру як "сукупність 

основних переконань, сформованих самостійно, засвоєних або розроблених 

певною групою в міру того, як вона вчиться вирішувати проблеми адаптації до 

зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції. Вони виявилися досить 

ефективними, щоб вважатися цінними, а тому передаватися новим членам як 

зразок сприйняття, мислення і ставлення до конкретних проблем" [8]. 
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На початку 80-х років були видані праці: “Культурні концепції: 

інтернаціональні розбіжності в професійних цінностях" Дж. Хофштед, 

“Корпоративні культури: правила і ритуали корпоративного життя" Т. Діла й А. 

Кеннеді, “Теорія Z" У. Оучі і “У пошуках ефективного управління" Т. Пітерса і Р. 

Уотермана. У них лейтмотивом окреслено культуру організації чи корпорації як 

вагомий чинник економічної ефективності поміж інших та необхідність її 

адаптації до потреб зовнішнього середовища. 

Окрім того, з 1982 по 1984 р. у Канаді і Європі було проведено п'ять 

представницьких конференцій з проблем організаційної культури, 

організаційного фольклору й символізму. В Україні у 2010−2015 рр. лабораторією 

управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України 

організовано п’ять таких конференцій на базі експериментальних майданчиків 

всеукраїнського рівня, проблематика дослідження яких пов’язана з теорією та 

технологіями формування та розвитку організаційної культури в закладах освіти, 

за результатами яких видано збірники наукових праць, матеріали конференцій і 

тез. 

 У середині 80-х років ХХ ст. з'явилися два об'ємні, орієнтовані на 

спеціалістів із цієї проблеми, дослідження Е. Шейна [9; 10] і В. Сате [11] 

присвячені системному описові феномену організаційної культури в 

швидкоплинному світі й місця лідера у створенні та управлінні культурою в 

організації.  

У результаті принципових політичних та економічних змін у нашому 

суспільстві, інтенсивного розвитку науки управління та прикладного 

менеджменту інтерес до організаційної культури й до різних аспектів цього 

феномена став предметом дослідження у працях вітчизняних авторів, зокрема в 

монографічних і дисертаційних роботах із соціології, менеджменту, психології. 

Зокрема, формування управлінської культури менеджера в умовах становлення 

ринкових відносин (В. Лапщина, Харків, 1995), методи діагностування, 

формування та розвитку організаційної культури (М. Павлова, Москва, 1995), 

психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
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до формування організаційної культури школи (Ж. Серкіс, Київ, 2004), 

педагогічні умови формування інноваційної організаційної культури 

загальнонавчального закладу (Л. Асадчих, Курськ, 2010), підготовка керівника до 

аналізу організаційної культури школи у процесі підвищення кваліфікації (О. 

Люлікова, Санкт-Петербург, 2008; Я. Стемковська, Черкаси, 2014); Г. Тимошко, 

Київ, 2015) та ін. [12; 13; 14 тощо]. 

У літературі з цієї проблеми певний обсяг мають дослідження, спрямовані 

на типологічний аналіз організаційної культури, з виокремленням так званих 

субкультур, або типів організаційної культури. Окремі вчені пропонують 

розглядати як відмітні характеристики інноваційної організаційної культури 

організаційні відносини. Використовуючи цей критерій, Л. Д. Гіттельман вирізняє 

"слабку", "сильну", "технократичну" й "інноваційну" організаційну культуру. 

"Слабка" організаційна культура, на його думку, характеризується 

регламентацією, великою кількістю інструкцій, відсутністю чітких уявлень про 

цінності, переконання щодо того, як можна досягти успіху, довгострокової мети. 

"Сильну" організаційну культуру характеризують готовність співробітників до 

розумного ризику й нововведень, пріоритетність розв’язання соціальних завдань, 

групові форми прийняття рішень, орієнтація на колективні стимули; високий 

рівень самоврядування, самопланування, самоорганізації, самоконтролю та 

самооцінки [15, с. 79].  

Т. Н. Персикова розглядає "відкриту" й "закриту" організаційну культуру. 

На думку автора, в організації з "відкритою" організаційною культурою 

вважається правильним усе піддавати сумніву й висувати нові оригінальні ідеї. 

Організації із "закритою" організаційною культурою вирізняються тим, що їх 

співробітники виконують тільки індивідуальні завдання, а новизна зведена до 

мінімуму [ 16, с. 81]. 

У дослідженнях Т. Баландіної і Ю. Биченкова як важлива ознака 

інноваційної організаційної культури аналізуються пріоритетні цінності 

організації і стилі керівництва [17].  
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Висновки. Аналіз літератури свідчить, що в науковому обігу перебувають 

близько двадцяти авторських типологій організаційної культури для виробничих 

організацій, на відміну від обґрунтованих типологій для сфери освіти наукової 

діяльності, що свідчить про вищий  ступінь розроблення проблеми саме для 

промислових корпорацій і виробничих організацій. З’ясовано, що термін 

"корпоративна культура" переважно застосовується щодо корпорацій, компаній, 

фірм та інших типів виробничої галузі та економіки, а поняття "організаційна 

культура" використовується здебільшого для розгляду соціальних організацій 

різного типу, зокрема у сфері освіти, сфери охорони здоров’я, державної служби , 

наукової сфери. 

У теорії управління, тектології, організаційному менеджменті та 

менеджменті культури до ядра базових понять входить такі поняття, як "культура 

організації" або "організаційна культура", що за сутністю та концептами є 

ідентичними.   

Організаційна культура властива будь-якій організації: великій чи малій, 

виробничій, освітній або науковій. При цьому членам організації їхня культура 

здається абсолютно природною і часто єдино можливою. Більшість дослідників, 

які вивчають феномен "організаційна культура" в установах соціальної сфери, 

звертають увагу на вагомий вплив норм, цінностей і правил, які діють в установі, 

мови та традицій у колективі, на стиль і тип поведінки його членів.  

Під організаційною культурою розуміють переважно систему цінностей, 

норм, правил, мотивів трудової діяльності працівників у організації, ритуалів та 

традицій, що склалися з часом і впливають на філософію, місію та базові цілі 

організації.  

У вітчизняній педагогічній теорії й практиці поняття "організаційна 

культура" в закладах освіти переважно зводиться до педагогічної етики, 

підтримання чистоти й порядку на робочих місцях. Нівелюється той факт, що 

носіями організаційної культури є всі суб’єкти діяльності та суб’єкти управління.  
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Анотація.  

У статті досліджується науково-методична робота як цілісна система в 

навчальному закладі, її оcновні компоненти. Методична робота — один із важелів 

управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямований на 

виховання у педагогів вимогливості до своєї педагогічної праці, бажання пошуку 

більш раціональних методів та форм навчання і виховання. 

     

Abstract. 

The article examines the scientific and methodical work as a complete system in 

the school, its ocnovni components. Methodical work - one of the control levers 

educational process, which should be aimed at training teachers in educational rigor to 

their work, the desire to search for more efficient methods and forms of training and 

education. 

 

Ключові слова: система методичної роботи, функція планування,оптимальні 

очікуванні результати, основні компоненти методичної роботи, нетрадиційні методи 

та форми організації методичної роботи, оптимальні системи на сьогодні, орієнтована 

модель методичної роботи. 

 

Keywords: system of methodical work, scheduling, optimal results pending, the 

main components of methodical work, innovative methods and forms of methodical 

work, the best systems currently focused model of methodical work. 

 

Постановка проблеми. Модернізація  системи  освіти  в Україні  зумовлює  

потребу  в  оновленні  професійної  підготовки   педагогічних  працівників, 

підвищення  рівня  їхньої  готовності  працювати  в  інноваційному  режимі. 

Якість  методичної  роботи  залежить  від  ефективності  системи  

управління  як  методичною  роботою, так і від  ефективності  системи  

управління  навчанням  педагогічних  кадрів. 
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Наявність  цілісної, дієвої  системи  управління  директора  забезпечує  

виконання  завдань  розвитку  освіти, обумовлює  модернізацію  моделі  

методичної  роботи  з  метою  підвищення  професійної  майстерності, творчого  

зростання  та  формування  компетентного  вчителя. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні та теоретичні 

аспекти управління та організації методичної роботи позначені в дослідженнях 

Ю. Бабанського, Л. Поздняка, М. Поташника, Ю.Конаржевського,І.Жерносєка  та  

ін. Напрями безперервного підвищення кваліфікації представлені в роботах  С. 

Вершловського, Л.Луценко, О. Мамаєвої, Г. Сухобської, А. Шапошникової та ін. 

Питання теорії педагогічних і управлінських інновацій відображені в роботах 

Н.Горбунової, І.О. Котлярової та ін. Проблема використання різноманітних форм 

методичної роботи описана  в   роботах  М.Бочкарьової, Л. Кулакової, С. 

Молчанова, Н. Мішурова, Л.Одінцової,  Г. Прохорової. 

Методологічною  та теоретичною основою методичної роботи в  стали праці 

відомих учених Ю.Бабанського, В. Бондаря, М.Поташника, М.Скаткіна, І.Зязюна, 

Т. Шамової, які розкривають проблеми управління всіма структурними 

підрозділами навчального закладу  та відзначають стратегічні напрямки розвитку 

освіти. 

Мета статті - визначення основних компонентів науково-методичної 

роботи в навчальному закладі як цілісної системи, яка б створювала умови для 

підвищення майстерності кожного педагога, педагогічного колективу на 

оптимальну реалізацію стратегічних завдань та пріоритетних напрямків 

модернізації вітчизняної системи освіти. 

Виклад основного матеріалу. Система методичної роботи 

є впливовим управлінським  фактором, управління нею – специфічним 

різновидом освітньо-управлінської діяльності. Щоб керувати науково-

методичною роботою як системою, треба знати, чим керувати, на які елементи 

слід впливати, щоб система функціонувала ефективно, щоб управлінський вплив 
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на неї був цілеспрямований. Отже, розглянемо організацію науково-методичної 

роботи на засадах управлінського аспекту. 

  Управління  – це цілеспрямована взаємодія  керуючої та 

керованої підсистем з досягнення запланованих результатів. Метою управління 

є удосконалення прийняття рішень тими суб’єктами , яких вони стосуються.        

Необхідність  в управлінні виникає кожного  разу, коли люди об’єднуються, 

щоб спільно  виконати якусь справу. Виникає особливе завдання спільних 

цілей і об’єднання зусиль учасників спільної діяльності для їх досягнення. Тому 

метою управління є удосконалення прийняття рішень  тими суб’єктами,  яких 

вони стосуються. 

" Сучасне  управління передбачає розвиток кооперації праці, 

стратегічне планування, яке  допускає поточне переформулювання 

цілей в ієрархічній вертикалі  – контакт з нижчим і вищим рівнями, які 

безпосередньо дотикаються", – зазначає Г. В. Єльникова [18,с.4]. 

 Одна  з особливостей управління на сучасному  етапі –

 у відході від традиційних  форм організаційної побудови в перебудову структур 

відповідно до вимог оперативності  розв’язання питань управління освітнім 

закладом.  

 "Методична робота – зазначається в рекомендаціях Міністерства освіти і 

науки України від 03.07.2002 р. № 1/9–318 – важлива складова післядипломної 

педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного 

працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних 

закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу" 

[4,с.6].  

Відтак, організація науково-методичної роботи як управлінська функція 

складається із чотирьох компонентів:  

1) вибір  і формулювання мети науково-методичної  роботи;  

2) відбір  засобів її реалізації;  
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3) підбір  і підготовка виконавців, визначення  організаційних відносин між  

ними;  

4) оцінка  результатів науково-методичної  діяльності.  

      На  першому етапі керівник коледжі разом із педагогічним колективом 

здійснює вибір і формулює мету науково-методичної роботи. Цей процес має 

назву цілеутворення, або ціле покладання, декомпозиції мети. 

Мета  – це передбачуваний результат діяльності, відправний пункт при 

розробці та прийнятті планів і управлінських рішень, засіб мотивації працівників і 

контролю результатів діяльності як педагогічного колективу в цілому, так і 

кожного вчителя зокрема.  

Основна мета науково-методичної роботи – забезпечення умов 

систематичної колективної й індивідуальної діяльності педагогічних працівників, 

спрямованої на підвищення рівня їх науково-теоретичної, психолого-педагогічної 

підготовки, професійної майстерності, загальнокультурної орієнтації, тобто 

приведення фахової та методичної компетентності педагогічних працівників до 

рівня сучасних вимог розвитку освіти й суспільства [4,с. 7].  

  Управління  методичною роботою – це  процес цілеспрямованої  

взаємодії  керівника  з  педагогічними  працівниками, в  результаті  якої  

забезпечується  їхня  активна  участь  у  досягненні  мети  управління.          

Методична робота, як будь-яка діяльність, не може протікати спонтанно і 

безсистемно. В основі будь-якої діяльності лежить управління цим процесом.  

Звернемося до поняття "управління навчальним  закладом", даному 

В.І.Дружиніним. Управління освітньою установою - це "цілеспрямований процес 

взаємодії сукупного суб'єкта управління та об'єкта управління для перекладу 

об'єкта в новий якісний стан, творчо використовуючи соціальні закони в 

конкретних умовах" [ 75,с.32]. 

Весь процес управління будь-якою організацією носить циклічний 

замкнутий характер. Управлінський цикл складається з трьох основних етапів: 

- попереднього управління; 

- оперативного управління; 
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- заключного управління. 

Результатом даної циклічності є те, що управлінська діяльність поділяється 

на ряд взаємопов'язаних, але відокремлених видів діяльності - функції управління. 

Наведемо кілька визначень даного поняття. 

Функція управління (від лат. - вчинення, виконання) - це відношення між 

керуючою системою і керованим об'єктом, що вимагає від керуючої системи 

виконання певної дії для забезпечення цілеспрямованості і (або) організованості 

керованих об'єктів. 

Функція управління - це певний вид однорідної, регулярно повторюється 

управлінської діяльності, що вимагає спеціалізації праці в суб'єкті управління і 

застосування спеціальних методів і прийомів її здійснення. 

В сучасному освітньому менеджменті виділяють вісім функцій: 

- аналіз; 

- прогнозування; 

- планування; 

- організація; 

- контроль; 

- координація; 

- регулювання; 

- стимулювання. 

Всі ці функції управління повністю повинні бути присутніми в управлінні 

методичною роботою освітньої установи. А правильно їх реалізувати, підібрати 

відповідні засоби і методи - це завдання кваліфікованого менеджера. 

Прогнозування - це складний процес, від правильної реалізації якого буде 

залежати весь подальший шлях процесу. Б.С. Гершунський дає наступне 

визначення педагогічного прогнозування - це "спеціально організоване 

комплексне наукове дослідження, спрямоване на отримання випереджаючої 

інформації про перспективи розвитку педагогічних об'єктів з метою оптимізації 

змісту, методів, засобів і організаційних форм виховно-освітньої діяльності на 

різних ступенях освіти" [ 17,с.32].  
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У даному визначенні чітко сформульовані основні завдання прогнозування: 

- формування та структуризація цілей і завдань; 

- визначення можливих траєкторій розвитку; 

- виявлення динаміки розвитку коледжі; 

- зразковий підбір методів і засобів щодо вирішення конкретних завдань. 

Для проведення коректного процесу прогнозування необхідно володіти набором 

спеціальних наукових методів: 

- моделювання; 

- екстраполяція; 

- метод експертних оцінок; 

- опитування суб'єктів діяльності; 

- соціометрія; 

- причинно-наслідковий метод; 

- метод мозкового штурму; 

- генетичний метод; 

- етод історичних аналогій. 

 У чому сутність даних методик. 

Моделювання - це процес імітації майбутніх процесів в абстрактній формі. 

Дозволяє переглянути можливі результати і наслідки діяльності. 

Екстраполяція - поширення вивчених ретроспективних тенденцій, 

спостережень, вибіркових даних на перспективу. 

Метод експертних оцінок - заснований на досягненні згоди в групі експертів 

з приводу майбутнього розвитку будь-якого об'єкта чи процесу.          Причинно-

наслідковий метод - грунтується на великій кількості статистичних даних. 

Метод мозкового штурму - процес знаходження кращого вирішення 

поставленої проблеми, шляхом вибору з максимального великої кількості 

запропонованих варіантів. 

Метод історичних аналогій - грунтується на знаходженні в історичному 

минулому об'єкта зі схожими характеристиками та вивчення процесу його 

розвитку за певною проблематики. 
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Виділяють три види прогнозування по мірі попередження: 

- короткострокове (2-4 роки) 

- середньострокове (5-10 років) 

- довгострокове (10-20 років) 

У прогнозуванні методичної роботи найбільш поширені короткострокове і 

середньострокове планування. Довгострокове планування слабо застосовується 

через високу мобільності навколишнього середовища, загалом, і системи освіти 

зокрема. 

Якщо завдання прогнозування намітити перспективні цілі і завдання 

методичної роботи і вказати шляхи їх досягнення, то планування ставить 

конкретні цілі та строки, визначає виконавців і відповідальних. Планування 

покликане забезпечити структуризацію процесу роботи, вибудувати весь 

технологічний ланцюжок для досягнення цілей. 

Процес планування повинен бути строго систематизованим і включати в 

себе наступні етапи: 

- аналіз та оцінка вихідного стану системи; 

- визначення головних завдань, які необхідно вирішити в планованому 

періоді; 

- проектування очікуваних результатів ( обов'язково в кількісних і 

діагностичних характеристиках ); 

- підбір комплексу заходів для досягнення завдань; 

- встановлення термінів і відповідальних за реалізацію даних заходів; 

- визначення обсягу і структури ресурсів, необхідних на різних етапах 

реалізації плану. 

Результатом планування повинен бути конкретний офіційний документ 

коледжі, обов'язковий для виконання всіма структурами та працівниками коледжі 

- план. В процесі реалізації всі інші дії здійснюються відповідно до цього 

документа. 

В ході планування особливу увагу рекомендується приділяти цілям і 

результатам. Як було розглянуто вище, методична робота це дуже 
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багатосуб'єктна, поліструктурна діяльність. Правильно поставивши мету для всіх 

об'єктів методичної роботи, ми зуміємо обгрунтувати і необхідність заходів за 

планом. Формальний підхід до формування цілей і завдань, призведе до 

нерозуміння всього процесу в педагогів, а, отже, недбалому та недбалому 

ставленні до здійснення плану. Результати роботи обов'язково повинні бути 

вимірюваними. Вибір та визначення діагностованих параметрів - запорука 

успішності реалізації плану. Планування у методичній роботі має здійснюватися 

не тільки в загальних планах методичної роботи, але і в індивідуальному 

плануванні самоосвіти. 

Функції планування та прогнозування методичної роботи обов'язково 

повинні відповідати наступним закономірностям: 

• єдність управління методичної службою; 

• поєднання централізації і децентралізації в управлінні методичної 

службою; 

• співвідношення керуючої і керованої систем; 

• вплив загальних функцій управління на кінцевий результат. 

Ці закономірності визначають вимоги у всій системі управління 

методичною роботою і знаходять своє відображення в її принципах: 

- принцип науковості й аналітичного підстави. Він припускає опору в 

управлінні на досягнення науки, перш за все, педагогіки, психології, 

дидактики, менеджменту; 

- принцип системності управління. Необхідно охопити управлінням всю 

сукупність цілісної системи методичної діяльності в коледжі; 

- принцип колегіальності. Всі рішення приймаються колегіальним дорадчим 

органом; 

- принцип горизонтальної координації. Передбачає повну взаємодію з 

основними, додатковими установами освіти та іншими зацікавленими службами; 

- принцип гнучкості та варіативності. Потребує періодичного перегляду 

організаційної структури, змісту і технологій у шкільній системі методичної 

роботи відповідно до потреб і інтересами кадрів, регіональної стратегією освіти і 
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т. д. Варіативність передбачає наявність оптимального вибору і різноманітності 

структур, змісту, форм і технологій у вдосконаленні професійної компетентності 

педагогів; 

- принцип безперервності і наступності. Забезпечення безперервності 

розвитку методичної і загальної культури педагогічних кадрів, право вибору 

протягом всієї їхньої педагогічної діяльності видів, темпів і термінів підвищення 

кваліфікації. 

Наступними функціями управління після створення плану є організація і 

контроль. 

Навіть найкращий план потерпить невдачу, якщо буде погано організовано 

його виконання. Що ж ми розуміємо під функцією "організація"? 

Класичний менеджмент дає таке визначення. Організаційна функція - це 

сукупність дій і процедур, що ведуть до впорядкування та узгодження 

взаємозв'язків між компонентами системи. Організувати - це означає розділити на 

частини і делегувати для виконання будь-якої управлінської задачі, шляхом 

розподілу відповідальності, повноважень, а також сформувати стійкі організаційні 

структури, процедури та зв'язку. Організаційна функція складається з 2 фаз: 

- формування управлінського завдання, прийняття рішення та її реалізації, 

доведення до виконавців, вибір засобів і способів дій, розподіл доручень, 

створення для виконавців стимулів і мотивацій, делегування виконавцям деяких 

владних повноважень; 

-створення необхідних умов для виконавців, придбання ресурсів, 

забезпечення фінансами, надання робочих місць і їх оснащення. 

На жаль, ці нескладні правила найчастіше дотримуються не повністю. 

Керівники всіх рівнів схильні роздавати обов'язки і відповідальність, часто 

забуваючи про права виконавців, а також про свої власні обов'язки. Принципами 

організаційної функції є: 

- безумовна відповідальність керівника за дії підлеглих; 

- відповідність відповідальності і владних повноважень; 

- пряма підпорядкованість. 
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Наступною функцією управління, яка повинна виконуватися керівником, є 

функція контролю. Контроль - це функція управління, яка служить засобом 

зворотного зв'язку між суб'єктом і об'єктом управління і являє собою 

здійснюваний суб'єктом комплекс заходів з нагляду за реалізацією управлінських 

рішень, перевірки життєдіяльності організації з метою виявити можливі 

відхилення і здійснити корекцію. Метою контролю є збір, накопичення, обробка 

та підготовка до аналізу інформації про стан керованого процесу або об'єкта, 

фіксація відхилень у життєдіяльності загальноосвітнього  навчального  закладу  

від встановлених планів, стандартів і норм для прийняття регулюючих заходів. 

Об'єктами внутрішнього контролю в навчальному закладі є: 

1. Процеси, що протікають в КОЛЕДЖ (освітній, управлінський, 

інноваційний, що забезпечує). 

2. Діяльність педагогічних, керівних та інших працівників КОЛЕДЖ . 

3. Робота структурних підрозділів КОЛЕДЖ, у тому числі методичних. 

4. Зв'язки навчального закладу із зовнішнім середовищем. 

5. Напрямки діяльності загальноосвітнього  навчального  закладу - 

методична робота, інноваційна діяльність, виховна робота, навчальна робота, 

робота з персоналом. 

6. Навчальні заняття, методичні заходи. 

7. Документальні матеріали, в тому числі методичного характеру. 

Існують різні напрями контролю організації методичної роботи в коледжі: 

( див.табл. 1) 

Таблиця 1 

Напрями  контролю  організації  методичної  роботи 

Напрямки внутрішнього 

контролю 

Методична мета Форма контролю 

Відвідування уроків (занять) 

з метою спостереження 

Вивчення якості 

педагогічної діяльності 

Бланк протоколу з аналізом 

Проведення уроків 

контролю, контрольно-

залікових занять, 

підсумкової атестації 

Вивчення навчальних 

досягнень студентів 

(випускників) КОЛЕДЖ 

Бланк протоколу з аналізом 

Відвідування виховних 

заходів, занять 

Дослідження якості виховної 

роботи педагогів 

Бланк протоколу з аналізом 
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Відвідування методичних 

заходів 

Вивчення якості методичної 

роботи 

Бланк протоколу з аналізом 

Відвідування батьківських і 

громадських заходів 

Вивчення взаємодії педагогів 

КОЛЕДЖ  із соціумом 

Бланк протоколу з аналізом 

 

В ході здійснення внутрішнього контролю адміністрація загальноосвітнього  

навчального  закладу  повинна регулярно, в плановому порядку відвідувати та 

аналізувати різні методичні заходи: засідання методичних об'єднань, педагогічні 

читання, семінари, методичні консультації, інформаційно-методичні наради, 

конференції, конкурси педагогічної майстерності, творчі звіти. Для успішного 

здійснення методичної роботи в коледжі контроль доцільно здійснювати протягом 

усього навчального року. Він виявляє ступінь реалізації завдань, поставлених 

перед колективом, допомагає своєчасно регулювати і коригувати рівень 

професійної майстерності вчителя, а також відстежує динаміку розвитку 

педагогічного колективу. 

Дані збираються і класифікуються за певною системою, створеною 

керівником методичної служби. Таблиці, мережеві графіки, діаграми щодо 

контролю за процесом розвитку педагогічного колективу є базою даних, яка 

допоможе зробити глибокий аналіз та своєчасно здійснити корекційну роботу, 

спрямовану на усунення недоліків. Педагогічний моніторинг може стати не тільки 

справою однієї адміністрації. В організації збирання, зберігання, обробки 

інформації про діяльність педагогічного колективу можуть брати участь 

керівники методичних об'єднань і самі викладачі . Тому можна постаратися 

навчити кожного вчителя вести самодіагностику успішності своєї педагогічної 

діяльності. Учитель сам повинен навчитися бачити найбільш вразливі ділянки в 

своїй роботі, які потребують пильної уваги та активних дій. 

Будь-яка коледжі як об'єкт управління являє собою дуже складний 

багатокомпонентний комплекс. До її складу входить безліч рівнів і підрівнів, 

індивідуальних і колективних, постійних і тимчасових суб'єктів, зв'язків і 

відносин між ними. У завдання менеджера освіти входить створення оптимальної 

системи взаємовідносин між ними, для цього і існує функція координації. 
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Координація - це процес узгодження, приведення у відповідність всіх зв'язків 

організації з зовнішнім середовищем. 

У тісному контакті з координацією знаходиться функція комунікації. 

Комунікація - це обмін інформацією в процесі підготовки, реалізації 

управлінської діяльності. Одним із завдань комунікації є розподіл інформаційних 

потоків по каналах для їх оптимального використання. У методичній роботі 

функція комунікації повинна реалізовуватися в ході обміну передовим 

педагогічним досвідом, ознайомлення з передовими науково-педагогічними 

тенденціями, вивчення труднощів педагогів у певному питанні.     Ця функція 

цілком зосереджується в руках заступника директора з методичної роботи. Для 

максимально ефективного виконання цих функцій необхідно виконати ряд умов: 

- постійно мати в своєму розпорядженні свіжу інформацію про стан 

суб'єктів (отримання інформації про труднощі, отриманих результатах на основі 

педагогічної діагностики);                                                                                -

створювати відкриту для зовнішнього досвіду систему роботи і розподіляти 

інформацію, що надходить по конкретним точкам застосування (точкам 

зростання); 

- не допускати дублювання процесів одержання, пошуку інформації в цілях 

економії часу і коштів. 

Функція аналізу - це процедура уявного або реального розподілу процесу, 

об'єкта чи явища на властивості, ознаки або складові частини. Методами аналізу є 

- синтез, порівняння, узагальнення, зіставлення, абстрагування. Головним 

завданням аналізу є виділення першопричини появи позитивних чи негативних 

моментів в реалізації плану методичної роботи. У разі успішного вичленування 

даних причин це дозволяє в подальшій діяльності уникнути непотрібних помилок 

або з успіхом повторити отриманий результат. 

Функція регулювання вступає в дію у разі виявлених в ході контролю 

відхилень, що ведуть до зниження заданих темпів зростання, показників. З 

латинського "геgulо" - приводити в порядок. Якщо ця функція не відпрацьована, 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              314 

 

то результати будь-якої роботи дуже рідко будуть збігатися з поставленими 

цілями. Методами реалізації цієї функції є: 

- наради при директорі; 

- оперативні наради в організаційній структурі; 

- видання локальних нормативних актів; 

- внесення змін до локальних актів; 

- зміна встановлених строків, режимів, нормативів роботи. 

  "Чи треба вчителям вчитися, чи готові вони працювати над 

виявленими проблемами?" - Більшість викладачів дасть відповідь позитивно. 

Проте це абсолютно не означає подальшого  бажання вчитися, готовність 

постійно підвищувати свою кваліфікацію, тобто проявляти якусь активність в 

цьому напрямку. Саме як зробити, щоб слова не розходилися зі справою - 

завдання функцій делегування та стимулювання. 

В основі реалізації цих функцій лежить необхідність мотивування 

педагогічних кадрів до інноваційно-методичної роботи. Під мотивацією ми  

розуміємо - сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають 

людину до діяльності і надають їй певний сенс. 

Делегування - це передача задач і владних повноважень зверху вниз особі 

або групі осіб, які беруть на себе відповідальність за їх виконання. Цілями 

делегування є: 

- звільнення керівників від вирішення поточних питань і звільнити час для 

вирішення стратегічних завдань; 

- підвищення дієздатності нижчестоячих ланок управління; 

- активізація діяльності об'єктів методичної роботи. 

Прикладом делегування повноважень в методичній службі може служити 

доручення підготувати захід щодо певної проблеми (виступ на педраді, доповідь, 

розробка пропозицій для колективу і т.п.). При делегуванні певних повноважень 

обов'язково потрібна точне формулювання доручення, вказівка конкретних 

термінів виконання. Крім вище перерахованих цілей, делегування є і серйозним 

стимулом у роботі. Не дарма прислів'я говорить: "Довіра окрилює". Але всіх 
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неможливо наділити владними повноваженнями, та й ,мабуть, і немає такої 

необхідності, однак, будь-яка людина при здійсненні будь-якої діяльності задає 

собі питання: "навіщо я це роблю?". Відповідь на це питання дає функція 

стимулювання (мотивації). 

Стимулювання - процес спонукання себе й інших до діяльності. Питання 

мотивування персоналу розглядаються в багатьох наукових роботах ( Додаток  Е )  

Перелічимо основні теорії мотивації: 

- ієрархія потреб А. Маслоу; 

- теорія потреб МакКлелланда; 

-двофакторна теорія Герцберга; 

- теорія очікування Врума; 

- теорія справедливості; 

- модель Портера-Лоулера (комплексна). 

Всі ці моделі, на наш погляд, мають право на існування, так як розглядають 

процес мотивування з різних точок зору. Вивчення даних теорій дозволить 

менеджеру освіти розширити кількісний набір можливих стимулів у своїй роботі. 

Крім теоретичних знань обов'язкове знання методів правильного 

стимулювання. Стимулювання буває двох видів матеріальне і моральне. 

Найчастіше можливе використання морального стимулювання з вторинним 

матеріальним чинником (встановлення категорії, пам'ятний подарунок). 

Стимулювання повинно бути комплексним, диференційованим, гнучким, 

оперативним. Комплексність реалізується в поєднанні матеріальних і моральних 

стимулів, переслідування стимуляцією цілого комплексу задач. 

Диференційованість полягає в обліку особливостей конкретного працівника, 

його досвіду, ролі, значимості, матеріального становища. 

Гнучкість і оперативність визначаються як своєчасна зміна стимулів  через 

зміну умов середовища. 

 Крім методів існують принципи стимулювання: 

- доступність - умови стимулювання повинні бути прозорими і зрозумілими 

для всіх категорій; 
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- відчутність стимулу - результат стимуляції повинен надати відчутний 

вплив на стан вчителя; 

- поступовість - ступінь (важливість) стимуляції повинна бути пропорційна 

витраченим зусиллям для її досягнення; 

- поєднання матеріальних і моральних стимулів; 

- поєднання позитивних і негативних стимулів (стимули і антистимулів). В 

науці не надається перевага застосуванню антистимулів (страх, примус, штрафи)  

через негативний  моральний  вплив. На жаль, можливе виникнення ситуації, коли 

без подібної дії не обійтися. Ми постараємося розглянути, які стимули можна і 

потрібно використовувати для активізації інноваційно-методичної роботи 

педагогів. 

Стимули професійного розвитку викладачів. 

Мотиви самостійності, реалізації себе у творчій педагогічній діяльності: 

– відкриття власного майстер - класу для викладачів району; 

– підвищення самостійності вчителя: можливість працювати з цікавої 

програмі, вибирати клас, встановлювати найбільш зручний графік роботи; 

– сприяння в розробці та затвердженні власної авторської програми, її 

поширення в районі. 

Мотиви особистого розвитку: 

1. напрямок на стажування, курси; 

2. надання часу на методичну роботу (робота вдома); 

3. творча відпустка в канікулярний час; 

4. додаткові дні до відпустки; 

5. оплата науково - методичної літератури. 

Мотиви самоствердження, досягнення соціального успіху: 

 направлення на різні проблемні конференції, семінари для виступу та 

обміну досвідом; 

 сприяння в узагальненні досвіду, підготовці власних публікацій та 

посібників до друку; 

 залучення до керівництва методичними підрозділами району; 
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 отримання права на проведення семінарів, курсів, лекцій для своїх 

колег. 

Мотив стабільності: 

 надання оплачуваних годин на методичну роботу. 

Мотиви змагання: 

 сприяння у висуванні на престижні конкурси; 

 присвоєння звання переможця шкільного (районного) конкурсу 

професійної майстерності. 

Висновки. Отже, зазначені вище функції є достатніми, охоплюючими весь 

цикл управління  методичною  роботою. Бачення цих функцій саме в такому 

контексті зробить управлінську діяльність керівника загальноосвітнього 

навчального закладу більш сучасною, критеріальною і цілеспрямованою. 

На основі аналізу змісту та  структури  методичної  роботи, можна  зробити  

висновок, що  структура  методичної  роботи повинна  бути  динамічною, щороку  

удосконалюватися, будуватися  на  основі  широкої  диференціації, включати  ту  

кількість  і  види  форм  методичної  роботи, які  б  враховували  конкретні  

ситуації  в  педагогічному  колективі, матеріальні, морально – психологічні  

чинники. 

Встановлено, що  в  основу  оптимізації  процесу  побудови  структури  

методичної  роботи  можна  покласти  методичні  принципи ( комплексності, 

взаємозв’язку, системності, конкретності, мобільності). 

Визначено, що  проектуючи  структуру  методичної  роботи, варто  

враховувати : 

 завдання, які  стоять  перед  коледжем  на  державному  та  

регіональному  рівнях; 

 основні  напрямки  методичної  роботи; 

 результати  діагностування  педагогічних  працівників; 

 аналіз  результативності  роботи  коледжу  над  науково – методичною  

темою; 
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 ефективність  та  результативність  роботи   формувань коледжу. 

Виявлено,  що  система  управління  методичною  роботою   у  вищих   

навчальних  закладах  визначається  як  цілісна,  заснована  на  досягненнях  науки  

система взаємопов'язаних  заходів,  дій,  засобів,  спрямованих  на  підвищення 

професійної майстерності кожного педагога, керівника, збагачення і розвиток  

творчого потенціалу педагогічного колективу,  а в кінцевому результаті - на 

досягнення  оптимальних  результатів  освіти,  виховання  і  розвитку особистості.  

Управління  науково-методичною  роботою   відбувається  на  основі 

врахування сучасних тенденцій системи освіти, післядипломної педагогічної 

освіти,  інноваційних  пошуків  і  досвіду,  урахування  ресурсів  можливостей  

закладу. 
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IN THE ENTERPRISE 

 

Анотація.  

Стаття присвячена дослідженню особливостей методичних підходів до 

стимулювання праці робітників металургійних і машинобудівних підприємств. В 

роботі здійснено теоретико-методологічні дослідження  управління кар’єрою та 

розвитком працівників на підприємстві та розглянуті  дослідження умов і 

особливостей управління кар’єрою та розвитком працівників ПрАТ "УХЛ-МАШ", 

запропоновано пропозиції щодо доцільності застосування на підприємстві 

концептуального підходу з управління розвитку персоналу. Розроблена  

комплексна система мотивації кар’єрного росту на підприємстві, подані 

пропозиції щодо страгічного розвитку персоналу підприємства. 

Порівняльний аналіз методичних підходів до стимулювання праці 

робітників металургійних і машинобудівних підприємств сприяє узагальненню та 

розвитку науково-методичних засад, розробці практичних рекомендацій з питань 

мотивації персоналу цих підприємств до випуску якісної продукції.  

 

Abstract. 

The article is devoted to the research in particular aspects of methodical 

approaches to labour motivation of workers at steelworks and machine building 

enterprises.The research carried out theoretical and methodological research career 

management and development of employees in the enterprise. Considered and studied 

the conditions and characteristics of career management and development of employees 

PJSC “UHL–MASH". Having considered the proposal on the appropriateness of the 

enterprise conceptual approach for the development of management personnel. A 

complex system of motivation for career growth in the company , presented proposals 

for the strategic development of personnel. 

Comparative analysis of methodical approaches to labour motivation of workers 

at steelworks and machine building enterprises facilitates generalization and 
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development of scientific and methodical foundations, elaboration of practical 

recommendations in motivating personnel of such enterprises to manufacture quality 

product. 

 

Ключові слова:  розвиток персоналу, управління кар’єрою, оцінювання 

персоналу, мотивація кар’єрного росту . 

 

Keywords:  development of personnel, management a career, evaluation of 

personnel, motivation of career advancement. 

 

Постановка проблеми. Вітчизняні підприємства мають досить серйозну 

проблему: з одного боку – існує досить нагальна необхідність застосування дієвої 

системи управління кар’єрою персоналу, а з іншого – недосконалість існуючих 

науково-теоретичних підходів та відсутність ефективних методичних та практичних 

рекомендацій. Така ситуація потребує вкрай швидкого її вирішення, а отже вимагає 

проведення спеціальних наукових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями управління кар’єрою 

персоналу підприємства займались багато зарубіжних та вітчизняних вчених, 

серед яких можна відмітити таких як: Д. П. Богиня, М. Д. Ведерніков, О. А. 

Грішнова, В. М. Данюк, О. В. Дубовик, А. П. Єгоршин, Ю. А. Єршова, О. Л. Єськов,  

І. В. Климчук,  Т. А. Костишина, А. С. Козакевич, В. І. Крамаренко, І. І. Лотоцький, 

М. П. Лукашевич, Е. Г. Молл, Ю. В. Наврузов, Г. В. Назарова, О. С. Новікова, Е. В. 

Охотський, І. Л. Петрова, Т. В. Поспєлова, В. С. Савельєва, О. В. Сардак, М. В. 

Семикіна, Н. С. Ситнік, О. А. Турецький, В. О. Храмов, Н. І. Чухрай, 

Н. В. Шаргородська, І. Б. Швець, Ю. М. Яновська та інші.  

Проте, у працях зазначених науковців, по-перше, не існує дієвої системи 

управління кар’єрою персоналу підприємства, а по-друге, їх праці можна 

використовувати лише частково, оскільки вони не адаптовані до специфіки 

підприємств з виготовлення металевих меблів та підприємств  машинобудування 

за умов ринкової трансформації національної економіки України. 
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Метою статті є розробка науково-теоретичних, методичних та практичних 

підходів до управління кар’єрою персоналу підприємства ПрАТ  "УХЛ-МАШ" з 

виготовлення металевих меблів за ринкових умов господарювання, розробка та 

обґрунтування загальних рекомендацій щодо поліпшення системи розвитку 

працівників на підприємстві для подальшої ефективної  діяльності  ПрАТ "УХЛ-

МАШ" в цілому. 

Виклад основного матеріалу. Формування в Україні ринкової моделі 

економіки з притаманною їй конкуренцією зумовлює необхідність суттєвого 

підвищення ефективності діяльності підприємств з виготовлення металевих 

меблів та підприємств машинобудування. Проте, успішне вирішення цієї 

проблеми можливе лише за умов ефективного використання найголовнішого 

ресурсу будь-якого підприємства і суспільства в цілому – ресурсу робочої сили 

працівників. Специфіка цього ресурсу полягає в тому, що він безпосередньо 

впливає на результати виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності 

підприємства. Причому потужність цього впливу тим більше, чим більш вищою є 

ефективність використання робочої сили кожного працівника [1, с. 356].  

Аналіз сучасної теорії та практики управління персоналом підприємства 

показує, що на сьогодні існує досить багато різноманітних теорій, методичних і 

практичних рекомендацій щодо найбільш повного та ефективного використання 

персоналу підприємства. При цьому, одним з найбільш впливових економічних 

інструментів активізації працівників підприємства та ефективного використання їх 

професійних, ділових і особистісних якостей є впровадження в економічну 

практику підприємства дієвої системи управління їх кар’єрою. Вона дозволяє по 

мірі накопичення працівниками нових професійних знань, набуття ними 

передового виробничого досвіду, вдосконалення прийомів та навичок роботи , 

просувати їх у заздалегідь визначений час на нові посади, що найбільш повно 

відповідають їх новим і більш високим здібностям до праці.  

В процесі дослідження було виявлено, що процесу професійного навчання 

співробітників  на підприємствах з виготовлення металевих меблів та підприємств 

машинобудування, керівництво намагається приділяти  вагому увагу , проте доля 
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працівників, які занурені в даний процес, в загальній чисельності персоналу є 

незначною. 

Головним методом оцінювання працівників, який знайшов своє 

розповсюдження на підприємстві, є атестація. Атестація допомагає відсіяти 

некомпетентних співробітників чи надає можливості виявити працівників, які 

потребують професійного навчання [3, с. 109]. 

Планувати та розвивати свою кар’єру кожному працівнику необхідно із 

першого дня трудової діяльності і до її завершення, однак найбільше уваги кар’єрі 

доцільно приділяти у віці від 25 до 40 років. 

Результати проведеного дослідження дають змогу стверджувати, що 

найважливішим критерієм для людини під час її трудової діяльності є матеріальна 

вигода, тобто кожен працівник за сучасних економічних умов, зацікавлений у 

високих соціальних стандартах, а, свою кар’єру ставить на другий план. Значний 

відсоток персоналу, який переконаний у тому, що кар’єра – це марна трата часу. 

Управління кар’єрою персоналу є однією з основних складових елементів 

системи управління персоналом підприємства. За його допомогою на даному 

етапі науково-технічного та соціального прогресу суспільства здійснюється 

ефективне використання найціннішого ресурсу будь-якого підприємства та 

суспільства в цілому – ресурсу робочої сили працівників. Водночас управління 

кар’єрним просуванням персоналу підприємства є досить потужним засобом 

впливу на трудову поведінку працівників та забезпечення на цій основі успішного 

вирішення різноманітних завдань підприємства – економічних, соціальних, 

виробничих, технологічних тощо [7, с. 59]. 

Результати дослідження зарубіжного досвіду управління кар’єрою 

персоналу підприємства свідчать про те, що він є досить великим за своїм 

обсягом та різноманітним за своїм змістом. Разом із тим, він має як спільні риси, 

так і певні національні відмінності. Так, спільними рисами управління кар’єрою 

персоналу підприємства для країн з розвинутою ринковою економікою є: 

можливість кар’єрного розвитку персоналу підприємств, планування кар’єрного 

просування, створення кар’єрних центрів, проведення оцінювання персоналу, 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              324 

 

широке застосування різноманітних організаційно-економічних заходів мотивації 

кар’єрного просування персоналу підприємств, можливість самостійно приймати 

рішення, страхування життя, безкоштовні обіди,  надання у користування 

службового автомобіля, підвищення заробітної плати, виплата премій, надбавок, 

доплат, соціальне та пенсійне забезпечення, безкоштовне навчання тощо.  

Дослідження сучасного стану управління кар’єрою персоналу на 

вітчизняному підприємстві машинобудування України ПрАТ "УХЛ-МАШ", 

свідчить про відсутність належної роботи з цього питання як на рівні держави, так 

і на рівні підприємства .  

В процесі проведеного дослідження встановлено наступне:  

1. на підприємстві не виявлено необхідних науково-методичних 

рекомендацій щодо управління кар’єрним просуванням персоналу;  

2. відсутні нормативно-правові документи, що регламентують 

управління кар’єрним просуванням персоналу підприємства у сучасних умовах 

господарювання;  

3. у структурі підприємства машинобудування не створені відповідні 

структурні підрозділи, що повинні займатися вирішуванням різноманітних 

питань, пов’язаних з кар’єрним просуванням персоналу підприємства;  

4. на підприємстві машинобудування, як правило, не проводиться 

цілеспрямована робота, яка пов’язана з плануванням кар’єрного просування 

персоналу, оцінкою професійних, ділових та особистісних якостей працівників, 

мотивацією кар’єрного просування персоналу підприємства тощо.  

В той же час, результати дослідження, проведені методом анкетування 

показали, що працівники проявили інтерес та мають зацікавленість в проведенні 

повномасштабної роботи щодо управління кар’єрним просуванням персоналу 

підприємств. Це зумовило необхідність проведення відповідних наукових 

досліджень та розробки відповідних науково-теоретичних, методичних та 

практичних підходів щодо управління кар’єрою персоналу підприємства в умовах 

ринкової моделі економіки. [12, с. 14]. 
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На основі узагальнення  в роботі запропоновано та обґрунтовано низку 

організаційно-економічних заходів щодо формування управління кар’єрою 

персоналу на підприємстві, а саме:  

5. впровадження планування кар’єрного просування персоналу    

підприємства, яке передбачає визначення напряму кар’єрного     просування 

працівників, термінів проходження по службовій драбині та     переліку 

відповідних посад протягом всього трудового життя. Відповідно до цього 

розроблено відповідні методичні рекомендації планомірного кар’єрного 

просування персоналу підприємства, в основі яких поетапний метод планування 

кар’єри персоналу підприємства, що передбачає такі етапи:  

6. прийняття управлінського рішення про доцільність та необхідність   

    організації планування кар’єри персоналу підприємства; 

7. розробка плану-графіку з планування кар’єри персоналу 

підприємства; 

8. формування вихідної індивідуальної бази даних персоналу    

    підприємства; 

 визначення напрямів кар’єрного просування персоналу підприємства,  

    дослідження професійних, ділових та особистих якостей персоналу   

    підприємства. 

1.  Розроблено методичні рекомендації оцінювання професійних, 

ділових та особистісних якостей персоналу, змістом яких є: встановлення 

показників оцінювання професійних, ділових та особистісних якостей персоналу. 

Такий підхід до проведення оцінювання професійних, ділових та особистісних 

якостей персоналу підприємства дозволяє визначити напрям кар’єрного 

просування, встановлювати можливість підвищення по службовій драбині та 

визначати перспективи кар’єрного просування кожного працівника за весь період 

трудового життя в межах підприємства; 

2.   впровадження ефективної системи мотивації персоналу 

підприємства, що забезпечує потужний мотиваційний вплив на матеріальні 
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інтереси працівників та зумовлюють їх прагнення до найбільш повного розкриття 

свого трудового потенціалу [6, с. 51]. 

З цією метою, в роботі,  рекомендовано застосовувати компенсаційну 

систему оплати праці працівників, що ґрунтується на визначенні розміру 

заробітної плати працівника залежно від трудового стажу конкретного працівника 

на підприємстві та рівня реалізації його професійних, ділових та особистісних 

якостей [13, с. 121]. 

Запропоновано соціальний пакет, що включає перелік таких заохочень: 

оплата витрат на підвищення кваліфікації, безкоштовні обіди, подарунки до свят, 

відпочинок за рахунок підприємства, знижки на придбання продукції 

підприємства, оплата проїзних квитків або транспортних витрат,  безкоштовна 

участь в тренінгах та семінарах, гнучкий режим робочого часу, занесення на 

дошку пошани підприємства. 

Висновки.  Таким чином, результати проведеного дослідження вітчизняних 

підприємств машинобудування свідчать, що управління кар’єрним просуванням 

персоналу підприємств знаходиться у незадовільному стані та потребує 

докорінного реформування всіх його складових частин.  

Встановлено, що існуючі трактування поняття "кар’єра персоналу 

підприємства" доволі спрощені та за своїм змістом недостатньо повно 

розкривають сутність даного поняття. В роботі визначено основні аспекти, які 

обумовлюють відмінності методичних підходів до стимулювання праці робітників 

металургійних і машинобудівних підприємств.  
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Анотація. 

 В статті розглядається вплив використання елементів маркетингу в 

управлінні загальноосвітніми навчальними закладами на  вирішення проблеми 

задоволення освітніх потреб споживачів. Шкільна служба маркетингу є 

необхідною складовою для успішної діяльності ЗНЗ. 

 

Abstract. 

In this article is discussed the impact of marketing elements using in the 

management of educational institutions on solving the problem of meeting the 

educational needs of. The school marketing service is a necessary component for the 

successful operation of the school. 
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Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки й виникнення 

конкурентного середовища зробили проблему якості невід'ємною  частиною 

стратегії поточного розвитку й політики в багатьох сферах громадського життя 

країни й, у тому числі, в освіті. 

Базовою ланкою освіти при цьому залишається загальноосвітня школа, 

модернізація якої передбачає орієнтацію освіти не тільки на засвоєння школярами 

певних знань, умінь та навичок, але й на розвиток особистості учня, його 

пізнавальних і творчих здібностей, тобто формування ключових компетенцій, що 

обумовлюють сучасну якість змісту освіти. 

Особлива роль школи складається при цьому в створенні умов для 

становлення особистості вільної, освіченої, культурної, морально й фізично 

здорової, яка буде готовою до визначення свого місця у творчому перетворенні 

навколишнього світу на основі співробітництва з людьми, до  подальшого 

саморозвитку та самовдосконалення. Становлення такої особистості може бути 

досягнуто школою, лише за умови, що  навчальний заклад стане для кожної 

дитини закладом, який розвиває її природні задатки, потреби й інтереси. А для 

цього школа сама повинна працювати в режимі розвитку, що дозволяє призвести 

якість підготовки  школярів у відповідність  із інтересами самих учнів, потребами 

суспільства та світовими стандартами. Таких змін не можна домогтися тільки 

шляхом нагромадження досвіду  -  як управлінського – так і педагогічного. 

Потрібен новаторський підхід до практики роботи школи, який повинен 

призвести до кардинального поліпшення її діяльності на рівні сучасних вимог. 

Однак недостатньо мати нові засоби, нові підручники чи систему навчання; 

важливо, щоб ці нововведення були прийняті не лише педагогічним середовищем, 

а також батьками та громадськістю; впроваджені в навчально-виховний процес і 

дали позитивні результати. Щоб домогтися визнання й задовольнити споживачів 
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(учнів, батьків, громадськість), керівникам необхідно не тільки створювати 

функціонуючу систему, але й бути здатними обновляти її й приводити в 

динамічну рівновагу із середовищем, що постійно змінюється. 

Сутність маркетингу полягає в наданні в потрібний час і в потрібному 

місці певного товару чи послуги з необхідною ціною [7]. Для обґрунтованого 

введення змін і підвищення конкурентоспроможності школа у своїй діяльності 

повинна застосовувати елементи маркетингу, де основний натиск робиться на 

більш повне задоволення потреб і попиту на освітні послуги. Для сучасної школи 

важливою умовою є вивчення попиту населення на освітні послуги і його 

формування. Сьогодні в діяльності шкіл можна зустріти елементи ринкових 

відносин. Мова йде про нову організацію навчального процесу, що дозволила б 

більшою мірою враховувати  індивідуальні інтереси й схильності як учня, так і 

педагога, все більшу диференціацію типів шкіл. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У різний час питанням 

управління освітнім процесом приділяли особливу увагу такі вчені, як Л. 

Даніленко, Л. Карамушка [1], Є. Куркін [4] та ін..  

У сучасних умовах ефективне управління школою повинне базуватися на 

досягненнях світової науки й практики в області менеджменту й маркетингу. 

Принципові питання  управління соціальними організаціями й процесами 

знайшли своє відображення в роботах фахівців з маркетингу й менеджменту 

М.Вебера, Э. Мейо, А. Файоля, у дослідженнях М. Мескона, Ф. Хедоурі [5], Ф. 

Котлера [3], З. Рябової [7] та роботах інших науковців. 

Мета статті - розглянути можливість застосування маркетингової теорії до 

організації управління сучасною школою.  

Попит на освітні послуги сьогодні вивчений недостатньо. Неодмінною 

умовою теоретичного осмислення маркетингу школи є розуміння його природи й 

особливостей. Фактори, що впливають  на розробку освітніх послуг, мають 

потребу в комплексному дослідженні, де маркетинг повинен займати одне із 

центральних місць. Без маркетингу сьогодні неможливе визначення потреб у 

послузі, обсягу її фінансування, матеріально-технічного й ресурсного 
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забезпечення. Таким чином, проблема задоволення освітніх потреб ускладнюється 

у зв'язку з недостатньою розробленістю теоретичних і практичних основ 

маркетингу  в управлінні школою. Це свідчить про новизну, складність і 

актуальність теми нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз літератури [ 1; 4; 7] 

показує, що маркетингова діяльність як умова модернізації управління школою 

пов'язана з необхідністю подолання ряду існуючих протиріч, а саме: 

- між досвідом маркетингової діяльності в освіті й недостатній 

розробленості системи шкільного маркетингу; 

- між нагальними потребами в освітніх послугах і непідготовленістю 

школи до їхнього задоволення. 

Визначення маркетингу в сфері освіти сформульовані в роботах Є. Куркіна 

[4, с. 23] та інших. Вивчивши різні підходи до визначення маркетингу, ми можемо 

зробити висновок про відсутність загальноприйнятого поняття. Ми вважаємо за 

доцільне виділити характерні риси маркетингу в освіті, розроблені   з деякими 

нашими доповненнями: 

 маркетинг являє собою вид управлінської діяльності, що 

безпосередньо охоплює як розробку послуг, так і задоволення освітніх потреб за 

допомогою цих послуг; 

 при формуванні плану маркетингової діяльності повинні 

враховуватися цілі й інтереси школи. Ігнорування цього положення не дозволяє 

повною мірою забезпечити ефективне функціонування школи; 

 при визначенні маркетингу повинне бути раціональне співвідношення 

між задоволенням потреби, цілями споживача й соціальних цілями; 

 маркетинг повинен бути також використаний для виявлення освітніх 

потреб і встановлення ступеня їхнього задоволення освітніми послугами. 

Таким чином, у системі освіти під маркетингом розуміється діяльність 

керівництва школи, спрямована на задоволення попиту потреб соціуму в освітніх 

послугах. 
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Освітні послуги задовольняють особисті (кінцевий споживач), групові ( 

підприємства-роботодавці) і суспільні (держава) потреби. 

Аналіз стану й перспективи використань ідей маркетингу показав, що 

одним з найважливіших факторів модернізації управління школою є створення 

шкільної служби маркетингу, в основі якої лежить  моніторинг освітньої ситуації, 

запитів, потреб і інтересів учасників освітнього процесу. Формування й розвиток 

маркетингової діяльності створює умови для максимального задоволення 

соціального попиту на освітні послуги, підвищення ефективності діяльності 

школи. 

Вивчення реального стану застосування маркетингу в управлінні школою 

дозволяє  зробити висновок про її недостатню результативність у системі 

управління школою, що обновляється. Сьогодні об'єктивно позначилося 

протиріччя між необхідністю оперативного реагування на задоволення потреб 

населення в освітніх послугах різної привабливості й відсутністю діючого 

механізму управління попитом послуг у загальноосвітній школі. Отже, існуючі 

системи керування попитом населення на освітні послуги опинилися перед 

необхідністю пошуку нових шляхів, зокрема, створення шкільної служби 

маркетингу. 

Робота шкільної служби маркетингу може вестися по декількох  

напрямках. Вони випливають із мети й ідеї маркетингу й відповідають основним 

напрямкам теорії управління: облік, аналіз, планування, організація й контроль. 

Шкільна служба маркетингу може мати наступні напрямки діяльності: 

 вивчення попиту споживачів на освітні послуги (облік потреб, 

формування попиту, вивчення зовнішніх умов діяльності школи); 

 оцінка можливостей школи (аналіз можливостей школи й 

споживачів); 

 вивчення діяльності шкіл-конкурентів ( визначення існуючих і 

потенційних конкурентів, виявлення сильних і слабких сторін їхньої діяльності); 

 рекламна діяльність школи (інформаційний супровід реальних і 

потенційних споживачів); 
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 створення маркетингової інформаційної системи (формування банку 

даних). 

У системі освітнього ринку об'єктом управління є потенційні споживачі 

(учні) і види пропонованих освітніх послуг. Метою системи маркетингу в школі є 

формування попиту на види освітніх послуг, що відповідають можливостям 

школи. Ці напрямки маркетингової діяльності ми поділяємо на "внутрішні" і 

"зовнішні". До внутрішніх маркетингових досліджень відносяться: 

 вивчення попиту споживачів на освітні послуги; 

 оцінка можливостей школи (аналіз діяльності школи; оцінка 

матеріально-технічної бази; науково-методичного забезпечення, кадрового 

потенціалу; нормативно-правових основ для розробки нових послуг). 

До зовнішніх маркетингових досліджень належать: 

 вивчення шкіл-конкурентів; 

 рекламна діяльність; 

 створення "маркетингової інформаційної системи". 

Ми виявили й конкретизували наступні напрямки вивчення ринку освітніх 

послуг. 

Перший напрямок. Виявлення попиту споживачів на освітні послуги. 

Вивчення попиту споживачів (учнів, батьків, жителів мікрорайону) і виявлення 

їхніх реальних потреб у конкретній освітній послузі для визначення їхньої 

конкурентоспроможності. Вивчення попиту споживачів проводиться шляхом 

спостереження й соціологічного опитування. 

Другий напрямок. Оцінка можливостей школи в наданні освітніх послуг. 

Вона починається з аналізу внутрішніх і зовнішніх умов функціонування школи, 

що складається в ретельному вивченні реальних засобів і можливостей школи, 

сильних і слабких сторін освітнього процесу. Оптимальні можливості школи 

оцінюються, виходячи з реального стану її матеріально-технічної базі, науково-

методичного забезпечення, кадрового потенціалу. 
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Третій напрямок. Вивчення шкіл-конкурентів для виявлення 

конкурентоспроможності школи. Під школами-конкурентами ми маємо на увазі 

загальноосвітні школи, що знаходяться у тім же районі, а також школи, що 

пропонують такі ж освітні послуги, як дана школа. Аналіз діяльності шкіл-

конкурентів, з одного боку, направлено на виявлення їхніх слабких місць із метою 

використання в маркетинговій стратегії, а з іншого боку - на вивчення 

прогресивних методів організації освітнього процесу для впровадження у своїй 

школі. 

Четвертий напрямок. Визначення рекламної стратегії. Під рекламною 

діяльністю ми маємо на увазі підготовку споживачів (учнів, батьків і 

громадськість) до сприятливого ставлення до нової освітньої послуги й підтримку 

попиту до цієї послуги на рівні управління освітою. 

П'ятий напрямок. Створення маркетингової інформаційної системи (МІС), 

основу якої складає маркетингова інформаційна мережа, що виконує функції 

проведення маркетингових досліджень, організованого збору інформації, 

зберігання даних, координації плану маркетингу. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновки, що створення й 

діяльність служби маркетингу є однією з умов модернізації управління школою, а 

впровадження системи маркетингу в практику управління школою й уміле 

використання компонентів маркетингу збільшать конкурентоспроможність 

школи.  

До перспективи  освітньої  маркетингової  діяльності ми відносимо: 

 комплексне дослідження ринку освітянських послуг; 

 диференціювання групи споживачів, яким слід пропонувати ту чи 

іншу освітню послугу; 

 впровадження  нових освітніх програм, науково-методичного 

забезпечення; 

 втілення диверсифікації освітніх послуг, урізноманітнення сфер 

діяльності, прогнозування змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі та 

адаптації; 
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 створення умов (соціальних, організаційних, психологічних) для 

здійснення інноваційної просвітницької діяльності та реалізації освітніх проектів; 

 проведення SWOT – аналізу щодо вияву сильних та слабких сторін 

діяльності, нових можливостей розв’язування проблем і планування їх реалізації; 

 популяризація освітніх послуг в окрузі. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

НА ПРИКЛАДІ ДАХК "АРТЕМ" 

 

Prokopenko T. V. 

 

IMPROVEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE FOR EXAMPLE 

SJSHC "ARTEM" 

 

Анотація.  

Статтю присвячено комплексу питань, пов’язаних із корпоративного 

управління підприємством. Для цього визначили сутність та поняття управління 

корпорацією, окреслено процес управління та розробка стратегії управління 

корпорацією. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо підвищення 

управління внутрішнього обігу документації та запропоновано вдосконалення 

управління персоналом впровадження по підготовці підвищення рівня 

працівників ДАХК "Артем".  

 

 

Abstract.  

The article is devoted to the complex issues related to corporate management. To 

do this, define the nature and concept management corporation, outlines the 

management and strategy development management corporation. Suggestions and 

recommendations for improving internal control documentation and circulation 

improvements proposed HR implementation preparation SJSHC raising workers' 

Artem" 

 

Ключові слова: корпоративне управління, документообіг, управління, 

тренінгова програма.  
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Постановка проблеми. У нинішніх економічних умовах особливу увагу 

слід приділити системі корпоративного управління, а саме регулюванню різних 

сторін діяльності акціонерних товариств,  і перш за все  внутрішнім елементам 

системи корпоративного управління підприємством(організаційній та 

функціональній), як одним із найважливіших економічних складових цієї 

системи. Саме це і визначило мету і завдання дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми корпоративного 

управління досліджували вчені – економісти, такі як: Бланк І.А., Брейлі Р., 

Брігхем Е.Ф., Бочаров В.В., Гольцберг М.А., Євтушевський В.А., Задихайло Д.В., 

Каліна А., Кібенко О.Р., Книш М.І., Леонтьєв В.Е., Майєрс С., Назарова Г.В., 

Рязанова Н.С., Суторміна В.М., Терещенко О.О. та інші.  У своїх працях вони 

розглянули базові питання корпоративних відносин, проаналізували їх правові 

аспекти, з’ясували сутність господарських товариств корпоративного типу і 

місце серед них акціонерних товариств, специфіку корпоративної власності й 

управління акціонерним капіталом, особливості державного регулювання 

корпоративного сектору, функції комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

антимонопольного регулювання, депозитарної системи, управління рухом акцій 

на первинному та вторинному ринках, особливості діяльності  фінансових 

посередників у корпоративному секторі.  

Мета статті - визначити сутність та поняття управління корпорацією, 

окреслити процес управління та стратегії управління корпорацією.  

Виклад основного матеріалу. Зараз для економіки України важливим та 

актуальним є формування методів управління діяльністю акціонерними 

товариствами, що адекватні ринковим відносинам та дозволяють на практиці 

реалізувати значний потенціал розвитку, що притаманний цій прогресивній 

організаційно-правовій формі господарювання.     
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Поняття "корпоративне управління" широко використовується у західній 

економічній літературі і досить швидко запроваджується в Україні. Це 

пояснюється поширеністю  корпоративної власності, необхідністю управління 

нею і стрімким розвитком корпоративного сектору економіки в Україні. 

Дослідження українських та зарубіжних вчених щодо формування та 

функціонування системи корпоративного управління; чинна нормативно-правова 

база сучасних суб’єктів господарювання в Україні, та аналізування на 

підприємстві ДАХК "Артем". 

Природа корпоративної власності не є простою, і, відповідно, корпоративне 

управління як категорія також являє собою складну систему економічних 

відносин, яка включає багато внутрішніх і зовнішніх елементів. 

Проте треба мати на увазі, що таке поняття, як "корпоративна власність", не 

використовується в законодавчо - правовій базі України, хоча знайшло 

застосування таке поняття, як "корпоративні права" [4, с.21].  

Водночас термін "корпоративне управління" застосовується досить часто.    

На сьогодні не існує єдиного визначення корпоративного управління ні у 

зарубіжній, ні у вітчизняній науковій літературі. Часто під корпоративним 

управлінням розуміють загальний менеджмент, що не точно визначає його 

сутність. Іноді корпоративне управління подають як систему органів управління 

або сукупність організаційно-правових норм. Усі визначення мають право на 

існування, але складність проблеми потребує більш детального підходу. 

Існує декілька визначень поняття "корпоративного управління". Більш 

коротко можна було б сказати, що корпоративне управління – це система 

відносин між органами товариства та його власниками (акціонерами) відносно 

управління діяльністю товариства. 

Належне корпоративне управління не обмежується виключно відносинами 

між інвесторами та менеджерами, а передбачає також врахування  інтересів і 

активне співробітництво із особами, які зацікавлені в діяльності товариства 

(працівниками, споживачами, кредиторами, державою тощо).   Корпоративне 

управління  може бути визначено як зведення  правил і принципів, які 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              339 

 

забезпечують таке управління та  контроль над компанією, котрі в найбільшому  

ступені враховують інтереси акціонерів  та інших  зацікавлених осіб, включаючи  

працівників, клієнтів  і постачальників [6, с.287].  

Компанії, які додержуються високих стандартів корпоративного управління, 

як правило, отримують більш широкий доступ до капіталу у порівнянні з 

корпораціями, які управляються  неналежним чином. Ринки цінних паперів, по 

відношенню до яких діють жорсткі вимоги  до системи корпоративного  

управління,  сприяють   зниженню інвестиційних ризиків. Компанії, які ефективно 

управляються,  вносять більший  вклад в національну економіку і розвиток  

суспільства в цілому [1, с.56].  

Аналізуючи сьогодні холдингову компанію ДАХК "Артем" вона є лідером в 

області виробництва авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", 

автоматизованих комплексів "ГУРТ-М" - для підготовки і технічного 

обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових 

керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних 

апаратів 

Підприємство експортує свою продукцію в 36 країн світу, а діловими 

партнерами холдингу є 29 держав. ДАХК "Артем" виробляє і постачає на експорт 

понад 70 найменувань спеціальної авіаційної техніки і озброєння (у тому числі 

авіаційні керовані ракети класу "повітря-повітря" для озброєння літаків МіГ і Су), 

а також виготовляє промислове та медичне обладнання, побутові товари. 

Проаналізувавши і оцінивши систему управління, основною ж проблемою 

можна вважати недосконалість системи, пов’язану із відслідковуванням 

зобов’язань по контрактах в системі, зокрема щодо строків поставки продукції, і 

також експорту за кордон. Через що, за період з 2013 по 2015 роки холдинг 

втратив близько 480 тисяч гривень на реалізації за кордон своїх основних видів 

продукції “невійськового призначення" – інвалідних візків та стерилізаторів. 

Суму можна вважати достатньо вагомою, враховуючи, що в майбутньому вона 

може тільки збільшуватися та вже стосуватися і основного виду діяльності 

підприємства - озброєння, якщо не покращити стан існуючої інформаційно-
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технологічної системи управління експортною діяльністю, за рахунок залучення 

більш сучасної інформаційно-технологічної системи у сфері експорту та імпорту 

продукції. 

Зростання компанії постійно збільшує кількості інформації, необхідної дія 

прийняття адекватних управлінських рішень, призводить до того, що традиційні 

методи роботи з документами стають все більше нерентабельними. Так, за 

статистичними даними 15% паперових документів губляться, а для їх пошуку 

працівники витрачають близько 30% свого часу. [9, с.90]. 

Традиційні методи, які відрізняються високим ступенем емпіризму, в 

сучасному документаційному забезпеченні управління себе вже не 

виправдовують. У зв'язку з цим стала нагальною потреба автоматизації існуючих 

систем документообігу та переходу на електронний документообіг - 

високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення 

ефективності роботи з документами. [10, с.1]. 

У разі впровадження в установі системи автоматизації діловодства (САД) 

або системи електронного документообігу (СЕД) служба діловодства разом із 

структурним підрозділом, що відповідає за автоматизацію, розробляє регламенти 

роботи з документами в електронній формі. 

Впровадження електронний архів – комплексне рішення по створенню і 

наповненню електронного архіву документів, забезпеченню їхнього надійного 

збереження й оперативної доступності, а значить - ефективного використання.  

За допомогою електронного архіву оптимальним чином вирішує задачі 

поточного збереження документів, на етапі якого найбільшу значимість здобуває 

оперативність доступу до інформації і наявність можливості одночасного 

використання документа декількома співробітниками. Співробітники підрозділів, 

що володіють відповідними правами, у будь-який момент можуть одержати його 

електронну копію. Паперовий оригінал при цьому залишається в оперативному 

архіві централізованої служби, звідки після закінчення визначеного терміну він 

передається безпосередньо в централізований архів організації. Така форма 
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збереження значно знижує можливість втрати документів і підвищує 

оперативність роботи за рахунок скорочення часу пошуку потрібного документа.  

Впровадження в компанію ДАХК "Артем" теоретичні та практичні підходу 

професійного навчання працівників органів внутрішніх справ за допомогою 

тренінгів. Запропоновано рекомендації щодо використання тренінгової програми 

у системі професійно-психологічної підготовки співробітників ОВС. Ключові 

слова: тренінгова програма, професійне навчання, система професійно-

психологічної підготовки, управлінський вплив, управлінський склад. Основна 

функція керівництва полягає в управлінні персоналом. Саме від успішності її 

реалізації значною мірою залежить ефективність професійної діяльності 

керівника, що характеризується різноманітністю й частотою контактів усередині 

та за межами підрозділу, швидкою зміною обставин і людей. Дійсно, якою 

якісною не була б підготовка майбутніх керівників міліції, зважаючи на постійно 

зростаючі вимоги до професійно-психологічної підготовленості персоналу 

правоохоронних органів, система професійної підготовки відіграватиме важливу 

роль. 

Висновки. Корпоративне управління являє собою систему організаційно-

правових, економічних і фінансових взаємовідносин усіх учасників товариства, 

що встановлює механізми, способи взаємодії зацікавлених сторін, за допомогою 

яких вони представляють у корпорації свої інтереси і взаємодіють з ним та між 

собою. Система корпоративного управління об’єднує дві підсистеми: зовнішнє та 

внутрішнє корпоративне управління. Суб’єкти внутрішньої системи 

корпоративного управління, як і зовнішні суб’єкти, мають складну систему 

інтересів, і її узгодження є основним завданням оптимізації внутрішньо 

корпоративного управління. 

Необхідно підкреслити, що для забезпечення стійких конкурентних позицій 

ДАХК "Артем" на світовому ринку, підприємству, перш за все, необхідно 

володіти конкурентним перевагами на національному ринку, вправно 

використовувати всі свої ресурси та можливості. 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              342 

 

Запорукою успішного функціонування підприємства ДАХК "Артем" є 

формування стратегії його розвитку. Конкурентна стратегія – це спосіб 

забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства шляхом конкурентної 

боротьби, задоволення різноманітних потреб споживачів краще, ніж це роблять 

конкуренти. 

Впровадження електронного документообігу наддасть більше контролю за 

виконання кожного процесу і удосконалить відслідковувати на якому етапі 

проходить кожний процес. До дасть відповідальності за кожну дію і простої у 

виробництві. Система електронного архіву дасть змогу зберігати швидше 

опрацьовувати усі документи замість паперових архівів і документів. Підготовка 

персоналу удосконалить швидший опрацювання завдань і підвищить потенціал у 

роботі і вміння працівників і до дасть швидшого вирішення проблем і створення 

більшого потоку виробництва у компанії. І до дасть вміння керівництву надавати 

чіткі завдання для підлеглих і отримання чіткого виконання. Оці показники 

збільшать приріст у компанії і чітке керування персоналом, і загалом усією 

компанії.  
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Анотація.  

У статті здійснено теоретичне обґрунтування та формування практичних 

рекомендацій щодо розробки та впровадження системи мотивації персоналу 

підприємства, яка передбачає здійснення оцінки мотивації та реалізацію 

мотиваційного моніторингу. З цією метою проведено аналіз і обґрунтовано 

застосування системно-цільового підходу до мотивації. Розроблена методика 

здійснення оцінки мотивації праці персоналу і сформовані рекомендації щодо 

реалізації мотиваційного моніторингу на ТОВ "АННА". 

 

Abstract.  

This article provides theoretical foundation and formation of practical 

recommendations for the development and implementation of personnel motivation, 

which involves the evaluation and implementation of motivation motivational 

monitoring. To this end, the analysis and reasonable use system-based approach to 

motivation. The method of valuation motivation of staff and generated 

recommendations for the implementation of motivational monitoring of "Anna". 

 

Ключові слова: мотиваційний потенціал, мотиваційний профіль, бюлетень 

стимулів, ступінь задоволеності мотиваційних потреб, мотиваційний моніторинг. 

 

Keywords: motivational potential, motivational profile, bulletin of stimuli, 

degree of satisfaction of motivational needs, motivational monitoring. 

 

Постановка проблеми. Управління мотивацією персоналу підприємства, як 

ніколи, є актуальною темою на сьогоднішній день. Підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки потребує зосередження уваги на 

проблемі створення ефективної системи управління персоналом, у якій 

формується необхідний рівень вмотивованості працівників до ефективної 

продуктивності праці. 
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Тому управління мотивацією персоналу на підприємствах в сучасних 

умовах повинно функціонувати як система, що забезпечує стратегічний підхід до 

управління розвитком людських ресурсів, активізація яких можлива лише за умов 

розуміння мотивів їх діяльності. Проблема мотивації персоналу в системі 

управління досі до кінця не вивчена. Умовою успіху кожного підприємства є 

зацікавленість усіх членів колективу в підвищенні продуктивності праці, 

конкурентоспроможності, чим і зумовлюється актуальність теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах жорсткої конкуренції 

досягти бажаного рівня економічного розвитку Україна зможе тільки при 

правильному управлінні людськими ресурсами. В умовах ринкового середовища 

перед підприємствами стоїть завдання розвивати та примножувати потенціал 

працівників для того, щоб вчасно реагувати на зміни, передбачати та випереджати 

їх. Керівництво повинне постійно займатися вдосконаленням системи мотивації 

персоналу, тобто пристосовуватися до нових умов функціонування ринку. 

На сьогоднішній день дослідження недосконалості системи мотивації 

персоналу на підприємствах є однією із головних проблем. 

Дослідженням проблем мотивації персоналу займалися такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені: Занюк С.С. [3], Гусина В.М. [1], Колот А.М. [5], Мірошниченко 

О.В. [7], Татарников А. [11], Щокин Г.В. [12], Маслоу А. [6], Ричи Ш. [9], Мартин 

П.[10], Дмитренко Г.А. [2], та інші [4]. Однак питання стану системи мотивації 

персоналу на основі ідей патерналізму, пов’язаного із цілеорієнтованою 

мотивацією, є недостатньо висвітленими. 

Виклад основного матеріалу. Управління персоналом – це система 

взаємозалежних, організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню 

умов для нормального функціонування, розвитку й ефективного використання 

потенціалу робочої сили на рівні організації. 

Основними принципами побудови сучасної системи управління 

персоналом є: 

 ефективність відбору і розміщення працівників; 
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 справедливість оплати праці і мотивації; 

 професійний ріст працівників відповідно до результатів праці, 

кваліфікації, здібностей, особистих інтересів, потреб організації; 

 швидке й ефективне розв’язання особистих проблем тощо. 

Основними складовими системи управління персоналом є: 

 аналіз та планування персоналу: до цієї підсистеми належать аналіз 

кадрового потенціалу та ринку праці, кадрове планування, прогнозування 

потреб у персоналі, організація реклами та встановлення взаємодії із 

зовнішніми організаціями, що забезпечують підприємство кадроми; 

 відбір та наймання персоналу: проведення співбесід, тестів, анкетування для 

виявлення інтелектуального рівня, професіоналізму, комунікативності та 

інших необхідних якостей; 

 оцінювання персоналу: персональна оцінка-рівень знань, умінь, 

майстерності та особистої відповідальності; оцінка виконуваної роботи та її 

результатів; 

 організація, навчання та підвищення кваліфікації персоналу: навчання 

персоналу, перепідготовка та підвищення кваліфікації, введення в посаду, 

організація кадрового зростання, тощо; 

 мотивація персоналу. 

Мотивація трудової діяльності - складний, відносно стійкий процес, 

обумовлений певними особистими характеристиками людини, а також 

необхідністю задоволення її потреб та їх відповідності зовнішнім умовам 

діяльності. Вона є сукупністю зовнішніх і внутрішніх сил, що спонукають людину 

до діяльності, надають цій діяльності спрямованості, яка орієнтована на 

досягнення цілей підприємства (організації). На нашу думку, найбільш точне 

визначення мотивації трудової діяльності дають Осовська Г.В. та Крушельницька 

О.В.: "Мотивація - це процес створення умов, що впливають на поведінку людини 

і дозволяють зацікавити її до активної сумлінної праці; це процес усвідомленого 
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вибору людиною того чи іншого типу поведінки, що визначається комплексом 

впливу зовнішніх (стимули) і внутрішніх (мотиви) факторів" [8; с. 196]. 

Важливим напрямом політики соціального партнерства є патерналізм (лат. 

paternus – батьківський), суть якого полягає в турботі власника – капіталіста чи 

управлінської адміністрації − про інтереси найманих працівників. Виникнення 

патерналізму датують кінцем ХІХ – початком ХХ ст. і пов’язують із посиленням 

боротьби працівників на капіталістичних підприємствах за підвищення якості 

свого життя. 

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні і появи вітчизняних 

капіталістів (власників засобів виробництва) та когорти нових топ-менеджерів 

виникає потреба навчитися формувати цілісну систему ефективного управління 

персоналом організацій різних форм власності, масштабів та профілю діяльності. 

У такому контексті налагодження перманентного механізму мотивації персоналу, 

орієнтованого на підвищення якості трудового життя через задоволення потреб 

працівників, може відіграти ключову роль у формуванні цілісної системи 

ефективного використання трудового потенціалу на основі патерналізму. 

Постійна турбота про інтереси працівників на вітчизняних підприємствах 

(фірмах, компаніях, закладах, установах тощо) може стати конкретною 

технологією втілення в практику ідеології людиноцентризму. Стрижнем цієї 

ідеології є сприяння самореалізації людини у всіх сферах її життєдіяльності. 

Побудову цілісної системи ефективного використання трудового потенціалу 

з урахуванням переваг патерналізму потрібно починати з оцінювання ступеня 

задоволення основних потреб працівників, які мають мотиваційний характер. 

Така оцінка одночасно визначає рівень самореалізації працівника в трудовій 

сфері, що з позицій ідеології людиноцентризму є дуже суттєвим. 

Кількісна оцінка чітко фіксує відхилення від цілі (плану, ідеалу, стандарту, 

норми) і дає змогу свідомо і своєчасно корегувати дії у потрібному напрямі. Це 

особливо важливо у системі державного управління. Оцінка результату будь-якої 

діяльності державних структур необхідна як інструмент зворотного зв’язку, щоб 

реалізувати відповідальність з метою вдосконалення наступних дій. Саме 
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відсутність такої оцінки стає підґрунтям "розмитої" відповідальності державних 

установ за кінцеві результати, що породжує незадоволення громадян, нестримну 

корупцію, а також велику кількість непотрібних рішень і, як наслідок, марнування 

робочого часу більшості держслужбовців. 

Вивчення психології людини як складної істоти (мікрокосмосу) дає нові 

підстави для підвищення мотивації до активної праці в органічному поєднанні 

стимулів, якими володіє керівництво, і мотивів, які має людина. 

Крім матеріальних стимулів, керівникам потрібно шукати інші засоби 

впливу, адже існує багато стимулів, здатних впливати на активність працівників 

залежно від їх психосоціальної структури. 

Для удосконалення системи оцінювання персоналу підприємств необхідно 

додатково запровадити метод оцінювання працівників підприємств, який полягає 

в тестуванні співробітників згідно методики Ш. Річі - П. Мартіна. 

Система мотивації має певну послідовність. На першому етапі пропонується 

обрати діагностику ставлення працівників до мотиваційних факторів, потреби 

яких можна задовольнити в рамках функціонування підприємства. Для вирішення 

цього завдання слід використати 12-факторну модель мотивації Ш. Річі – П. 

Мартіна (тест "Мотиваційний профіль"). 

Адаптація моделі мотивації Ш. Річі – П. Мартіна до умов діяльності 

вітчизняних підприємств показала, що ставлення працівника до того чи іншого 

мотиваційного фактора недостатньо для здійснення ефективної мотивації. У 

зв’язку з цим пропонується використати кваліметричну модель реалізації цих 

факторів на підприємстві через тестування задоволеності відповідних 

мотиваційних потреб працівників. Завершення процесу діагностування 

забезпечується побудовою "діаграми мотиваційного профілю працівника", 

завдяки якій потреби ранжуються за критеріями першочерговості. 

Для задоволення мотиваційних потреб персоналу доцільно формувати 

"бюлетені стимулів". Такі бюлетені мають розроблятися менеджерами з 

персоналу у вигляді рекомендацій з метою прийняття управлінських рішень. 
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"Бюлетень стимулів" може бути сформований не тільки для окремого працівника, 

а і для колективу підрозділу чи  підприємства в цілому. 

"Мотиваційний потенціал" як складова "трудового потенціалу" може бути 

використаний для запровадження інтерактивної мотиваційної моделі, оскільки 

одним із соціальних компонентів "трудового потенціалу" є вмотивованість 

людини, яка відображає готовність працівника до максимальної трудової віддачі 

та визначається ступенем задоволеності мотиваційних потреб. 

Якість трудового потенціалу країни і ефективність його використання 

можна суттєво підвищувати за рахунок оптимальної мотивованості до ефективної 

праці персоналу організації різного масштабу і профілю діяльності. Оскільки ця 

мотивованість повинна здійснюватися в рамках кожної окремої організації, тому 

потрібно зуміти пов’язати інтереси організації (роботодавця) з особистими 

інтересами кожного працівника, це і буде вважатися оптимальною мотивованістю 

працівників у контексті їх самореалізації в конкретної організації. 

У статті вирішене важливе наукове завдання – створення ефективної 

комплексної системи управління персоналом, у якій формується необхідний 

рівень вмотивованості працівників до ефективної продуктивності праці в 

контексті конкурентоспроможності підприємств. 

Вирішення проблеми зайнятості і ефективного використання трудового 

потенціалу кваліфікованих працівників полягає у поєднанні інтересів працівників 

і роботодавців через механізми цілеорієнтованої мотивації персоналу. 

Цілеорієнтована мотивація, зокрема, передбачає забезпечення особистого 

трудового внеску у досягнення загального результату і впровадження 

інтерактивної системи зв’язку з працівником. Безперервність такої мотивації 

повинна досягатись швидким реагуванням на зміни в зовнішньому і 

внутрішньому середовищах. 

Ефективне функціонування системи мотивації передбачає наступні 

передумови: управління підприємством має бути цільовим, необхідно чітко 

встановити відповідальність та повноваження кожного працівника та проводити 
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оцінку роботи персоналу з урахуванням цілей підприємства, підготовка та 

підвищення кваліфікації працівників повинні носити безперервний характер. 

Висновки. Запропонована модель дозволяє застосувати мотиваційний 

моніторинг і створити систему постійного спостереження і контролю за станом 

мотивації трудової діяльності з метою його оперативної діагностики й оцінки в 

динаміці. Показник, який підлягає контролю – це мотиваційний потенціал. На 

основі кваліметричної моделі оцінки ступеня задоволеності мотиваційних потреб 

доцільно здійснювати вимірювання мотиваційного потенціалу за функціональною 

структурою підприємства. 

На підставі емпіричного дослідження встановлено, що оптимальна 

періодичність опитувань має становити шість місяців. Завдяки такому механізму 

система мотивації буде функціонувати безперервно і циклічно. Повторюючи 

кожні шість місяців елементи формування цілеспрямованої мотивації персоналу 

організації, можна налагодити ефективний мотиваційний моніторинг. Цим самим 

досягається безперервна зацікавленість персоналу в досягненні високих 

результатів. 
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FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

OF MODERN ENTERPRISE 

 

Анотація.  

У статті розглянуто проблеми організації ефективного управління 

персоналом як головного ресурсу підприємства в умовах його розвитку. 

Визначено головні принципи управління персоналом в умовах сучасної 

економічної кризи, провідні фактори мотивації персоналу на підприємствах. 

Розроблено пропозиції щодо удосконалення системи управління персоналом та 

запропоновано шляхи вирішення проблем управління працею. 

 

Abstract.  

In this article written about the problems of organization effective personnel 

management as the main resource of the enterprise in terms of its development. Defined 

the main principles of personnel management in the current economic crisis, leading 

factors of motivation of the personnel at the enterprises. Developed proposals for 

improving the personnel management system and proposed solutions to the problems 

management of labor. 

 

Ключові слова: управління, персонал, мотивація, підприємство. 

 

Keywords: management, personnel, motivation, enterprise. 

 

Постановка проблеми. Ефективність і якість управління людськими 

ресурсами в умовах ринкової економіки в Україні набувають все більш важливого 

значення як фактор розвитку і конкурентоспроможності підприємства. 

Управління людськими ресурсами продовжує залишатися найбільш слабкою 

ланкою в системі підприємства. Керівники концентрують основну увагу на 
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управлінні виробництвом, фінансами, маркетингом, в той час як вдосконалення 

сфери управління людськими ресурсами – як і раніше недооцінюється. 

 Багатьом організаціям не лише в Україні, а й в усьому світі, бракує 

висококваліфікованих, ініціативних, з творчим потенціалом працівників усіх 

посадових рівнів. Проблеми з кадрами в більшості організацій виявилися в числі 

першочергових. Виключне значення набувають питання регулювання найму і 

зайнятості, розвитку і винагороди працівників. Наука управління людськими 

ресурсами повинна відповідати вимогам часу і розвиватися відповідно до 

постійно мінливих соціально-економічних реалій. Проблеми управління 

персоналом на сучасному етапі розвитку економічних відносин залишаються 

досить актуальними, тому потребують детального аналізу.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом опубліковано 

багато праць вітчизняних авторів з проблем теорії і методології управління, 

оптимізації галузевої структури підприємств і структури управління, 

раціоналізації апарату управління, теорії і практики прийняття управлінських 

рішень. Проблема управління персоналом завжди була предметом дослідження  

вітчизняних та зарубіжних вчених. Сучасний етап розвитку теорій управління 

людськими ресурсами прийнято ототожнювати з теорією "менеджменту бізнесу", 

в якій людина стала розглядатися як джерело досягнення конкурентних переваг. З 

початку 1990-х років і по теперішній час зазначена проблема виходить на перший 

план, створюються наукові основи теорії управління персоналом в умовах 

ринкової економіки (Т. О. Разумова, С. Ю. Рощин, HA Волгін, Р. П. Колосова, Р. І. 

Капелюшников, А. П. Єгоршин, В. Є. Гимпельсон, В. В. Травін, А. І. Кочеткова, 

Д. С. Молчанов). Загальні проблеми стратегічного управління персоналом 

організації, зростання значення досвіду закордонних підприємств при розробці 

підходів до пріоритету цінностей розглядаються такими визначними 

дослідниками, як І. Ансофф, К. Боумен, О. С. Виханський, О. І. Наумов, В .С . 

Пономаренко та ін. Більшість вчених, що займаються проблемами управління 

персоналом, відводять значне місце системі кадрового менеджменту організації в 
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загальній системі підприємства (Н. П. Беляцький, С. Є. Велесько, П. Ройш, М. 

Бубнов, В. Хруцький, Е. Е. Старобинський).   

До сучасних концепцій відносяться підходи "управління за результатами" 

(Т. Санталайнен, Є. Воутилайнен, П. Поренне, Є. М. Коротков і ін.), в яких 

основний акцент робиться на мотивацію людських ресурсів. 

Мета статті – висвітлити нові методи та концепції управління персоналом, 

а також пропозиції щодо вдосконалення чи поліпшення стану управління 

персоналу на підприємствах України. 

Виклад основного матеріалу. За сучасних умов проблема розвитку 

персоналу набуває все більшої актуальності. Головним завданням управління 

персоналом у сучасних умовах є поєднання ефективного навчання персоналу, 

підвищення кваліфікації та трудової мотивації для розвитку навиків працівників 

та стимулювання їх до виконання робіт більш високого рівня. Тому співробітники 

фірми постійно повинні намагатися підвищувати свій культурний і освітній 

рівень. Це може виражатися в безперервному підвищенні свого професіоналізму і 

розвитку особистих культурних переваг. Розвиток персоналу забезпечується 

заходами з оцінювання кадрів із метою здійснення виробничої адаптації і 

атестації персоналу, планування трудової кар’єри робітників і фахівців, 

стимулювання розвитку персоналу тощо. 

Управління персоналом — це діяльність організації, спрямована на 

ефективне використання ресурсів для досягнення цілей як організації, так і 

особистих [3, с. 296]. Ось чому персоналом треба управляти на основі 

найважливіших аспектів теорії і практики менеджменту. Основними завданнями 

кожного підприємства, незалежно від форми власності, типу підпорядкування, 

розміру повинно бути забезпечення ефективної системи управління персоналом. 

В економічно нестабільні періоди проблемі розвитку персоналу приділяли 

недостатньо уваги, але саме в період кризи розвиток персоналу є однією з умов 

економічного зростання. Досягти високих результатів можна тільки тоді, коли 

люди володіють знаннями, уміннями і цілеспрямованістю. Успішна діяльність 

підприємства за умов жорсткої ринкової конкуренції залежить від творчої 
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активності робітників. Персонал є головною ланкою виробничого процесу на 

підприємстві. Якими б не були новітні технології, інноваційні ідеї, але вони 

ніколи не будуть ефективними, приносити максимальну користь без 

високоефективної роботи, належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів.  

Управління персоналом є досить складним процесом, адже люди наділені 

інтелектом, здатністю мислити. Вони постійно вступають у взаємовідносини, які 

часто впливають на продуктивність праці, виробництво, внутрішній клімат 

підприємства. Тому провідним завданням менеджера є мотивація персоналу. На 

думку фахівців, механізми стимулювання працівників є складними системами 

впливу керівництва організації на співробітників, що безпосередньо 

передбачають взаємодію керівника і робочого персоналу [5, с. 82]. Сьогодні 

механізм мотивації праці в Україні залишається застарілим і неефективним, не 

відповідає новим потребам, стратегічним завданням соціально-економічного 

розвитку держави. 

При управлінні персоналом найчастіше виникають такі проблеми, як підбір, 

формування кадрів із сучасним економічним мисленням, забезпечення 

ефективності праці працівників, збереження сприятливого клімату у колективі 

тощо. 

Слід зазначити, що управління людськими ресурсами має відповідати 

методам розвитку підприємства, захищати права і обов’язки працівників, 

забезпечувати дотримання правил при формуванні, стабілізації і використанні 

людських ресурсів.  

Першим кроком до досягнення поставлених цілей є підбір персоналу. Існує 

декілька підходів до підбору кадрів на підприємстві. Серед них найбільш 

розповсюдженими є самостійне наймання персоналу та звернення до 

рекрутингових агентств і служб зайнятості. Звичайно, кожна організація 

застосовує різні методи для вибору кадрів. Зокрема, анкетування, систему 

психологічних тестів, інтерв’ю. 

Велику роль в системі управління персоналом відіграє керівник. Його 

завдання  полягає у створенні дружніх відносин у колективі, у пошуку саме таких 
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методів та підходів, які сприятимуть більш ефективній роботі. Персонал потрібно 

заохотити, створити такі умови, за яких у кожного працівника буде бажання 

працювати плідно і з натхненням, тому керівники та менеджери по роботі з 

персоналом все більше звертають увагу на  нематеріальну мотивацію.  

Кожна людина індивідуальна, і в кожної людини є індивідуальні потреби, 

які вона бажає задовольнити працюючи на підприємстві. Але вибираючи місце 

роботи працівник не думає про всі аспекти системи мотивації на підприємстві, а 

звертає увагу лише на ті, які важливі для нього у даний момент часу відповідно до 

особистих і кар’єрних очікувань.  Матеріальна мотивація не може надовго 

утримати працівників, тому керівнику підприємства потрібно пам’ятати про 

короткостроковий характер її дії. У деяких випадках висока заробітна плата 

зможе утримати працівника від звільнення з компанії, але не змусить викладатися 

його на всі 100% [2, с. 80]. 

Треба розуміти, що побудова ефективного механізму мотивації — 

надзвичайно складна справа, адже існує величезна кількість людських потреб та 

засобів їх задоволення. Ті мотиватори, що дають ефект у даних умовах стосовно 

одних людей, можуть зовсім не діяти за інших обставин. Саме тому не існує 

універсальної системи мотивації. Кожне підприємство повинно розробити свою 

систему мотивації, або ж внести корективи у прийняту, так би мовити адаптувати 

її для себе.  

Проблема  більшості керівників полягає в тому, що вони нехтують 

розвитком персоналу. Однією з причин є те, що підготовка кадрів у межах 

підприємства потребує власних засобів, яких не вистачає у підприємства. Ще 

однією причиною недостатнього розвитку являється небажання управлінців 

витрачати кошти на навчання персоналу, через можливу зміну роботи останніми, 

власне побоювання втратити витрачені кошти. Також залишаються недостатньо 

розробленими питання щодо оптимізації витрат в управлінні розвитком 

персоналом у контексті дослідження механізму обґрунтування та структури 

витрат на інноваційну діяльність підприємств, що поєднує їх функціональні 

сфери, зокрема маркетинг, виробництво, організаційну структуру. Зі світового 
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досвіду можна зазначити, що у найближчому майбутньому найкращого розвитку 

досягають ті підприємства, які роблять головну ставку на людські ресурси та 

управління ними. 

Управління персоналом у сучасних умовах включає декілька 

взаємозалежних етапів: 

1) Розробка ефективної системи кадрового менеджменту (визначення 

предмета, задач та утримання даного виду менеджменту, його основних 

напрямків, принципів і методів для конкретної організації). 

2) Формування механізму управління персоналом і відповідною 

організаційною структурою (розробка оптимальних структур і штатів кадрової 

служби, визначення структури фахового підготування і структури професійно 

значимих якостей особистості менеджерів по роботі з кадрами, добір, навчання і 

розставляння фахівців з управління людськими ресурсами). 

3) Планування людських ресурсів (упорядкування планів і прогнозів у 

роботі з персоналом, планування чисельності і складу робітників, створення 

автоматизованих систем управління людськими ресурсами). 

4) Набір персоналу (знання та уміле використання всіх існуючих джерел 

задоволення кадрової потреби). 

5) Профорієнтація та адаптація (уведення прийнятих робітників в 

організацію, розвиток у них розуміння того, що очікує від співробітників 

організація та яка праця в ній одержує заслужену оцінку). 

6) Формування кадрового потенціалу управління (аналіз якісного складу 

управлінських кадрів, організація наймання і постійної роботи з молодими 

спеціалістами, розробка науково-практичних основ добору і розставляння 

керівних кадрів). 

7). Оцінка кадрів та їх діяльності (організація оцінки кадрів управління, 

розробка принципів і методів роботи з резервом, організація конкурсів 

спеціалістів, атестація, розробка ефективних методик оцінки). 

8) Організація навчання персоналу (розробка і здійснення програм фахового 

підготування, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників). 
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9) Управління трудовою дисципліною і плинністю кадрів (розробка 

структури заробітної плати і пільг із метою притягнення, наймання і зберігання 

персоналу, розробка процедур підвищення, зниження, перекладу і звільнення 

робітників), виконання яких забезпечує ефективність використання персоналу 

організації [4, с. 41]. 

Основа концепції управління персоналом підприємства нині складається зі 

зростаючої ролі особистості працівника, знання його мотиваційних установок, 

вміння їх формувати і направляти відповідно до завдань, що стоять перед 

підприємством.  

Побудова ефективної системи мотивації персоналу залежить від багатьох 

факторів, які на неї впливають. Керівник підприємства може будувати ефективну 

систему мотивації працівників і вибирати стимули спираючись на їх поділ на такі 

категорії:  

1) залежно від зайнятого положення в організації (студенти та молоді 

спеціалісти, які тільки закінчили навчальний заклад; молоді спеціалісти з 

досвідом роботи до 3-х років; висококваліфіковані спеціалісти; молоді матері);  

2) залежно від типу референції (зовнішній тип; внутрішній тип; змішаний);  

3) залежно від особистих причин працівника (гроші; особиста вигода; 

інтерес; почуття обов’язку) [1, с. 52].  

При побудові системи мотивації керівнику  підприємства слід пам’ятати, що 

не можна мотивувати всіх працівників однаково. Це допоможе йому зробити 

систему мотивації економічно ефективною.  

Додатковий стимул для  працівників відіграє компенсаційний пакет. Його 

особливість полягає в тому, щоб  враховувати індивідуальні потреби працівників 

для ефективної мотивації кожного співробітника. Крім збільшення 

вмотивованості персоналу, компенсаційний пакет також допоможе підприємству 

контролювати плинність кадрів, збільшити показники продуктивності праці, 

залучити до компанії потрібних працівників, забезпечити сприятливий соціально-

психологічний клімат у колективі, створити позитивний імідж компанії на ринку. 
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Розробка індивідуальної системи мотивації персоналу не тільки допоможе 

керівникам та менеджерам по роботі з персоналом домогтися ефективнішої 

роботи від своїх співробітників, але й допоможе кращому розвитку підприємства 

в цілому. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку ринку і суспільства якість 

людського капіталу – головна цінність і перевага в конкурентній боротьбі. 

Підприємство повинно сприяти розвитку найманих працівників, адже розвиток 

персоналу забезпечує розвиток підприємства. Здатність підприємства навчатися і 

розвиватися швидше за своїх конкурентів є джерелом його соціальних, 

стратегічних і економічних переваг. 

Таким чином, розвиток персоналу є необхідною умовою функціонування 

будь-якого підприємства, особливо в умовах сучасних змін у вимогах до 

професійних знань на тлі науково-технічного прогресу. Розвиток персоналу 

повинен бути безперервним, і включати в себе професійне навчання і підвищення 

кваліфікації. Проблеми управління персоналом в їх системному, організаційному 

зв’язку ще не осмислені належним чином. Управління персоналом як науковий 

напрям і сфера практичної діяльності в державі тільки проходять етап свого 

становлення. 

Отже, необхідно реформувати систему підготовки і розвитку найманих 

працівників на підприємстві, що має отримати державне, а саме законодавче 

підкріплення з реформуванням існуючої податкової, фінансової, соціальної 

політики. Вказані зміни повинні спиратися на існуючий вітчизняний та 

закордонний приклади розвитку управління людськими ресурсами. 
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Анотація.  

У статті розглянуто особливості моделювання процесу управління ризиками 

у мультипроектному середовищі. Запропоновано метод моделювання управління 

ризиками у мультипроектному середовищі. Здійснено імітаційне моделювання, 

наведено приклад.  
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Abstract.  

In the article there are the features of modeling risk management in multi-project 

environment. A method for modeling risk management in multi-project environment. 

Done simulation, is an example. 

 

Ключові слова: мультипроектне середовище, проект, ризик, імітаційне 

моделювання, управління ризиками.   

       

Keywords: multi project environment, project, risk, simulation, risk 

management. 

 

Постановка проблеми.  Невіддільною частиною процесу прийняття 

рішення є невизначеність і саме вона є причиною виникнення ризиків під час 

прийняття рішень. Ризики, які впливають на якість прийнятих рішень, можуть 

виникнути на будь-якому етапі процесу прийняття рішення: неповна чи 

недостовірна інформація про проблему; неоднозначність умов, вимог та критеріїв; 

нечітке розуміння поставленої мети; неможливість точного врахування реакції 

зовнішнього середовища на вжиті дії тощо. Саме тому доцільним є не пасивне 

оцінювання ризиків та наслідків від них, а активне цілеспрямоване управління 

ризиками з метою максимального зменшення невизначеностей та впливу 

випадкових чинників на якість прийнятого рішення. Ризик – це щоденна 

реальність у всіх проектах, і постійне управління ризиком повинно стати звичним. 

Управління повинно бути постійним і зручним, а не нав’язаним чи забутим. 

Однак постійне управління ризиком не є однаковим для всіх проектів.  Щоб бути 

ефективним, воно потребує корегування. Корегування здійснюється, коли 

організації застосовують процеси і вибирають методи та інструменти, які 

найкраще підходять до їх практики управління проектом і їх організаційної 

культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управлінню ризиками 

приділяється достатньо уваги в закордонних і вітчизняних публікаціях, зокрема в 
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теорію управління ризиками значний внесок зробили такі вчені: Б. Райзберг, Т. 

Райс, Л. Севідж, М. Фрідмен, П. Шумпетер, А. Матвійчук, В. Хобта, В. Буянов, А. 

Альгін, П. Верченко та ін. 

Мета статті - визначити особливості моделювання процесу управління 

ризиками у мультипроектному середовищі та запропонувати метод моделювання 

управління ризиками у мультипроектному середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Дотримання принципів постійного 

управління ризиком – це шлях до успішного корегування. Аналіз останніх 

досліджень та публікацій. Управління ризиком можна охарактеризувати як 

сукупність методів та прийомів аналізу і нейтралізації факторів ризику, 

об’єднаних у систему планування, моніторингу та корегуючих 467 впливів, що 

дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати 

заходів для недопущення або зниження негативних наслідків їх настання. 

Зазвичай процесу управління ризиками передує планування (процес прийняття 

рішення щодо застосування та планування управління ризиками для конкретного 

проекту), що полягає у виборі рішення стосовно організації та кадрового 

забезпечення процедур управління ризиками, методології та джерел даних для 

ідентифікації ризиків, часового інтервалу для аналізу ситуації.   

Важливо спланувати управління ризиками відповідно як до рівня та типу 

ризику, так і до важливості реалізації проекту для організації. Системний підхід 

до сприйняття та усвідомлення ризику полегшує планування ефективного 

управління ризиками. Розробляється стратегія управління щодо кожного 

конкретного ризику, конкретизуються сфери його впливу, визначаються та 

приймаються прийнятні порогові рівні ризику, розробляються стратегічні цілі. 

Визначаються ролі та відповідальності всіх учасників проекту, взаємодія всіх 

задіяних підрозділів. Розробляються терміни та пропонуються методології оцінки 

та управління конкретними видами ризику. Методологія охоплює критерії та 

моделі оцінки, які повинні постійно переглядатись. Розробляються або 

приймаються наявні класифікатори ризиків. Пропонуються формати звітів, 

принципи обліку та документування. Плануються робочі зустрічі, інтерв’ю та 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              363 

 

інспективні заходи, розробляються анкети та опитувальні листки, збирається 

інформація з інших організацій, плануються зустрічі та обговорення з 

керівництвом.   

Процес управління ризиками складається з послідовного виконання таких 

процедур ідентифікація ризиків; аналіз ризиків; реагування на ризики; моніторинг 

та контроль ризиків. Всі складові процесу управління ризиками (процедури) 

взаємодіють одна з одною, а також з іншими процедурами. Кожна процедура 

виконується принаймні один раз у кожному проекті. Хоча представлені 

процедури розглядаються як дискретні елементи з певними характеристиками, на 

практиці вони можуть частково збігатися і взаємодіяти. Формулювання цілі 

статті. Розробити метод оптимального розподілу ресурсів між проектами, що 

функціонують у мультипроектному середовищі в умовах конкуренції. Виклад 

основного матеріалу Ідентифікація ризиків. На цьому етапі визначають, які 

ризики здатні вплинути на проект, і документуються характеристики цих ризиків. 

Ідентифікація ризиків не буде ефективною, якщо вона не здійснюватиметься 

регулярно протягом реалізації проекту. До цієї процедури необхідно залучати 

якомога більше учасників: менеджерів проекту, замовників, користувачів, 

незалежних фахівців. Ідентифікація ризиків – ітераційний процес. Спочатку 

ідентифікацію ризиків може виконати частина менеджерів проекту або група 

аналітиків ризиків. Далі ідентифікацією може займатися основна група 

менеджерів проекту. Для формування об’єктивної оцінки в завершальній стадії 

процесу можуть брати участь незалежні фахівці. Можливе реагування визначають 

протягом процесу ідентифікації ризиків.  

Виявлення ризиків починається з найвірогідніших та найнебезпечніших 

ризиків і поступово переходить до менш значущих. Допомогу у виявленні ризиків 

до деякої міри можуть надати таблиці ризиків, які існують в багатьох галузях та 

сферах діяльності. Такі таблиці є, зокрема, на транспорті, у зв’язку, в енергетиці, у 

спеціалістів з обчислювальної техніки, у фінансових спеціалістів, у страховій та 

пожежній справі. Типовими засобами для виявлення ризиків є: ─ Опитувальні 

листки. Кожен розділ опитувального листка повенен містити детальний перелік 
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питань, що дасть змогу скласти достатньо повне уявлення про структуру та 

кількісні показники об’єкта. – Структурні діаграми. Призначені для аналізу 

особливостей підприємства та пов’язаних з ними ризиків. Отримані у такий 

спосіб дані використовують для оцінки передусім внутрішніх підприємницьких 

ризиків, що пов’язані з якістю менеджменту, організацією збуту та реклами, а 

також комерційних ризиків. 468 – Карти потоків. Потокові діаграми графічно 

зображають окремі технологічні процеси виробництва та їх взаємозв’язок. Ці 

карти корисні для виявлення основних елементів виробничого процесу, від яких 

залежить його надійність та стійкість. Такі елементи називають вузловими, 

оскільки порушення їх режиму та вихід з ладу переривають весь виробничий 

процес і призводять до виникнення критичних з погляду аварійності ситуацій. 

Процес, зафіксований у конкретній карті, може охопити якийсь один вид 

діяльності організації, всі внутрішні процеси чи окремий технологічний 

ланцюжок. Методи, які використовують на етапі ідентифікації ризиків, за 

сутністю та організаційною формою доволі прості. Але їх коректне застосування 

має суттєве значення, оскільки втрата важ- ливої інформації на цьому етапі 

призведе до істотних помилок та невиправданих витрат. Основними методами, 

характерними для цього етапу, є метод сканування та метод мозкового штурму.  

На етапі ідентифікації ризиків проекту доцільно використовувати обидва 

наведені методи. Спершу застосовують метод сканування з метою виявлення та 

кластеризації всіх місць потенційного виникнення ризиків. Після цього для 

кожного з попередньо визначених напрямів досліджень, які відповідають своєму 

кластеру, виявляють конкретні ризики за допомогою методу мозкового штурму. 

Як ще один з методів виявлення ризиків можна застосувати механізм структурної 

де- композиції робіт проекту, який формально належить до області управління 

змістом та границями проекту. На стадії завершення планування проекту всі 

роботи, визначені за допомогою, повинні повністю описувати зміст та границі 

проекту, що, своєю чергою, дає змогу визначити всі можливі точки прояву 

ризиків. Окрім цього, очевидно, слід передбачити можливі ризики, пов’язані з 

термінами виконання окремих етапів та проекту загалом, та можливі зміни у 
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фінансуванні проекту. Одні методи ґрунтуються на аналізі статистичних, 

фінансових, управлінських та інших звітних документів підприємства. Інші 

вимагають безпосередньої інспекції місць розташування джерел небезпеки. Деякі 

методи виявлення ризику використовують кількісний аналіз, а інші ґрунтуються 

тільки на якісних підходах. Однак всі вони скеровані на виявлення та описання 

наявних ризиків і тому на етапі ідентифікації ризиків доцільно використовувати 

комплекс методів для розв’язання поставлених задач.  

Аналіз ризиків умовно поділяють на якісний та кількісний, хоча вони тісно 

пов’язані. Якісна оцінка ризиків – процес представлення якісного аналізу 

ідентифікації ризиків і визначення ризиків, що потребують швидкого реагування. 

Така оцінка ризиків визначає ступінь важливості ризику і вибирає спосіб 

реагування. Доступність супровідної інформації допомагає легше розставити 

пріоритети для різних категорій ризиків. Якісна оцінка ризиків – це оцінка умов 

виникнення ризиків і визначення їх дії на проект стандартними методами і 

засобами. Використовування цих засобів допомагає частково уникнути 

невизначеності, яка часто відзначається в проекті. Протягом життєвого циклу 

проекту повинна відбуватися постійна якісна переоцінка ризиків. Основними 

методами, що застосовуються на цьому етапі, є : метод Делфі (метод експертних 

оцінок), метод перехресного впливу, метод побудови ієрархічних мереж та метод 

морфологічного аналізу.  

Кількісна оцінка ризиків визначає вірогідність виникнення ризиків і вплив 

наслідків ризиків на проект, що допомагає групі управління проектами правильно 

ухвалювати рішення і уникати невизначеностей. Кількісна оцінка ризиків 

дозволяє визначати: · вірогідність досягнення кінцевої мети проекту; · ступінь дії 

ризику на проект і обсяги непередбачених витрат і матеріалів, які можуть 

знадобитися; · ризики, що вимагають найшвидшого реагування і більшої уваги, а 

також вплив їх наслідків на проект; · фактичні витрати, передбачувані терміни 

закінчення. Кількісна оцінка ризиків часто супроводжує якісну оцінку. Кількісна і 

якісна оцінка ризиків можуть використовуватися окремо або разом, залежно від 

наявного часу та бюджету, необхідності в кількісній або якісній оцінці ризиків. 
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Ризик може визначатись як у абсолютних, так і у відносних величинах. 

Вимірювання ступеня ризику в абсолютних величинах доцільно застосовувати 

для характеристик окремих видів втрат, а у відносних – для порівняння 

прогнозованого рівня втрат з реальним рівнем. Розглянемо поширені методи 

кількісної оцінки ступеня ризику. Аналіз чутливості дає змогу оцінити, як 

зміниться ефективність проекту в разі зміни одного чи кількох його основних 

вхідних параметрів. Що більша ця залежність, то вищий ризик реалізації проекту 

та істотніший вплив незначного відхилення від початкового задуму на 

ефективність проекту загалом. Аналіз сценаріїв – фактично розвиток методу 

аналізу чутливості в тому розумінні, що змінюється вся група факторів впливу. У 

цьому методі поряд із базовим сценарієм розглядаються декілька потенційно 

можливих для реалізації варіантів. Вибираються фактори проекту, які 

перевіряються на ризик, і досліджуються як мінімум три варіанти розвитку 

проекту стосовно зміни вибраних факторів: оптимістичний, песимістичний та 

реалістичний (найвірогідніший). Імітаційне моделювання є одним з універсальних 

методів проведення "соціального експерименту" на предмет ухвалення 

раціонального рішення, в процесі якого формується статистика можливих 

вихідних параметрів діяльності. Модель подається у вигляді алгоритму, в якому 

визначаються всі найістотніші елементи, зв’язки в системі і задаються початкові 

значення параметрів, що відповідають "нульовому" моменту часу. Всі подальші 

зміни, що відбуваються в системі за законом причин та наслідків, обчислюються 

за допомогою засобів логічної обробки даних під час виконання цього алгоритму. 

Реагування на ризики Планування реагування на ризики – це розроблення методів 

і технологій зниження негативної дії ризиків на проект. Ця процедура бере на себе 

відповідальність за ефективність захисту проекту від дії на нього ризиків. 

Планування передбачає ідентифікацію і розподіл кожного ризику за категоріями. 

Ефективність розроблення реагування визначає, які наслідки матиме дія ризику на 

проект, позитивні чи негативні. Стратегія планування реагування повинна 

відповідати типам ризиків, рентабельності ресурсів та часовим параметрам. 

Питання, обговорювані під час зустрічей, повинні бути адекватні задачам на 
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кожній стадії проекту й узгоджені зі всіма членами групи із управління проектом. 

Зазвичай необхідні декілька варіантів стратегій реагування на ризики. Вирізняють 

чотири форми реагування на ризики: ухиляння від ризику, зменшення ризику, 

передача ризику та прийняття ризику. Ухиляння від ризику ґрунтується на: – 

відмові від неперевірених ненадійних партнерів; – відмові від інноваційних та 

інших проектів, упевненість у здійсненності чи ефективності яких викликає 

сумніви; – пошуку гарантів з метою перекладання на них ризику. Ухиляння від 

ризику – це ефективний спосіб уникнути втрат. Проблема полягає в тому, що в 

результаті проведення цієї стратегії здебільшого втрачається можливий прибуток 

від реалізації проекту. Зменшити ризик можливо за рахунок: – підвищення 

інформативності – покращення здобуття інформації, ефективність опрацювання 

інформації, накопичення інформації, покращення зв’язків; – гнучкості планування 

– багатофункціональність засобів виробництва та персоналу, коригування планів, 

альтернативне планування; – мінімізування помилкової поведінки – усвідомлення 

ризику, персонального відбору працівників, стимулювання співробітників 

(залежність інтересів працівників від ризику), пере- дачі знань; – технічного 

забезпечення – систем забезпечення (охорона праці, пожежна безпека, 

убезпечення від провалу та розтрат, надійність продукції), дублювання 

ненадійних елементів, сигналізування про відмови систем, швидке вимикання 

(“нульові схеми" в критичних ситуаціях), утримування систем у працездатному 

стані. 470 Передача ризику проходить за рахунок: – перекладання ризику на 

третіх осіб (постачальників, кредиторів, найманих робітників, покупців, державу); 

– розподілу ризику в часі; – розподілу відповідальності між учасниками із 

залученням до вирішення проблем нових партнерів; – забезпечення ризиків 

(різноманітні види страхування, самострахування, хеджування). Прийняття 

(виправдання) ризику відображається в: – обмеженні ризику (локалізації ризику) – 

створенні венчурних підприємств, створенні окремих спеціальних структурних 

підрозділів для виконання ризикових операцій; – компенсації ризику – створення 

системи резервів, стратегічне планування діяльності; – передбаченні ризику – 

прогнозування зовнішнього середовища, моніторинг соціально- економічної та 
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нормативно-правової бази, активний цілеспрямований маркетинг. Управлінське 

рішення про прийняття ризику може бути ухвалене з двох причин. По-перше, є 

випадки, коли не можуть бути використані інші методи. Часто це ризик, 

вірогідність якого достатньо мала. По-друге, виправдання ризику досягається 

самострахуванням. Вибір методів реагування на ризики визначається загальною 

стратегією фірми стосовно ризиків, яка, своєю чергою, залежить від сумарного 

розміру потенційних збитків, з одного боку, та фінансових можливостей фірми – з 

іншого.  

Моніторинг та контроль ризиків. На цьому етапі здійснюється стеження за 

ідентифікацією ризиків, визначаються залишкові ризики, забезпечується 

виконання плану ризиків та оцінюється його ефективність з урахуванням 

зниження ризику. Показники ризиків, пов’язані зі здійсненням умов виконання 

плану, фіксуються. Моніторинг і контроль супроводжують процес упровадження 

проекту в життя. Якісний контроль виконання проекту надає інформацію, що 

допомагає ухвалювати ефективні рішення, щоб запобігти виникненню ризиків. 

Для надання повної інформації про виконання проекту необхідна взаємодія між 

всіма учасниками проекту. На цьому етапі використовують контрольні таблиці 

ризиків, періодичний огляд ризиків, аналіз фактичного відпрацювання проекту, 

додаткове планування реагування на ризики, незалежний аналіз ризиків. Метою 

моніторингу і контролю є з’ясування таких аспектів управління ризиками: – 

система реагування на ризики упроваджена відповідно до плану; – реагування 

достатньо ефективне чи необхідні зміни; – ризики змінились порівняно з 

попередніми значеннями; – початок впливу ризиків; – чи вжиті необхідні заходи; 

– дія ризиків передбачувалась чи виявилась випадковим результатом. У кожному 

проекті обов’язково наявні невідомі (невизначені) ризики і їх частка в загальному 

обсязі ризиків залежить від того, в якій сфері реалізується проект. Для того, щоб 

нівелювати ре- зультати таких ризиків, у резерв управління проектом 

закладаються певні фінансові та часові ре- сурси. Але реагування на невідомі 

ризики тільки після їх появи пов’язане з достатньо великими затратами. Значно 

ефективнішим є випередження подій, отримання інформації про потенційну появу 
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невідомого ризику заздалегідь, коли є можливість скорегувати процес без 

повторення певних робіт. Результатом цього етапу будуть перероблені та 

оновлені плани реагування на ризики, корегувальні дії, вимоги до змін, стандартні 

звіти з управління ризиками. Контроль може призвести до вибору альтернативних 

стратегій, ухвалення коректив, перепланування проекту для досягнення базового 

плану. Між менеджерами проекту і групою ризику повинна бути постійна 

взаємодія, повинні фіксуватися всі зміни і явища. Звіти про виконання проекту 

повинні формуватися регулярно. Оскільки перепланування проекту може 

викликати появу нових незапланованих та неврахованих ризиків, доцільним є 

перехід на процедуру ідентифікації ризиків з подальшим проходженням всіх 

наступних етапів управління ризиками. Значущість управління ризиком полягає в 

можливості, по-перше, прогнозувати певною мірою настання ризикової події, по-

друге, завчасно вживати необхідних заходів для зниження розміру можливих 

несприятливих наслідків. Конкретні методи і прийоми, які використовуються під 

час ухвалення та реалізації рішень в умовах ризику, великою мірою залежать від 

специфіки діяльності організації, прийнятої стратегії досягнення поставленої 

мети, конкретної ситуації тощо. Разом з тим, теорія і практика управління 

ризиком виробили ряд основоположних принципів, якими доцільно керуватися 

суб’єкту управління. Серед них, зокрема, виділяють такі.  

Усвідомлення прийняття ризиків. Менеджер повинен усвідомлено йти на 

ризик, якщо він сподівається отримати відповідний прибуток. Після оцінки рівня 

ризику для окремих операцій можна прийняти тактику “уникнення ризику". 

Усвідомлення прийняття ризику є неодмінною умовою нейтралізації наслідків 

ризику. Керованість ризиками. До складу портфеля ризиків повинні входити 

переважно ті з них, які піддаються нейтралізації. Незалежність управління 

окремими ризиками. Втрати через різні види ризиків не залежать одні від одних і 

в процесі управління ризиками повинні нейтралізуватися індивідуально. · 

Ефективність управління ризиками. Витрати підприємства на нейтралізацію 

ризику не повинні перевищувати суми можливих втрат через нього навіть за 

найвищого ступеня вірогідності настання ризикового випадку.  
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Ефективне управління проектним ризиком. Ефективне управління 

проектним ризиком залежить від визнання того, що розсудливе витрачання 

бюджету (наприклад, часу, і/або коштів) до виникнення якоїсь несприятливої 

події забезпечить кращий контроль, ніж використання пом’якшувального плану 

вже після того, як потенційний ризик перетворився на реалізовану шкоду. 

Висновки. Запропоновано метод ефективного управління проектним 

ризиком та його моделювання у мультипроектному середовищі. Для перевірки 

ефективності методу здійснено імітаційне моделювання. Наведено приклад 

ефективного розподілу ресурсів між двома проектами у мульти- проектному 

середовищі. Описаний метод доцільно використовувати для розподілу 

невідновлюваних ресурсів між проектами, що функціонують в мультипроектному 

середовищі в умовах конкуренції. 
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Анотація.  

В статті висвітлюються теоретичні аспекти та принципи і порядок 

формування прибутку і його  використання на сучасному підприємстві, що 

займається виробництвом.  Розкривається економічна сутність прибутку, що є 

результатом діяльності підприємства і показником, який визначає її 

ефективність. Розглянуто механізм формування прибутку і напрямки його 

використання. Це дало можливість розробити рекомендації щодо підвищення 

ефективності роботи підприємства.  

 

Abstract. 

In the article the theoretical aspects and principles and procedure of formation of 

profit and use the modern enterprise engaged in the production. It reveals the essence 
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of economic profit is a result of the company and an indicator that determines its 

effectiveness. The mechanism of income formation and direction of its use. This made 

it possible to develop recommendations to improve the efficiency of the enterprise.  

 

Ключові слова: фінансові результати, дохід, витрати, прибуток, збиток.  

 

Keywords: financial results, profits, losses, income, expenses.  

 

Постановка проблеми. Ринкові відносини, що передбачають право на 

повну господарську самостійність і розпорядження результатами праці, зокрема, у 

отриманні і розподілі прибутку створюють об'єктивні економічні умови і 

викликають необхідність застосування ринкових методів керування діяльністю 

підприємств.  В сучасних умовах ринкової економіки головною метою діяльності 

суб’єктів господарювання є отримання прибутку. Принципом діяльності як малого 

підприємства так і промислового гіганта є здійснення підприємницької діяльності 

таким чином, щоб отримані доходи перевищували суму витрат. Для промислових 

підприємств найбільш значну роль  відіграють витрати виробництва.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Результати дослідження 

проблем доходів, витрат, формування прибутку і його використання викладені в 

працях видатних вчених світового рівня: А. Сміта, К. Маркса та інших; ці 

проблеми розглядаються у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених-

економістів: Ф.Бутинця, І. Баканова, I. Бланка, Г. Кірейцева, А. Лафера, Р. 

Мертона, С. Самсонова, В М. Чумаченка А. Шеремета та інших.  Проте, існує 

ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними, 

як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні її окремих галузей. Крім того  

дана проблема, пов’язана з визначенням результату діяльності вимагає також 

індивідуальних підходів до вирішення на рівні конкретного підприємства.  

Актуальність зазначених проблемних питань, їх недостатня теоретична 

розробка та практичне значення зумовили вибір теми статті.  
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Мета статті. Метою дослідження даної статті є вивчення і оцінка - доходів, 

витрат і формування прибутку, його використання  на виробничих підприємствах, 

зокрема на прикладі базового підприємства "Технопол"; обґрунтування 

пропозицій щодо їх удосконалення.  

Виклад основного матеріалу. Метою діяльності підприємства є 

отримання прибутку. Прибуток є результатом діяльності підприємства, його 

фінансовим результатом, що виступає тим комплексним показником, який 

узагальнює усі результати фінансово - господарської діяльності підприємства та 

визначає її ефективність. При цьому фінансовим результатом може бути як 

прибуток, так і збиток.  Проблеми визначення фінансових результатів діяльності 

та їх дослідження його функцій досліджувались в різні часи багатьма авторами. 

Вагомий внесок до вивчення формування фінансових результатів внесли як 

вітчизняні так і зарубіжні вчені.  

Тема отримання і розподілу прибутку є актуальною на сьогоднішній день, 

тому що функціонування суб’єкта господарювання в цілому залежить від того, 

наскільки правильно на підприємстві формується і використовується прибуток.  

Це в значній мірі впливає на економічний стан підприємства і частково впливає 

на економічну ситуацію в країні.  

Прибуток як економічна категорія відображає чистий дохід, створений в 

процесі підприємницької діяльності. Результатом поєднання факторів 

виробництва (праці, капіталу, матеріально – технічних і природних ресурсів) і 

корисної продуктивної діяльності господарюючих суб'єктів є готовий продукт, 

який стає товаром за умови його реалізації споживачу.  

Для підприємства в умовах товарно-грошових відносин чистий дохід 

приймає форму прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно 

співставити виручку з витратами на виробництво і реалізацію товару, що 

приймають значення собівартості. Коли виручка перевищує собівартість, 

фінансовий результат є прибутком. Підприємець завжди ставить своєю метою 

мати прибуток, але не завжди її досягає. Якщо виторг дорівнює собівартості, то 

вдалося лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукту. При 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              374 

 

реалізації без збитків відсутній і прибуток як джерело виробничого, научно-

технічного та соціального розвитку. При витратах, що перевищують виручку, 

підприємство одержує збиток, що є негативним фінансовим результатом і що 

ставить підприємство в досить складне фінансове становище, не виключаючи і 

банкрутство.  

Трудовий колектив зацікавлений як в підвищенні оплати праці, так і в 

зростанні прибутку, оскільки останній в умовах конкуренції є джерелом не тільки 

виживання, а й розширення виробництва, а отже, і зростання добробуту 

працівників підприємства, їх життєвого рівня. З цього також випливає, що розмір  

прибутку і валового доходу характеризує не що інше, як розмір ефекту, 

отриманого в результаті виробничо-господарської діяльності підприємства.   

В умовах ринкової економіки значення прибутку важко переоцінити. 

Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує певні функції, а 

саме – оціночну, стимулюючу, фіскальну.  По- перше, прибуток характеризує 

економічний ефект, отриманий в результаті діяльності підприємства. Разом з тим 

на величину прибутку, його динаміку впливають фактори, як залежні, так і не 

залежні від зусиль підприємства (рис. 1.1).  Зазначені фактори впливають на 

прибуток не прямо, а через обсяг реалізованої продукції і собівартість, тому для 

отримання кінцевого фінансового результату необхідно зіставити вартість обсягу 

реалізованого продукту та вартість витрат і ресурсів, що використовуються при 

його виробництві.  

По-друге, прибуток виконує стимулюючу функцію. Її зміст полягає в тому, 

що вона одночасно є і фінансовим результатом і основним елементом фінансових 

ресурсів підприємства. Реальне забезпечення принципу самофінансування 

визначається отриманим прибутком.  Частка прибутку, що залишився в 

розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових 

платежів, повинна бути достатньою для фінансування розширення виробничої 

діяльності, науково-технічного та соціального розвитку підприємства, 

матеріального заохочення працівників.  
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По-третє, прибуток є одним з джерел формування бюджетів різних рівнів. 

Він надходить до бюджетів у вигляді податків і поряд з іншими дохідними 

надходженнями використовується для фінансування задоволення суспільних 

потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій, державних і соціальних 

програм.  

 

Рис. 1. Фактори, що впливають на значення прибутку підприємства  
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Щодо джерела прибутку серед економістів різних шкіл та напрямів немає 

єдиної думки. Різні теорії по-різному трактують джерело прибутку.  

На думку автора слід зазначити, що в сучасних ринкових умовах ближче до 

істини ті теорії, які джерело прибутку вбачають у безпосередньому виробництві і 

пов’язують його з додатковим продуктом. Обгрунтовано, що прибуток виступає 

як надлишок над витратами виготовлення товару. Реалізовуючи товар, 

підприємець одержує певну суму грошей, що становить виручку або суму 

продажу. Якщо з цієї суми вирахувати загальні витрати виробництва, то це і буде 

прибуток, або чиста виручка. Оскільки ця виручка надходить лише після того, як 

реалізується виготовлений товар, створюється враження, що саме процес 

реалізації (обігу) і створює прибуток. Проте це поверхове уявлення. Лише в сфері 

обігу прибуток виникнути не може. При продажу товару втілена в ньому вартість 

додаткового продукту реалізується як надлишок грошей над витратами на 

виготовлення товару, тобто виступає як прибуток. Це дає підстави для висновку, 

що прибуток – це перетворена форма додаткового продукту і додаткової вартості, 

яка виражає відносини між власниками засобів виробництва і найманими 

працівниками з приводу створення такого продукту і його привласнення.  Термін 

"перетворена форма" означає, що прибуток приховує справжнє джерело свого 

виникнення і створює враження, що участь у його створенні брали не лише 

працівники, а й засоби виробництва.  Так зокрема, підприємець винагороджується 

прибутком. Це плата за те, що він організовує виробництво, управляє ним, 

упроваджує інновації і головне - ризикує. Виконуючи свої функції, підприємець 

забезпечує перевищення виручки (доходу) від реалізації продукту над витратами 

на його виробництво.  

Прибуток тим більший, чим менші витрати виробництва і навпаки. 

Кількісно прибуток – це різниця між доходом від реалізації продукції та 

сукупними витратами на її виробництво. В умовах ринкової економіки він на 

рівні підприємства виступає як безпосередня мета виробництва. Тому основним 

завданням кожного підприємства є максимілізація прибутку, а вона є водночас – 
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провідний, безальтернативний шлях до підвищення ефективності виробництва, 

зростання добробуту населення, поліпшення соціального клімату в суспільстві.  

Прагнення до отримання прибутку орієнтує товаровиробників на 

збільшення обсягу виробництва товарів, потрібних споживачу та одночасно на 

зниження витрат на виробництво. З розвитком конкуренції цим досягається не 

тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для 

підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого 

приросту вартості, створює стимул для розвитку та інвестування в цій сфери. 

Свою роль відіграють і збитки. Вони показують помилки і прорахунки в напрямку 

використання засобів, організації виробництва і збуту продукції.  

Економічна роль прибутку в умовах ринку виявляється в таких рисах:  

- прибуток є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним 

мотивом, що спонукає до підприємницької діяльності;  

- прагнення отримати прибуток сприяє ефективному розподілу та використанню 

ресурсів, впровадженню досягнень науково-технічного прогресу, скороченню 

витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей;  

- прибуток є джерелом розширення суспільного виробництва, примноження 

національного багатства та задоволення потреб суспільства, що зростають.  

Розглядаючи прибуток як економічну категорію, про нього говориться 

більше теоретично. Але при плануванні і оцінці господарської та фінансової 

діяльності підприємства, формуванні і розподілі прибутку, що залишився в 

розпорядженні підприємства, використовуються конкретні показники.  

В умовах ринкових відносин кожне підприємство повинне прагнути якщо 

не до отримання максимального прибутку, то хоча б до того його обсягу, який 

дозволяв би підприємству не тільки утримувати свої позиції на ринку збуту своїх 

товарів, а й забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах 

конкуренції.  Звідси виходить, що прибуток є основною метою підприємницької 

діяльності, її кінцевим результатом. Тому кожне підприємство, перш ніж почати 

діяльність, визначає який прибуток воно зможе отримати.  
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У практичному плані прибуток являє собою узагальнюючий показник 

результатів господарської діяльності підприємств будь-якої форми власності.  

Економічно прибуток - це різниця між виручкою  (що є доходом) і усіма 

витратами виробництва (зовнішніми і внутрішніми).  

У бухгалтерському значенні прибуток - це різниця між загальним доходом і 

загальними витратами, що по своїй суті також відображає економічну сутність 

прибутку.  

Для виробничого підприємства - Загальний (валовий) прибуток включає в 

себе прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, від іншої реалізації, доходи 

та витрати від позареалізаційних операцій.  

Таким чином, прибуток - об'єктивна економічна категорія, тому на його 

формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, сфері 

виробництва і розподілу валового внутрішнього продукту.  

Водночас прибуток - це показник, який формується на мікрорівні. Прибуток 

відображає результати фінансово-господарської діяльності підприємств як 

суб'єктів господарювання і зазнає впливу багатьох чинників. У формуванні 

прибутку підприємств є особливості залежно від сфери їх діяльності, галузі, 

форми власності, розвитку ринкових відносин тощо.   

Отже кінцевою метою і рушійним мотивом підприємницької діяльності є 

прибуток.  Тому важливим завданням кожного господарюючого суб'єкта є - 

отримати більше прибутку при найменших витратах шляхом дотримання 

строгого режиму економії у витрачанні коштів і найбільш ефективного їх 

використання. У загальному вигляді під прибутком розуміється різниця між 

доходами і витратами діяльності. Для виробничих підприємств (до яких 

відноситься і базове підприємство), які зайняті випуском продукції, виконанням 

робіт – основними витратами діяльності є витрати виробництва. Крім того мають 

місце: адміністративні витрати, пов’язані з управлінням; витрати на збут 

готового продукту, а також інші витрати.  Поява прибутку безпосередньо 

пов'язана з появою категорії "витрати виробництва". Прибуток - це та частина 

додаткової вартості продукту, яка залишається після покриття витрат 
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виробництва. Відокремлення частини вартості продукції у вигляді витрат у 

грошовому вираженні є собівартістю продукції.  

Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують 

суб'єкти господарювання, після реалізації продукції. Тільки після продажу, 

продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно він являє собою 

різницю між чистою виручкою (після сплати податку на додану вартість, 

акцизного податку та інших відрахувань з виручки в бюджетні і позабюджетні 

фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Обсяг реалізації і величина 

прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, 

маркетингової і фінансової діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники 

характеризують всі сторони господарювання.  

Прибуток часто використовується як показник результатів діяльності або як 

основа для інших показників. Елементами, які безпосередньо пов'язані з виміром 

прибутку, є дохід та витрати.  

Визнання та вимірювання доходу і витрат, а значить і прибутку, частково 

залежить від концепцій капіталу та збереження капіталу, які суб'єкт 

господарювання використовує при складанні своїх фінансових звітів. Зазначені 

концепції викладено Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (далі 

МСБО).  

Елементи доходу та витрат визначаються так:  

а) дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у 

вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення 

зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком 

збільшення, пов'язаного з внесками учасників.  

б) витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у 

вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, 

результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, 

пов'язаного з виплатами учасникам.  

Визначення доходу та витрат ідентифікують їхні основні риси, але не ведуть 

до встановлення критеріїв, яким вони повинні відповідати перед визнанням їх у 
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звіті про прибутки та збитки. Критерії визнання доходу та витрат розглядаються в 

МСБО, а також в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 

– П(С)БО.  

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" - прибуток це сума, на яку 

доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Відповідно і збиток  - 

перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені 

ці витрати.  Збиток, як і прибуток є фінансовим результатом діяльності 

підприємства. По суті можна вважати, що збиток є прибутком із знаком "мінус", 

тому що наявність прибутку або збитку залежить від величини (суми) доходів і 

витрат підприємства.  Зокрема для виробничих підприємств прибуток від 

реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від 

реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість та акцизами і 

витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції 

(робіт, послуг).  

Таблиця 1  

Класифікація  доходів  і витрат підприємства за видами діяльності  

Доходи  Витрати  

1. Виручка від реалізації продукції, 

робіт послуг  

1. Виробнича собівартість реалізованої 

продукції, робіт, послуг, адміністративні 

витрати, витрати на збут.  

2. Інші операційні доходи  

 

2. Інші операційні витрати  

3. Фінансові доходи  3. Фінансові витрати  

4. Інші доходи  4. Інші витрати  

 

В сучасних умовах бухгалтерський облік виконує не лише облікову, а і 

контрольну, інформаційну, управлінську функції та є основним джерелом 

інформації про доходи, витрати і фінансовий результат діяльності підприємства.  

Доходи і витрати підприємства можуть бути класифіковані за такими 

групами, що наведено в таблиці 1.1.  
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Висновки. Чітка класифікація доходів і витрат є базою обгрунтованого 

визначення чистого результату діяльності за визначений період. Крім цього, 

класифікація необхідна для: визначення, із якого джерела отримана основна 

частина прибутків звітного періоду; поділи виробничої собівартості продукції і 

невиробничих витрат, у тому числі витрат по управлінню і реалізації, а також 

витрат по фінансовій діяльності; поділи постійних і змінних витрат для 

управління підприємством і аналізу його діяльності.  

Такий розподіл доходів і витрат  є дуже важливим, оскільки він дозволяє 

визначити, який питома вага прибутків, отриманих як від основної діяльності 

підприємства, так і з інших джерел, особливо з таких, що узагалі не є 

характерними для діяльності даного підприємства і не можуть розглядатися як 

постійне джерело одержання його прибутків.  
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Анотація.  

У магістерській роботі здійснено теоретико-методичний аналіз мотивації, 

висвітлено сучасні тенденції розвитку мотиваційних процесів на підприємствах та 

розглянуто існуючу систему управління мотивацією персоналу на підприємстві 

ТОВ "Феррінг Україна". Проведено аналіз і обґрунтовано застосування системно-

цільового підходу до мотивації. Проаналізовано проблеми пошуку оптимальних 

механізмів мотивації праці та розроблено пропозиції щодо їх удосконалення. 

 

Abstract.  

In the master's work carried out theoretical and methodological analysis of 

motivation, reflected modern trends in the development of motivational processes in 

enterprises and reviewed the current motivation system of management personnel in the 

company of "Ferring Ukraine". Сarried out the analysis and reasonable use system-

based approach to motivation. Analyzed the problems of finding the optimal 

mechanisms of labor motivation and proposals for their improvement at the company. 
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Постановка проблеми. Проблема мотивації праці ‒ одна із ключових у 

сучасній українській економіці. У той час, коли країна стала на шлях прискореної 

економічної, соціальної та політичної модернізації, підвищення ефективності 

праці робітників і створення нормальних умов життя для громадян є однією із 

пріоритетних цілей розвитку держави. Від її успішного рішення багато в чому 

залежать як підвищення ефективності виробництва, так і ріст добробуту людей, 

сприятливий соціально ‒ психологічний клімат у країні. Підвищення 

продуктивності праці ‒ це головне завдання, що знаходить своє рішення при 

впровадженні у виробництво нових форм стимулювання й мотивації, а також 

вирішення питання конкурентоспроможності підприємства [6, с. 56]. 

 Дослідження впливу мотивації на продуктивність праці, аналіз внутрішнього 

бажання людини діяти певним чином для задоволення своїх потреб зумовлює 

актуальність даної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема мотивації персоналу 

розглядається у багатьох працях вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань 

мотиваційної діяльності, оплати праці, способів покращення мотивації в сучасних 

умовах, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах А. Маслоу, М. 

Армстронга, Л. Декерса, Дафт Річарда Л, Наумова А.І, Файбушевича С.І, 

Карташова С.А., Наврузова Ю.В., Одегова Ю.Г., Грачова М.В., Кабішкіна Н.І., 

Майбурда Е.М., Леонтьєва А.Н., Мескона М.Х., Хедоурі Ф., Оучі У.Г., 

Микульського К., Герцберга Ф., Р. Оуена, Д. МакГрегора, А. Врума,  Проннікова 

В.А., Дятлова В.А., Уткіна Е.А., Кочеткової А.І., Сосніна А.С., Тимошенко І.І., 

Гуткевича С.А. та ряду інших. І тим не менше, на практиці ця проблема 

вирішується не зовсім ефективно. 
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Метою статті є визначення основних аспектів мотиваційного процесу та 

загальних положень системи оптимальної мотивації праці, які б відповідали 

пріоритетам формування соціально ‒ орієнтованої ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу. Мотивація трудової діяльності працівників ‒ 

одне з найбільш важливих завдань керівника. Вона вимагає уміння, напористості 

та розуміння людської природи. Успіху завжди домагається керівник, який має 

добре розвинені здібності спонукати працівників до вищого рівня напруження 

їхніх зусиль і, в кінцевому підсумку, до виконання роботи. Тому, "Мотивація ‒ це 

процес стимулювання самого себе й інших на діяльність, спрямовану на 

досягнення індивідуальних і загальних цілей організації" [4, с. 275]. 

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки України ще не сформований 

злагоджений механізм мотивації ефективної праці. Спад виробництва, 

незацікавленість працюючих в одержуваних результатах стали наслідком 

неефективного функціонування системи мотивації ефективної праці. Ця система 

базувалася на використанні моральних стимулів, які, на жаль, ефективні тільки 

протягом невеликого проміжку часу.  Ось тому проблеми мотивації трудової 

діяльності працівників в сучасних умовах стали актуальними, почали глибше 

досліджуватися та вивчатися, а також постало актуальне питання пошуку 

механізмів мотивації трудової діяльності в нашій країні. Існує велике різноманіття 

життєвих орієнтирів співробітників – те, що є привабливим для одних, не 

зацікавить інших. Тому доцільно виявляти потреби та мотиви кожного учасника 

трудового процесу. Для цього потрібно використовувати існуючі методи 

соціології: метод опитування (анкетування та інтерв’ю), метод спостереження, 

відкриті групові дискусії, нарративні інтерв’ю та аналіз документів.  

При розробці системи мотивації й стимулювання персоналу організації дуже 

важливо враховувати два аспекти: якісну стадію життя й типологію співробітників 

[5, с.201]. Незадоволеність працівників винагородою спричиняє напруження у 

колективі і плинність кадрів. Керівнику доцільно аналізувати роботу підлеглих і 

відзначати хорошу роботу. Справедлива винагорода є одним з найважливіших 
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факторів мотивації. Працівники рідко прикладають максимум зусиль, не 

відчуваючи себе захищеними. Почуття захищеності визначається не лише 

впевненістю в наявності роботи, а й відчуттям поваги колективу. Важливо 

сформувати і підтримувати у колективі почуття безпеки. Працівники, що якісно 

виконують свої обов’язки, навряд чи  затримаються на роботі, де не матимуть 

можливості до особистісного і професійного розвитку. Одним з найбільш 

ефективним способів збільшення продуктивності персоналу є сприяння 

особистісному і професійному розвитку працівників. Відсутність почуття 

причетності заважає персоналу докладати максимум зусиль. Більшість людей 

потребує відчувати себе частиною організації, де вони працюють. Керівник має 

докладати зусиль до формування почуття причетності у кожного працівника. 

Великим недоліком будь‒якої роботи є нудьга. Багато талановитих працівників 

бажає вирішувати нестандартні задачі. Керівник повинен, за можливості, 

урізноманітнювати роботу своїх підлеглих. Окремо варто наголосити на 

необхідності самомотивації. В більшості ситуацій знайдеться співробітник, на 

якого не вплине загальна мотивація, спрямована на увесь робочий колектив. В 

такій ситуації, працівник сам має подбати про власну мотивацію. Для таких 

випадків доцільно ознайомити персонал з основами самомотивації.  

Важливим аспектом мотивації трудової діяльності є вихідні положення 

Системи оптимальної мотивації праці (далі за текстом СОМП) [8, с.41]. 

Ці загальні положення повинні лежати в основі справедливої системи 

мотивації праці працівників. Порушення кожного з них робить систему мотивації 

неефективною або навіть шкідливою, що в подальшому призводить до проблем в 

трудовій діяльності працівників в сучасних умовах. 

Спрямованість системи мотивації праці повинна відповідати стратегії 

кадрового управління, а стратегія кадрового управління повинна вписуватися в 

загальну стратегію діяльності організації. 

Система мотивації праці повинна враховувати особливості зовнішніх 

стосовно організації умов: 

Правове середовище: СОМП повинна враховувати існуюче трудове й інші 
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законодавства; 

Економічне середовище: СОМП повинна враховувати ситуацію на ринку 

праці й загальні економічні умови в державі, регіоні і тд. 

Соціальне середовище: СОМП повинна враховувати середній рівень життя 

(прожитковий мінімум), особливості професійних та суспільних об’єднань, у які 

так чи інакше включені співробітники організації, рівень злочинності, 

перспективність регіону, рівень напруженості й тд.  

Політична ситуація: СОМП повинна враховувати загальнополітичну 

ситуацію, формовану в регіоні (наявність страйків і тд). 

Соціокультурні фактори: СОМП повинна враховувати культурні традиції, 

суспільні норми поведінки тощо. 

Екологічні фактори: СОМП повинна враховувати екологічну ситуацію 

особливо при несприятливій екологічній обстановці [8, с.45]. 

Система мотивації праці повинна містити в собі механізм оптимального 

стимулювання праці як одну з головних складових та покликана забезпечувати 

адекватну мотивацію працівника до праці в організації й до кола своїх 

професійних завдань. 

Опираючись на три типи діяльності поведінки (індивід, суб’єкт і 

особистість) і на нормативну сутність будь – якої діяльності, ми одержуємо 

універсальну триблокову структуру СОМП. 

Перший блок СОМП(1): індивідуальний аспект. Цей блок СОМП обслуговує 

загальну зацікавленість у роботі залученого працівника в даній організації. 

Другий блок СОМП(2): суб’єктивний аспект. Даний блок обслуговує 

виконавську дисципліну й продуктивну нормативну зацікавленість і активність 

працівника. 

Третій блок СОМП(3): особистісний аспект. Функція цього блоку полягає в 

управлінні мотивацією працівника, спрямованою на раціоналізацію своєї праці 

(творчої, інноваційної і тд) активності працівника. 

Три введених блоки утворюють свого роду "три кити", на яких повинна 

будуватися система мотивації персоналу. 
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Висновки. Система мотивації працівників є потужним фактором розвитку 

трудової активності, невід’ємною основою діяльності будь‒якого підприємства. 

Вивчивши сутність та теоретичні основи формування методів мотивації, ми 

дійшли висновків, що вони допоможуть керівникам працювати більш 

продуктивно та ефективно, створять довірливе ставлення працівника до 

керівництва, зроблять підприємство могутнім гравцем на ринку 

висококваліфікованої робочої сили, яка виробляє якісну та конкурентоспроможну 

продукцію. Система мотивації характеризує сукупність взаємозв’язаних заходів, 

які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо 

досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації). 

Система мотивації на рівні підприємства має базуватися на певних вимогах, 

а саме: 

 надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового 

просування за критерієм результативності праці; 

 узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання 

особистого внеску в загальний успіх. Це передбачає справедливий 

розподіл доходів залежно від ступеня підвищення продуктивності 

праці; 

 створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці та 

добробуту всіх працівників; 

 забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності, 

реалізації здібностей працівників, тобто створення програм навчання, 

підвищення кваліфікації та перекваліфікації; 

 підтримування в колективі атмосфери довіри, заінтересованості в 

реалізації загальної мети, можливості двосторонньої комунікації між 

керівниками та робітниками. 
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ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Kovalchuk V. S.  

 

PLANNING EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 

Анотація.   

Планування є однією з основних функцій управління. Воно представляє 

собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного 

передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до 

зовнішнього середовища, внутрішньої організації. Воно забезпечує основу для 

всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю, орієнтовані 

на розробку стратегічних планів. Процес планування  забезпечує основу для 

управління членами організації. Отже, планування - це процес визначення 

головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, 

направленої на придбання та використання цих ресурсів. Планування має на меті 

довгострокове забезпечення результативності підприємства і освоєння його нових 

можливостей. Для цього необхідно, перш за все, найбільш повно враховувати 

зміни в навколишньому середовищі, які являють собою потенційні загрози і 

майбутні можливості для підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні 

сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на 

підприємство. 

 

Abstract. 

Planning is an essential management functions. It is a process of decision-making 

regarding strategic foresight (formation strategies), allocation of resources, of adapting 

to the environment, the internal organization. It provides the basis for all management 

decisions, the functions of the organization, motivation and control, focused on the 

development of strategic plans. The planning process provides the basis for 

management members. So planning - the process of identifying the main goals of the 

organization, the resources needed to achieve them, and policies aimed at the 
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acquisition and use of these resources. Plan aims to provide long-term performance of 

the enterprise and its development opportunities. To do this, first of all, most fully take 

into account changes in the environment, which represent potential threats and future 

opportunities for the company. It is necessary to provide forces beyond the control of 

critical trends of the environment and limit their potential impact on the company. 

 

Ключові слова:  

 Планування, управління, концепція, ефективність, сроки, стратегії, 

підприємство. 

 

Keywords:  

 Planning, management, concept, efficiency, timing, strategy, enterprise. 

 

Постановка проблеми. В залежності від того, яке значення має той чи 

інший тип упроцесі планової діяльності, планування розділяють на три основних 

типи: стратегічне, тактичне та оперативне. 

Стратегічне планування розраховують на тривалий строк, але у багатьох 

організаціях стратегія базується на середньостроковому плануванні. Разом з тим 

стратегічне та довгострокове планування процеси нерівнозначні. Стратегія - це не 

функція часу, а функція напрямку. Вона не просто діє на якомусь періоді часу, а 

включає у себе сукупність глобальних ідей розвитку підприємства. 

Стратегія підприємства - це сукупність її головних цілей та основних 

засобів досягнення даних цілей [24,  С. 26]. 

Іншими словами, розробляти стратегію дії підприємства - означає визначати 

загальні напрямки її діяльності. 

Стратегією на може бути просте визначення бажаних цілей та способів їх 

перетворення у життя. Стратегія повинна виходити не з приємних мрій, а з 

реальних можливостей розвитку підприємства. Тому стратегія - це перш за все 

реакція організації на об’єктивні зовнішні та внутрішні обставини її діяльності. 
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Відповідальність за розробку стратегії несе перш за все керівник 

економічної організації, оскільки стратегічне планування потребує високої 

відповідальності, маштабних дій менеджера. Планова команда забезпечує 

стратегічне планування аналітичним підходом до прийняття рішень про майбутнє 

підприємства. 

Тактичне планування – це прийняття рішень про те, як повинні бути 

розподілені ресурси організації для досягнення стратегічних цілей [14, С. 145]. 

Тактичне планування в багатьох випадках охоплює короткостроковий та 

середньостроковий періоди, тобто є предметом турбот середнього та нижнього 

керівницького персоналу. 

Виклад основного матеріалу. Основне питання стратегічного планування 

– чого хоче досягти організація. Тактичне планування зосереджує свою увагу на 

тому, як організація повинна досягти своїх цілей. Тобто різниця між стратегічним 

та тактичним плануванням – це різниця між цілями та засобами. 

Інші відмінності [8, С. 27]: 

 підприємство на рівні тактичного планування, як правило, буває 

меньш суб’єктивним, тому що менеджерам, які займаються тактичним 

плануванням, більш доступна якісна, конкретна інформація. При тактичному 

плануванні застосовуються базовані на комп’ютерних технологіях кількісні 

методи аналізу; 

 виконання тактичних рішень краще розглядається, меньш пдлягає 

ризику, оскількі такі рішення торкаються внутрішніх проблем; 

 тактичні рішення простіше оцінюються, так як можуть бути 

представлені в більш конкретних цифрових результатах; 

 для тактичного планування, крім його конкретизованого базування на 

середніх та нижчих рівнях керування, характерно також тяготіння до рівнів 

окремих підрозділів – регіональних, функціональних. 

Оперативне планування - це практично теж саме, що й тактичне 

планування. Термін “оперативне" більш яскравий, ніж термін “тактичне", 

підкреслює, що це планування окремих операцій у загальному господарському 
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потоці у короткому та середньому періодах, наприклад планування виробництва, 

планування маркетингу та таке інше. Під оперативним плануванням розуміють 

також складання бюджету організації. Процес планування в організації можна 

поділити на декілька етапів і слід зазначити, що всі етапи передують один одному 

[5, С. 115 - 116]. 

Перший етап. Фірма провадить дослідження зовнішнього та внутрішнього 

середовища організації. Визначає головні компоненти. 

Другий етап. Фірма визначає бажані напрямки та орієнтири своеї 

діяльності: бачення, місія, комплекс цілей. 

Третій етап. Стратегічний аналіз. Фірма порівнює бажані цілі та результати 

досліджень внутрішнього та зовнішнього середовища, які обмежують рух 

бажаних показників. 

Четвертий етап. Відбуваєтться вибір однієї з альтернативних стратегій та її 

розробка. 

П’ятий етап.  Підготовка остаточного стратегічного плану. 

Шостий етап. Середньострокове планування. Підготовка середньострокових 

планів та програм. 

Сьомий етап. Розробка річних оперативних планів та проектів на основі 

стратегічного плану та средньострокового. 

Восьмий та дев’ятий етапи. Визначають передумови для створення нових 

планів. 

Результатом вищевикладеного є система планів. План – це комплекс 

інструкцій призначений для менеджерів, що визначають яку роль повинна грати 

кожна частина організації у процесі досягнення цілей фірми. Процес планування 

досить складний.  

Плани дій любої організації можна характеризувати, як захисні або як 

наступальні плани. Наступальні плани притаманні великим фірмам, з могутнім 

економічним потенціалом. А середні та дрібні фірми приймають плани захисного 

характеру. План розвитку окремої ділової одиниці складається у вигляді бізнес-

плану. 
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Варіантом захисного плану може бути ліквідаційний план, тобто це план, 

що містить у собі певні рекомендації, які допоможуть фірмі позбавитися від 

непотрібних організації елементів, тобто таких, що гальмують подальший 

розвиток. Крім того організації складають допоміжні плани.  

Таким чином, планування здійснюється в контексті місії організації, і його 

фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з 

основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. 

Стратегічне планування стосується й цілей, і засобів. Стратегічне планування є 

однією з функцій управління, що являє собою процес вибору цілей організації і 

шляхів їхнього досягнення. Стратегічне планування забезпечує  основу для всіх 

управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю орієнтовані на 

вироблення стратегічних планів. Сьогодні, поряд з формальними, кількісними 

методами, стратегічне планування використовує творчий, інтуїтивний підхід. Не 

будучи універсальним способом досягнення успіху в бізнесі. 

Принципи планування визначають характер та зміст планової діяльності 

економічної організації. Правильне дотримання принципів планування надає 

можливість ефективної роботи підприємства та зменшує можливість від’ємних 

результатів планування. 

За класифікацією А.Файоля можна виділити п’ять  основних принципів 

планування [12, С. 103]: 

1. Принцип єдності.  

2. Принцип участі. 

3. Принцип безперервності. 

4. Принцип гнучкості. 

5. Принцип точності. 

1. Принцип єдності передбачає, що планування повинно мати системний 

характер[24, С. 98]. Поняття системи означає:  

 існування сукупності елементі; 

 взаємозв'язок між ними; 

 наявність єдиного напрямку розвитку елементів системи. 
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2. Принцип участі означає, що кожний член підприємства стає активним 

учасником планової діяльності. Планування, що базується на принципі участі 

називається партисипативним. 

3. Принцип безперервності. Основа принципу: [8, С. 74] 

 процес планування на підприємстві повинен бути постійним процесом у 

межах встановленого циклу; 

 розроблені плани новинні безперервно приходити на місце іншим (другий 

– на зміну першому, третій на зміну другому і таке інше). 

Процес планування має бути безперервним виходячи з наступних важливих 

моментів [24, С. 101]: 

 непевність зовнішнього середовища та наявність непередбачених змін 

роблять необхідною постійну корекцію очікувань підприємства відносно зовнішніх 

умов та відповідне виправлення та вдосконалення планів; 

 зміняються тільки фактичні намагання, але й поняття підприємства про 

свої внутрішні цінні речі та можливості. Якщо фірма не буде враховувати такі 

зміни, запланований та отриманий результат може стати нікому не потрібний. 

Отже, безперервний процес планування дозволяє забезпечувати постійну 

присутність робітників підприємства у плановій діяльності. 

4. Принцип гнучкості стоїть у тісному зв’язку з принципом безперервності і 

полягає у здатності змінювати свою направленість планів у зв’язку з виникненням 

непередбачених обставин [8, С. 81]. 

Для здійснення принципу гнучкості плани повинні складатися так, щоб у 

них можна було вносити зміни, пов’язуючи їх з змінюючимися внутрішніми та 

зовнішніми умовами. Тому плани мають в собі резерви, інакше кажучи “надбавки 

безпеки", чи “подушки". 

Однак існують певні межі резервів планування [24, С. 109]: 

 резерви, закладені в покажчиках, не повинні бути набагато більшими, 

інакше плани стануть не дуже точними; 
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 занадто низькі межі тягнуть за собою занадто часті зміни у планах, що 

розмиває цілі діяльності підприємства. 

5. Принцип точності. Плани повинні бути конкретизовані та деталізовані у 

такій мірі, в якій дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності 

підприємства [5, С. 154]. 

Планування в організації може бути певного типу в залежності від ознак по 

яким відбувається класифікація. Ознаками, що визначають тип планування можна 

назвати слідуючі [2, С. 65]: 

 ступінь невизначеності у плануванні; 

 часова оріентація ідей планування; 

 горизонти планування. 

1. Ступінь невизначеності у плануванні. 

В залежності від обсягу та правдивості інформації, якою володіє фірма 

визначається ступінь визначеності планування на фірмі. Якщо підприємство 

володіє детальною  інформацією, події у таких системах мають повну 

визначеність, а значить вони прогнозовані. Цей тип системи планування 

називається детермінованим. 

Системи планування, які не можуть повністю передбачити результат 

називаються імовірними. 

Варіанти імовірних систем планування [11, С. 45]: 

 планування засноване на системі жорстких забов’язань; 

 планування засноване на особистій відповідальності; 

 планування пристосоване до випадкових обставин. 

2. Часова орієнтація ідей планування.  

За своїми ідеями розрізняють такі типи планування: 

 реактивне планування (націлене на минулий досвід); 

 інактивне (пристосоване тільки до сьогодення); 

 преактивне (націлене на майбутнє); 
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 інтерактивне (оріентоване на взаємодію усьіх найкращих, ідей 

минулого). 

У кожного типу планування є свої негативні та позитивні сторони. 

3. Горизонт планування. 

В залежності від того, який період часу сягають плани, складені 

організацією, планування розділяють на три типии [6, С. 87]: 

 довгострокове планування – звичайно охоплює довготривалі періоди 

часу – від 10 до 25 років; 

 середньострокове планування – конкретизує орієнтири, визначені 

довгостроковим планом. Буває розраховано на більш короткий період – до 5 

років; 

 короткострокове планування – це розробка планів на 1-2 роки (нерідко 

це річні плани).  

За своїм змістом стратегія є специфічним довгостроковим плановим 

документом, результатом стратегічного планування. 

Стратегії мають ряд особливостей [14, С. 215]: 

 процес розробки стратегії не завершується якоюсь негайною дією. Він 

закінчується встановленням загальних напрямків, рухаючись по яких фірма 

досягне успіху; 

 сформульована стратегія використовується для розробки стратегічних 

проектів методом пошуку. Роль стратегії в такому пошуку заключається в тому, 

щоб допомогти зосередитись на визначених ділянках і можливостях та відкинути 

все інше яке несумісне зі стратегією; 

 під час формування стратегії не можна передбачити всі можливості, які 

виникнуть в майбутньому. Тому доводиться користуватись неповною і неточною 

інформацією; 

 поява більш точної інформації спроможна піддати сумнівну 

обґрунтованість первісного стратегічного вибору. Тому успішне використання 

стратегії неможливе без зворотного зв’язку. 
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Однією з умов формулювання фірмою своєї стратегії є виникнення 

раптових змін в навколишньому середовищі. Їх причиною може бути насичення 

ринку, технологічні зрушення, непередбачений успіх нового товару, поява 

численних нових конкурентів і т.д. 

Маючи перед собою такі труднощі, фірма має вирішити дві надзвичайно 

критичні проблеми [21, С. 325]: 

 вибрати новий напрямок росту із багатьох альтернатив, які важко 

підлягають оцінці. 

 направити зусилля численого колективу в потрібне русло. 

Головним плановим рішенням являється вибір цілей для підприємства - 

місії та конкретних цілей, що забезпечують їх реалізацію. Місія підприємства - це 

його головна загальна ціль, суть існування підприємства. Після формулювання 

місії на її основі встановлюються конкретні цілі, через які здійснюється місія 

підприємства.  

Стратегічні цілі компанії описують стратегічний намір фірми зайняти 

визначене місце в бізнесі. Стратегічним наміром крупної компанії може бути 

завоювання лідируючих позицій в галузі на національному або світовому рівні. 

Стратегічним наміром невеликої компанії може бути досягнення домінування на 

визначеному ринковому сегменті. Стратегічній намір компаній, пов’язаних з 

високими технологіями та інноваціями, формулюється як прагнення лідирувати в 

області винаходів та розробки нових товарів, задовольняючих зростаючім запитам 

клієнтів. До таких компаній відносяться, наприклад, Xerox, Apple Computer, 

Microsoft, Merck та Sony [5, С. 49]. 

Наступний етап планування - діагностичний, який включає аналіз 

навколишнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства. 

Аналіз навколишнього середовища має на меті виявити потенційні загрози 

та можливості, з якими підприємство може зустрітись в майбутньому. Звичайно їх 

виділяють у сім областей [5, С. 54]:  

 економічні фактори;  

 політичні фактори;  
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 ринкові фактори;  

 фактори технології; 

 фактори конкуренції;  

 міжнародні фактори;  

 соціокультурні фактори.  

Результатом такого аналізу може стати перелік майбутніх загроз та 

можливостей з урахуванням їх значення і ступеня впливу на підприємство. 

Наступним етапом планування є аналіз життєвого циклу продукту та аналіз 

експериментальних кривих. Концепція життєвого циклу продукції виходить з тієї 

гіпотези, що всі продукти слідують одному і тому ж типовому життєвому циклу. 

Після аналізу життєвого циклу продукції керівництво повинно 

проаналізувати експериментальні криві. Концепція використання 

експериментальних кривих (кривих досвіду) виходить з того, що витрати на 

одиницю продукції сильно знижуються зі збільшенням кількості продукції 

(обсягу виробництва та поставки). 

Із концепцій життєвого циклу продукту і експериментальних кривих 

витікають такі стратегічні вимоги [26, С. 165]: 

1. Зрівноваженого поєднання продуктів, які знаходяться в різних фазах 

життєвого циклу. 

2. Розширення своєї ринкової долі, оскільки це дозволить збільшити обсяг 

виробництва і рухатись вниз по експериментальній кривій. 

Обидві ці вимоги враховуються на наступному етапі стратегічного 

планування при визначенні стратегічних полів бізнесу та формулюванні 

“портфеля".  

Заключним етапом стратегічного планування являється планування 

структури підприємства. На основі планування полів бізнесу, виробничої 

програми і потенціалу фірми встановлюються наступні довгострокові, відносно 

стабільні елементи [14, С. 240]: 

 система управління; 
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 організаційна структура; 

 розміщення підприємства; 

 зв’язки підприємства; 

 правові форми; 

 стиль управління. 

Місія і конкретні 

цілі підприємства

Аналіз життєвого 

циклу продукту

Сильні і слабі 

сторони

Аналіз зовнішнього 

середовища

Стратегічне 

планування 

виробничої 

програми 

Стратегічне 

планування 

потенціалу 

Стратегічні поля бізнесу

Аналіз внутрішніх 

можливостей

Аналіз потенціалу 

підприємства

Аналіз стратегічних 

прогалин

Стратегія продукту 

підприємства

Аналіз 
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Стратегічне планування структури

 

Рис. 1.1 Концепція стратегічного планування 
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Змістовним результатом стратегічного планування є зміни в організації, а 

саме: створення нових ринків, диверсифікація виробництва, проектування і 

створення нових потужностей, ліквідація нерентабельних виробництв, злиття і 

придбання фірм, розробка нових продуктів, реорганізація і перерозподіл 

повноважень та відповідальності і таке інше.  

Таким чином, сформуємо концепцію стратегічного планування діяльності 

підприємства (рис.1.1). [7, С. 719]. 

Отже, найбільш впливовими зовнішніми факторами для організації є 

конкуренти, постачальники, особливості економічних відносин,  закони та 

провадження державного регулювання, економічна ситуація, яка склалася в 

Україні. В процесі створення стратегічного плану проводиться оцінка внутрішніх 

сильних і слабких сторін. Керівництво фірми повинно з'ясувати, чи володіє фірма 

внутрішніми силами, щоб скористуватися зовнішніми можливостями, та і чи 

існують у неї слабкі сторони, що можуть ускладнити проблеми, пов'язані з 

зовнішніми факторами. 

Висновки. Отже, на мою думку в умовах ринку, жорсткої конкуренції, 

невизначеності і рухливості зовнішнього середовища планування виробництва 

продукції, товарів та послуг повинна задовольняти конкретні потреби покупців, 

замовників чи споживачів і бути тісно пов'язаним з розробкою загальної стратегії 

розвитку підприємства, проведенням маркетингових досліджень, проектуванням 

конкурентоспроможної продукції, організацією її виробництва і реалізації 

Ми вважаємо, що для того щоб система планування на підприємстві була 

ефективною, потрібно взаємоузгоджені поєднання стратегічних, тактичних і 

оперативних планів. Для цього необхідно не тільки розуміння менеджерами 

предмета планування, але і наявність у них аналітичного інструментарію, що 

полегшує побудову планів, їх подальшу модернізацію і реалізацію.   

Стратегічне, тактичне та оперативне планування має являти собою єдину систему 

планів виробництва і продажу продукції. 
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА 

 

Medvediev O. О.  

 

THE PROBLEM OF EFFICIENCY OF THE MODERN MANAGER 

 

Анотація. В статті розглянуто актуальні проблеми організації роботи 

сучасного менеджера в умовах українських реалій та запропоновано практичні 

рекомендації для самовдосконалення та вдосконалення роботи своєї організації, 

використання яких дасть можливість покращити ефективність роботи та 

забезпечити стабільно зростаючий дохід організації та самореалізацію менеджера 

в рамках організації. 

 

Abstract. 

 In the article the actual problems of organization of the modern manager in the 

Ukrainian realities and gives some practical advice forself-improvement and 

improvement of their organization, theuse of which will improve efficiency and ensure 

stablegrowing income of self-realization and manager with in the organization. 

 

Ключові слова: ефективність, менеджер, керівник, організація, розвиток. 

 

Keywords: efficiency, manager, leader, organizationdevelopment. 

 

Постановка проблеми. Для того, щоб забезпечити стабільне зростання та 

конкурентоспроможність організацій в сучасних українських реаліях потрібно 

створити умови для саморозвитку менеджерів всіх ланок та активно підтримувати 

молодих спеціалістів в їх прагненні апробувати отримані ними в вищих 

навчальних закладах та шляхом самоосвіти знань в практичній діяльності 

компаній.  
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А для того, щоб менеджери могли активно працювати і правильно 

вирішувати поставлені перед ними завдання потрібно всебічно висвітлювати 

проблеми менеджменту з усіх точок зору, надавати більше інформації про 

поточний стан компанії в яку менеджер прийшов працювати, надавати йому 

можливість працювати з необхідними для якісного виконання його роботи 

паперами, та допомагати знайти своє місце в колективі організації. 

На даному етапі потрібно розуміти, що ефективна робота компанії не 

можлива без наявності в ній ефективного менеджера, а  ефективний менеджер 

повинен навчитися ефективності, та підтримувати в собі цей навик впродовж всієї 

своєї діяльності на посадах будь-якого рівня, та будь-якої компанії в якій він 

працює, що робить статтю актуальною. 

Реалії ринку праці та бізнесу потребують нових менеджерів які будуть 

здатні вивести компанію на якісно новий рівень за рахунок не стандартних 

підходів до управління та прийняття ефективних рішень, з урахування досвіду 

минулих поколінь. 

Метою статті є висвітлення  основних проблем з якими стикаються 

менеджери в своїй професійній діяльності та надати рекомендації для підвищення 

ефективності своєї роботи на благо організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчивши підходи до 

управління П. Друкера [1], [2], [3], [4], І. Адізеса [5], [6], [7], Л. Якокка [8],  

висловлення український менеджерів у статті журналу Корреспондент: "Генерали 

кар’єр. Українські топ-менеджери, які зробили блискучу кар’єру з нуля." [9],, ми 

можемо зробити висновок, що підходи суттєво різнилися з плином часу, тому в 

даний момент кожен для себе повинен з усіх можливих джерел формувати для 

себе особисті підходи до управління підприємством та людьми які приведуть до 

досягнення ефективної роботи та досягнення прибутку, та зростання 

підприємства на ринку. 

 Виклад основного матеріалу. Для того, щоб почати аналізувати проблему 

ефективності сучасного менеджера, ми маємо з’ясувати, насамперед,  хто ж такий 

менеджер. 
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Менеджер - найманий робітник, який зайнятий плануванням, організацією, 

мотивацією та контролем працівників в визначеному підрозділі організації чи всій 

організації в цілому, та організовує результативну комерційну, господарську, 

фінансову, інші види діяльності свого підрозділу чи організації, та наділений 

чітко визначеними  повноваженнями.(авт) 

У більшості джерел зазначено,  що головними завданнями менеджера є: 

 визначення цілей господарської діяльності; 

 виділення та ідентифікація наявних проблем; 

 організація заходів, спрямованих на розв’язаннянаявних проблем; 

 пошук, обробку і використання відповідної інформації; 

 розгляд та аналіз альтернативних напрямів діяльності; 

 прийняття певних специфічних і конкретних рішень; 

 розробку тренінгових програм для працюючих на підприємстві; 

 управління й оцінку діяльності працюючих; 

 прийняття рішень щодо купівлі й продажу певних товарів і 

продукції; 

 стратегічне й оперативне планування; 

 контроль виробничого процесу; 

 фінансовий контроль; 

 організацію ефективного використання виробничих ресурсів; 

 координацію діяльності всіх ланок виробничого процесу і 

маркетингу. 

Враховуючи означене вище, виникає питаня  чому тоді лише невелика 

частка всіх керівників досягають значних результатів та стають дійсно 

ефективними? 

На нашу думку відповідь на це питання може бути тільки одна: керівники 

які роблять ставку на процес роботи, а не на кінцевий результат не можуть 

досягти висот в організації. 
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Безумовно, вони будуть добре виконувати свою роботу, вони будуть гарно 

працювати і тримати організацію на певному рівні, але не більше.  

На нашу думку, ефективний менеджер, в першу чергу, має постійно 

досягати нових висот не боячись приймати ризикових рішень. Абсолютна 

більшість його робочого часу має бути приділена вирішенню не малозначимих 

питань і розпорошенню на миттєві труднощі, а на структурний аналіз зовнішньо 

та внутрішньо економічної діяльності свого підприємства та підприємств-

конкурентів, та розроблення нових стратегій діяльності з врахування можливих 

ризиків та вигод. 

Саме є характерною ознакою ефективного керівника. 

Конкретніше розбираючи питання ефективності можна виділити ряд 

проблем  в діяльності менеджерів, а саме: 

 Постійний брак часу; 

 Постановка невірних пріоритетів; 

 Невміння працювати з колективом; 

 Концентрація уваги на негативних сторонах; 

 Прийняття неефективних рішень. 

Для подальшого вивчення  цих питань розглянемо поняття "ефективність". 

Ефективність  це вміння приймати правильні рішення в конкретних 

ситуаціях які і виводять організацію на якісно новий рівень. [1] 

Але як оцінити роботу керівника коли вся його робота не виражається в 

конкретних речах? 

Наприклад: Робітник який працює на заводі виробляє за день 100 деталей і 

це є конкретним визначенням ефективності його праці, але таку систему оцінки 

ми не можемо застосувати відносно менеджера, що працює виключно своїм 

розумом, та не виробляє конкретних речей. 

Чим би  не займався керівник - бізнесом або працював у лікарні, в 

урядовому закладі чи в профспілковому комітеті, університеті або в армійському 

підрозділі, - від нього потрібно правильне виконання завдань, тобто очікують 
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прояву ефективності. Проте керівні посади часом займають працівники, що не 

володіють високою ефективністю, хоча серед них чимало тих, хто має високий 

інтелектуальний рівень і творчу уяву. Ці люди зазвичай добре інформовані і 

мають великі знання. Однак прямого зв'язку між цими якостями керівника і його 

ефективністю як працівника не спостерігається. Навіть самі обдаровані люди 

можуть бути на подив неефективними; вони часом не розуміють, що завдяки 

одним здібностям не можна домогтися скільки-небудь значних успіхів у роботі. 

Вони не усвідомлюють, що талант може сприяти ефективності тільки за 

допомогою цілеспрямованої праці. І навпаки, в кожній організації є 

високоефективні працівники, які не мають особливих талантів. У той час як одні 

гарячково метушаться, імітуючи бурхливу діяльність, яку часом інші приймають 

за "творчу іскру", інші крок за кроком, повільно рухаються до наміченої мети і 

досягають її першими, подібно черепасі у відомій старій байці. Інтелект, уява та 

поінформованість - безумовно, істотні якості, але тільки в поєднанні з 

ефективністю вони втіляться в результатах. Взяті самі по собі, вони лише 

встановлюють планку можливих досягнень. 

Можна зробити висновок, що ефективність можна виміряти в загальному 

просування організації на ринку порівняно з іншими, а не бурхливою роботою та 

миттєвими перемогами в "боях" які не приводять до перемоги у "війні". 

Раніше були зазначені проблеми менеджера, що не дають йому працювати 

над ефективністю своєї роботи і негативно позначаються на роботі підприємства 

вцілому, для їх вирішення я пропоную наступні дії: 

1) Ефективні керуючі повинні знати, на що вони витрачають свій час. 

Уміння контролювати свій час є найважливішим елементом продуктивної роботи. 

Для того щоб ефективно розподілити свій час необхідно правильно 

розставляти пріоритети та складати план своїх дій, як короткостроковий (на день, 

тиждень, місяць) так і довгостроковий (на рік, 5 років). Короткострокові плани 

потрібно оновлювати в залежності від досягнутих результатів, але чітко 

дотримуватися довгострокових планів та спрямовувати всі свої зусилля на 

досягнення поставлених в них цілей.  
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Також ведення подібного "розпорядку дня" допоможе Вам зрозуміти на що 

витрачається робочий час, які питання були дійсно важливими і чого можна було 

б не робити, тобто, зекономити час для вирішення важливих питань. 

2) Ефективні менеджери повинні концентруватися на досягнення, що 

виходять за рамки своїх організацій. Їм слід бути націленими не на виконання 

роботи як такий, а на кінцевий результат. Хороший керівник, перш ніж 

приступити до виконання того чи іншого завдання, задає собі питання: "Яких 

результатів я маю досягти?" Сам процес роботи і її методи відходять для нього на 

другий план. 

Якщо керівник виділяє більшість свого часу на вирішення питань, що 

стосується процесу роботи та не впливають на загальний результат, або 

вирішення питань які можна делегувати без втрати продуктивності, то цим він 

"краде" в себе час який можна присвятити вирішення глобальних завдань 

підприємства і втрачає прибуток. 

3) Наскільки б керівник не був умілим, але без колективу який включає 

як менеджерів нижчої ланки так і простих робітників він не зможе виробити 

продукцію чи послуги на які орієнтоване його підприємство, а без грамотної 

мотивації та організації ці самі робітники не будуть виробляти необхідну 

продукцію чи надавати послуги в необхідному обсязі та високої якості.  

Грамотний підхід та знаходження вірних форм мотивації являється як одним  із 

головних напрямів діяльності менеджера так і однією із складових для успішності 

підприємства. 

4) Ефективні керуючі повинні будувати свою діяльність на сильних 

якостях, як власних, так і керівників, колег і підлеглих, а також зобов'язані 

відшукувати позитивні моменти в конкретних ситуаціях. 

Наприклад: Менеджер приймає на роботу висококласного спеціаліста який 

за день може виготовити 350 деталей найвищої якості, тоді як більшість 

робітників здатні зробити лише 320, але він потребує щоб його відпускали в 

п’ятницю додому о третій годині тоді як робочий день триває до шостої.  
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 Враховуючи вищезазначене виникає питання чи насправді так важливо 

концентруватися на тому що твого робітника не буде на робочому місці зайві три 

години якщо він за тиждень зможе зробити набагато більше ніж інші працівники? 

Відповідь однозначна: ні. Така сама система повинна бути і по відношенню до 

себе і своїх можливостей. Якщо керівник не компетентний в якійсь сфері, але є 

прекрасним фахівцем в іншій, то доцільно покладати всі сили для досягнення 

блискучих результатів там де ти здатний на це, ніж посередніх результатів в іншій 

сфері діяльності. Для вирішення питань в малознайомій сфері краще запросити 

спеціаліста. 

5) Нарешті, ефективні керуючі повинні приймати ефективні рішення. А 

це, перш за все, питання системності, тобто процес виконання завдання повинен 

проходити в потрібній послідовності. Слід пам'ятати, що ефективне рішення - це 

завжди судження, засноване, скоріше, на "розбіжності думок", ніж на "за фактами 

узгодженості". Надмірна поспішність веде до прийняття неправильних рішень. 

Рішень повинне бути небагато, але всі вони повинні бути фундаментальними. У 

прийнятті рішень потрібно керуватися вірною стратегією, а не миттєвими 

тактичними міркуваннями. 

Виходячи з вищесказаного, потрібно чітко усвідомлювати, що ефективність 

і загальна ерудованість, видані здібності, талант, креативність це поняття скоріше 

відмінні ніж схожі, хоча і їх легко переплутати. 

"Ефективної людини",на нашу думку, просто не може бути, якщо 

подивитися на керівників провідних компаній то серед них є і багато креативних і 

талановитих, чимало з них достатньо ерудовані, також ми бачимо, що вони 

різняться за віком, статтю, національністю, способом життя, у них різний рівень 

інтелекту, але головне що їх об’єднує це вміння приймати ефективні рішення, що 

ведуть до успіху. Логічно зробити висновок, що ефективність це не вроджена 

якість і ефективності можна іголовне потрібно вчитися. 

 Орієнтуйтеся на майбутнє, а не на минуле. 

 Концентруйтеся на можливостях, а не на проблемах. 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              410 

 

 Вибирайте свій власний напрямок, не пливіть за течією разом з 

іншими. 

 Ставте для себе високі цілі, які дозволяють круто змінити ситуацію, а 

не такі, які "надійні" і легко досяжні. 

 Постійно працюйте над саморозвитком. 

 Частіше виходьте з зони комфорту. 

 Приймайте рішення які "народжені" в суперечці, а не прийняті легко і 

одноголосно. 

 Беріть на себе відповідальність. 

Будьте прикладом для інших і тоді, можливо, через певний час ми побачимо 

нову "зірку" менеджменту в новій компанії на досягнення якої буде рівнятися 

майбутнє покоління керівників. 

Висновки. Стаття "Актуальні проблеми сучасного менеджера" дозволить 

молодим та вже досвідченим керівникам ознайомитися з проблемами з якими 

вони вже зтикалися чи доведеться зіткнутися в своїй практичній діяльності та 

знайти для себе нові підходи до вирішення висвітлених в статті проблем, чи 

пересвідчитися що їх підходи були вірними, а також почерпнути для себе нову 

інформацію про можливі підходи до управління персоналом та організацією 

вцілому. 
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У статті вирішене важливе наукове завдання – створення універсальної 

комплексної системи мотивації персоналу вітчизняних промислових підприємств 

і запропоновані показники для її діагностики. 

Запропонована в статті  модель дозволяє застосувати мотиваційний 

моніторинг і створити систему постійного спостереження і контролю за станом 

мотивації трудової діяльності з метою його оперативної діагностики й оцінки в 

динаміці. Показник, який підлягає  контролю – це мотиваційний потенціал. На 

основі кваліметричної моделі оцінки ступеня задоволеності мотиваційних потреб 

доцільно здійснювати вимірювання мотиваційного потенціалу за функціональною 

структурою підприємства.  

Для задоволення мотиваційних потреб  персоналу доцільно формувати 

"бюлетені стимулів". Такі бюлетені мають розроблятися менеджерами з 

персоналу у вигляді рекомендацій з метою прийняття управлінських рішень.    

 

Abstract. 

The article is devoted the problem of increase of motivation of personnel due to 

the depth of motivation of employees, introduction of the motivational monitoring and 

the conceptual model of the system of motivation. 

The article solves the important scientific task – the creation of a universal 

complex system of motivation of personnel of domestic enterprises and the proposed 

indicators for its diagnosis. The indicator that shall be monitored is motivational 

potential. On the basis of qualimetric models of estimation of the degree of satisfaction 

of motivational needs it is advisable to carry out the measurement of motivational 

potential on the functional structure of the enterprise. 

To meet the motivational needs of the personnel it is expedient to form the 

"bulletins of incentives". Such bulletins should be developed by the HR managers in the 

form of recommendations with the aim of making management decisions. 

 

Ключові слова: мотиваційний профіль, мотиваційний фактор, стимул, 

мотиваційний потенціал, мотиваційний моніторинг, система мотивації. 
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Постановка проблеми. Суспільство постійно розвивається, потреби людей 

змінюються, необхідно вишукувати нові наукові підходи до потреби мотивації 

персоналу. Враховуючи  нинішню  ситуацію  в   Україні,   можна  прийти  до 

висновку,  що  час  мотивації,  заснованої  лише  на  грошовому   заохоченні, 

поступово  відходить  в  минуле, тому  так  необхідно  зараз  знання  і 

вдосконалення  існуючих  теорій  мотивації. За останні роки спостерігається 

зростання інтересу до проблем управління і мотивації персоналу, з’являються 

більш вдосконалені методи, які мали б сприяти підвищенню результативності 

праці. Але не зважаючи на це, на сучасному етапі розвитку економіки України ще 

не сформований злагоджено діючий механізм ефективної мотивації праці.  

 Переглянути систему мотивації та приділити більшу увагу її проблемам 

змушують такі фактори як спад виробництва, інертність у проведенні структурної 

перебудови економіки та незацікавленість персоналу в результаті праці. 

Проблема пошуку ефективних мотиваційних інструментів набула особливої 

актуальності що до персоналу українських  підприємств. Системи мотивації та 

стимулювання праці  являють собою практично застарілу систему, де в основі 

використовується лише матеріальний принцип стимулювання, який у свою чергу 

є недосконалим. На  підприємствах працівники не мотивовані до 

високопромислової праці, таким чином це знижує загальний рівень 

конкурентоспроможності підприємств. 

Важливим на шляху до змін є визнання ролі людини як особистості, а не 

тільки як елемента виробничих сил суспільства. Саме це дає змогу правильно 

підійти до питання мотивації, як до основи зростання ефективності в цілому. Для 

управління працею на основі мотивації необхідні такі передумови, як виявлення 

схильностей і інтересів працівника з врахуванням його персональних і 

професійних здібностей, визначення мотиваційних можливостей і альтернатив в 
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колективі для конкретної особи. Для цього слід вдатися до мотиваційного 

моніторингу, який врахував би соціальну та економічну природу об’єкта 

дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, присвячені 

підвищенню мотивації праці, її методам і стимулюванню знайшли своє 

відображення в працях вітчизняних економістів: Г. Дмитренко, О. Єськов, 

А. Калина, А. Колот, Г. Куліков, В. Новіков, М. Паладій, І. Петрова, М. Семикіна, 

Г. Хаєт, Д. Ядранський.   

Викладені пропозиції по системах державного і договірного регулювання 

мотивації праці, сформована науково-методична база мотиваційного 

регулювання.  

Основи сучасних концепцій мотивації закладено у працях відомих 

зарубіжних вчених – С. Адамса, К. Альдерфера, В. Врума, Ф. Герцберга, 

Е. Лоулера., Д. Мак-Грегора, Д. Макклелланда, А. Маслоу, Л. Портера, Ф. 

Тейлора, Г. Форда [8, с. 3].  

Але досі мало уваги приділяється формуванню постійно діючого механізму 

безперервної мотивації, який би базувався на систематичному відстеженні 

мотиваційних потреб працівників і ступеня їх задоволення шляхом використання 

відповідних пакетів стимулів для кожного працівника. Системна мотивація 

працівників базується на відомій в економічно розвинутих країнах методиці Річі-

Мартіна, відповідно до якої виявляються мотиваційні потреби персоналу та 

інтерпретуються у вигляді мотиваційного профілю кожного окремого працівника 

[5, с. 3]. 

 Метою статті є теоретичне обґрунтування та підготовка практичних 

рекомендацій щодо розробки та впровадження системи мотивації персоналу 

підприємства, оцінки результативності проведених заходів впливу на трудову 

діяльність і здійснення мотиваційного моніторингу. 

Виклад основного матеріалу.  Від того, як розуміє та чи інша людина свою 

трудову діяльність і якими мотивами вона керується, має значення її ставлення до 

праці. Мотивація загалом являє собою процес спонукання, стимулювання себе чи 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              415 

 

інших людей до цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, 

спрямованих на досягнення власної мети або мети організації. Вивчення 

внутрішніх механізмів мотивації трудової діяльності дає змогу створити 

ефективну політику в галузі праці. Мотиваційний механізм є основним засобом, 

який спонукає людей до діяльності, і він має будуватися з урахуванням 

особливостей персоналу, що включає у себе потреби, інтереси, установки та 

ціннісні орієнтації працівників. При розробці стратегії створення ефективного 

мотиваційного механізму на підприємстві варто, перш за все, проаналізувати 

вплив на персонал елементів зовнішнього та внутрішнього середовища.  

Як вважають українські спеціалісти, для прийняття кваліфікованих 

управлінських рішень щодо створення ефективного мотиваційного механізму 

необхідно створити і застосувати мотиваційний моніторинг. 

Мотиваційний моніторинг правомірно розглядати як складову моніторингу 

соціально-трудової сфери. Під останнім розуміємо комплексну систему 

постійного спостереження за фактичним станом справ у цій сфері, 

систематичного аналізу процесів, які в ній відбуваються.  

Його мета — регулярна оцінка змін, що відбуваються в соціально-трудовій 

сфері, прогнозування розвитку подій, запобігання негативним тенденціям, які 

можуть призвести до формування осередків соціального напруження, 

опрацювання найефективніших заходів, що забезпечують розвиток та 

використання трудового потенціалу. 

Мотиваційний моніторинг — це система постійного спостереження і 

контролю стану мотивації трудової діяльності з метою його оперативної 

діагностики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікованих управлінських рішень 

в інтересах підвищення ефективності виробництва.  

Прикладною наукою, що дає змогу глибоко аналізувати трудову поведінку 

людей у всій її різноманітності, проектувати і впливати на неї для досягнення 

особистих цілей і цілей організації, саме і є мотивація персоналу [2, с. 4]. 

Одне із основних завдань мотивації – це спонукання працівників до якісної 

праці. Оскільки якість виконання робіт – одна з умов підвищення 
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конкурентоспроможності, багато підприємств впроваджують і сертифікують у 

себе систему управління якістю згідно з вимогами стандарту ISO 9001.  

Значною мірою якість продукції залежить від працівників, які її 

виготовляють, тому вищеназваний стандарт містить чіткі вимоги щодо управління 

персоналом, а саме: управління підприємством має бути цільовим, необхідно 

чітко встановити відповідальність і повноваження кожного працівника та 

проводити оцінку роботи персоналу з урахуванням цілей підприємства, 

підготовка та підвищення кваліфікації працівників повинні носити безперервний 

характер з урахуванням цілей підприємства. Щоб спонукати працівників досягати 

цілі організації, необхідно виявити мотиваційні потреби працівників і виміряти 

ступінь задоволеності цих потреб. Для цього розглянемо можливість 

використання такого інструментарію, як мотиваційний профіль, що визначається 

через виявлення ставлення працівників до мотиваційних факторів, серед яких 

фактор матеріального характеру є лише одним з дванадцяти. Перелік дванадцяти 

факторів мотивації представлений в (табл. 1.) [5, с. 6]. 

З’ясувати ставлення кожного з працівників до 12 мотиваційних факторів 

(мотиваторів) можна через спеціальне тестування.  Але, як показало дослідження, 

підстав задовольняти саме ці мотиваційні потреби немає, оскільки вони вже 

можуть бути задоволені. Це зумовлює необхідність   подальшого розширення 

"мотиваційного профілю", щоб, крім виявлення ставлення працівників до 

мотиваційного фактора, можна було додатково встановити, наскільки потреби по 

цьому мотиваційному фактору  задовольняються. 

1. Для виявлення ставлення працівників до 12 мотиваційних факторів 

застосовується тест "Мотиваційний профіль",  розроблений Ш. Річі і             П. 

Мартіним та адаптований до умов вітчизняних підприємств. Результати тесту 

визначаються балами від 0 до 363 у вигляді цілих чисел. 

2. Для визначення ступеня задоволеності потреб працівників по кожному з 

цих факторів використовується  тест "Ступінь задоволеності мотиваційних потреб 

працівника",  розроблений у процесі дослідження. Заповнюючи запитальник, 

респонденти самостійно повинні оцінити, наскільки вони задоволені по кожному 
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з 12 мотиваційних факторів. Оцінка  відбувається за шкалою від  0 балів  до 1 

балу числовими значеннями у вигляді десяткового дробу з одним знаком після 

коми. Значення 0 – відповідає визначенню "цілком незадоволений", 1 – "цілком 

задоволений", 0,5 – "середнє". 

3. Щоб можна було здійснювати подальший аналіз, запропоновано 

гармонізувати дві шкали.  

Таблиця 1 

12 основних факторів мотивації працівників в організації  

№ 

Фак-

тора 

Мотиваційні 

фактори 

 

Сутність мотиваційних факторів 

1 
Високий 

заробіток 

Потреба мати високу заробітну плату, матеріальні винагороди, 

набір пільг та надбавок. Ця потреба виявляє тенденцію до змін 

у процесі трудового життя; збільшення витрат обумовлює 

підвищення значення цієї потреби. 

2 Умови праці 
Потреба мати достойні  умови праці та комфортне навколишнє 

середовище. 

3 
Структурування 

роботи 

Потреба мати чітко структуровану роботу, наявності 

зворотнього зв’язку та інформації, які б дозволили оцінити 

результати своєї роботи, потреба у зниженні невизначеності та 

встановленні правил і директив виконання роботи.  

4 
Соціальні 

контакти 

Потреба в соціальних контактах, тобто, потреба спілкуватися з 

широким колом людей, мати тісні стосунки з колегами.  

5 
Стійкі взаємо-

відносини 

Потреба формувати і підтримувати довгострокові стабільні 

стосунки з невеликим колом колег. 

6 Визнання 

Потреба в завоюванні визнання з боку інших людей, в тому, 

щоб оточуючі цінували досягнення та успіхи індивідуума. Цей 

показник вказує на спрямованість до професійної 

(горизонтальної) кар’єри. 

7 
Прагнення до 

досягнення 

Потреба ставити для себе складні цілі та досягати їх, слідувати 

поставленим цілям і бути самомотивованим.  

8 
Влада і 

впливовість 

Потреба у впливовості та вкладі, прагнення керувати іншими; 

прагнення до конкуренції та впливовості.  

9 
Різноманітність 

і зміни 

Потреба у постійних змінах; прагнення уникати рутини, 

завжди знаходитись в стані піднесення, готовності до дій. 

10 Креативність 

Бажання бути постійно думаючим працівником, аналізуючим, 

відкритим до нових ідей, Цей показник свідчить про тенденції 

до проявів допитливості, нетривіального мислення.  

11 
Самовдоскона-

лення 

Потреба у вдосконалені та розвитку як особистості. Показник 

бажання самостійності, незалежності та самовдосконалення. 

12 
Цікава та 

корисна робота 

Потреба у відчутті мати суспільно корисну роботу. Це 

показник потреби в роботі, яка наповнена змістом і значенням, 

з елементами суспільної корисності. 
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Оскільки подальша діагностика мотивації передбачає  побудову  діаграми 

мотиваційного профілю працівника, яка має на меті поділ мотиваційного поля на 

чотири квадранта, доцільніше, з нашої точки зору, бали від 0 до 363 перевести на 

шкалу від 0 до 1 [8, с. 7].  

На підставі низки досліджень встановлено, що результати опитувань не 

будуть викривленими, якщо максимальний бал, отриманий за допомогою тесту 

"Мотиваційний профіль", прийняти за одиницю, а інші визначати шляхом 

відношення до максимального [8, с. 7].  

4. Для обробки результатів двох тестів запропоновано сформувати 

таблицю (табл. 2.). Перший рядок таблиці – це номер кожного мотиваційного 

фактора, другий – це значення ступеня задоволеності потреби по кожному з  12 

мотиваційних факторів, отримані за допомогою тесту "Ступінь задоволеності 

мотиваційних потреб працівника",  третій – це значення мотиваційного фактора, 

отримане за допомогою тесту "Мотиваційний профіль і зведені до десяткового 

дробу [5, с. 15]. 

5.  Для визначення першочергових потреб будується діаграма 

мотиваційного профілю працівника (рис. 1.). Сама діаграма розглядається як 

координатна площина, а номери факторів  –  як точки з координатами: ступінь 

задоволеності (С); значимість фактора (Ф) [5, с. 16].   

Діаграма поділена на 4 квадрата з метою поділу мотиваційних факторів на 

такі чотири групи:  

– І квадрат – значимість факторів для опитаного працівника низька і 

ступінь задоволеності відповідних мотиваційних потреб теж низький,  

–  II квадрат – значимість факторів для опитаного працівника висока, а 

ступінь задоволеності відповідних мотиваційних потреб низький,  

–  III квадрат – значимість факторів для опитаного працівника висока і 

ступінь задоволеності відповідних мотиваційних потреб теж високий,  

–  ІV квадрат – значимість факторів для опитаного працівника низька, а 

ступінь задоволеності відповідних мотиваційних потреб високий.  
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Кожен квадрат поділений на маленькі квадрати, у які слід записувати 

номери мотиваційних факторів.  

Таблиця 2 

Кваліметричні значення значимості факторів і їх задоволеності, бали 

Номер 

фактора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Значи 

мість 

фактора 

(Ф) 

1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.3 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 0.5 

Ступінь 

задовол

еності 

(С) 

0.5 0.8 0.5 0.2 0.4 0.5 0.7 0.3 0.1 0.2 0.6 0.5 

 

З діаграми можна визначити, який із дванадцяти мотиваційних факторів є 

для працівника важливим, і водночас, за якими з них  він  не задовольняє свої 

потреби.  

II квадрат                                                     ІII квадрат 

 

I 

квадра

т                                                   

IV 

квадра

т 
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0,4   8        

0,3  10  5 6      

0,2 9 4         

0,1           
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Рис. 1.  Задоволеність виявлених потреб 

Саме такі мотиваційні фактори мають стати першочерговими для  

подальшої розробки мотиваційних заходів з метою задоволення потреб опитаного 

працівника. Отримавши певні результати, і вживши по отриманих результатах 

певних заходів можна бути впевненим, що опитаний працівник мотивований [5, 

с.17]. 

6. З метою оцінки результативності проведених заходів запропонована 

формула для розрахунку мотиваційного потенціалу працівника. Вона випливає з 

того, що мотиваційний потенціал характеризує готовність працівника до 

максимальної трудової віддачі, розвитку конкурентоспроможності, реалізації в 

роботі набутих знань, здібностей, умінь, навичок. Така готовність може бути 

викликана певними чинниками – зовнішніми і внутрішніми (мотиваторами).  

Мотиватори мають задовольнити мотиваційні потреби працівника з метою 

спонукання його до певних дій. Від ступеня задоволеності мотиваційних потреб 

залежить якість виконання робіт. Значення ступеня задоволеності 12 

мотиваційних потреб працівника характеризують рівень мотивації, тобто 

відображають, наскільки задовольняється кожна з потреб окремо взятого 

працівника.  

Тому, щоб визначати мотиваційний потенціал працівника (Мпр), необхідно 

додати всі дванадцять значень ступеня задоволеності (С), які зафіксовані в (табл. 

1.). Тобто мотиваційний потенціал працівника через ступінь задоволеності 

мотиваційних потреб визначається за формулою: 

Мпр  = С1 + С2 + С3…. +С12,                      (1) 

де: С1, С2, С3…. С12 – значення ступеня задоволеності дванадцяти 

мотиваційних факторів працівника [8, с. 9]. 

Отримане число (Мпр) показує, наскільки працівник задоволений своєю 

роботою, його числове значення матиме вигляд десяткового дробу з одним знаком 

після коми і коливається в діапазоні від 0 до 12. Це пояснюється тим, що: – 

значення ступеня задоволеності знаходиться в межах від 0 до 1 у вигляді 
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десяткового дробу з одним знаком після коми, отже, значенням мотиваційного 

потенціалу буде число з точністю до одного знаку після коми; – якщо взяти до 

уваги, що всі опитування побудовані на 12 факторах мотивації, і припустити, що 

за всіма факторами задоволеність максимальна, тобто дорівнює одиниці, то 

максимальне значення мотиваційного потенціалу буде дорівнювати 12; якщо ж за 

всіма факторами значимість мінімальна, тобто дорівнює нулю, то мінімальне 

значення мотиваційного потенціалу буде дорівнювати нулю.  

7. Наступний етап полягає в тому, що необхідно кількісні показники 

перевести в якісні за допомогою шкали значень мотиваційного потенціалу, яка 

будується з урахуванням мінімального і максимального значення мотиваційного 

потенціалу та якісних рівнів задоволеності. 

Цілком  

незадово-

лений 

Більше 

незадоволений, ніж 

задоволений 

Стан 

невизна-

ченості 

Більше 

задоволений, ніж 

незадоволений 

Повністю 

задоволений 

 

 

           

 

 

Рис. 2.  Шкала значень мотиваційного потенціалу 

Рівнів задоволеності працівника своєю роботою може бути п’ять – це 

"цілком незадоволений", "більше незадоволений, ніж задоволений", "стан 

невизначеності", "більш задоволений, ніж незадоволений" і "повністю 

задоволений" [5, с. 4]. Таким чином, пропонується шкала значень мотиваційного 

потенціалу, яка зображена на (рис. 2.). 

8. Для аналізу роботи керівництва в питаннях мотивації персоналу в 

цілому на підприємстві пропонується застосувати середнє значення мотиваційних 

потенціалів опитаних працівників, яке може мати назву "мотиваційний потенціал 

підприємства".   Визначати його потрібно за формулою: 

М  = (Мпр1 + Мпр 2  + … + Мпр n)/ n,                                     (2) 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 
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де:  Мпр1,  Мпра2 …  Мпрn – значення мотиваційних потенціалів 

працівників, отримані за допомогою формули 1; 

n – кількість опитаних працівників [8, с.10]. 

Для узагальнення мотиваційних профілів працівників по підрозділам 

пропонується здійснювати накладання діаграм і виявляти ті мотиваційні фактори, 

які найчастіше потрапляють в другий і третій квадрати. Якщо аналізувати 

сумарно діаграми мотиваційних профілів певного колективу, то факторами, які 

опиняються в І і ІV квадрантах можна знехтувати. Важливими є фактори, які 

найчастіше попадають в квадрант ІІ, оскільки це фактори, яким надають велике 

значення а потреби не задовольняються.  Також важливі фактори, яких найбільше 

в  квадранті ІІІ, оскільки це свідчить про результативність  мотиваційних заходів, 

направлених на задоволення відповідних потреб. Не завжди вдається здійснювати 

індивідуальну мотивацію.  

Проте потреби працівників мають властивість змінюватися, тому такі 

опитування не можуть бути одноразовими. Опитування, їх аналіз і впровадження 

заходів з мотивації повинні носити системний характер. На підставі проведеного 

дослідження пропонується встановити періодичність опитувань – 6 місяців, якщо 

обставини не вимагають провести його раніше. Таким чином, система мотивації 

буде функціонувати безперервно і циклічно. Кожний наступний цикл – це дії, які 

повторюють попередній цикл, але несуть новий зміст, тобто виявляються нові 

потреби працівників і розробляються нові заходи для задоволення цих потреб.  

Досягнення цілей і мотивація персоналу – це дві невід’ємні складові однієї 

системи [8, с. 13].  

Висновки. Внаслідок проведеного дослідження автором сформульовані 

такі теоретичні, методичні та науково-практичні висновки. 

1. Проблему зайнятості і ефективного використання трудового потенціалу 

кваліфікованих працівників значною мірою можна вирішувати на мікрорівні, 

оскільки конкурентоспроможність української економіки формується переважно 

вітчизняними підприємствами. Вирішення проблеми полягає у поєднанні 
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інтересів працівників і роботодавців через механізми цілеспрямованої мотивації 

персоналу. 

2. Цілеспрямована мотивація, зокрема, передбачає забезпечення 

особистого трудового внеску у досягнення загального результату і впровадження 

інтерактивної системи зв’язку з працівником. Безперервність такої мотивації 

повинна досягатись швидким реагуванням на зміни в зовнішньому і 

внутрішньому середовищах. 

3. Універсальні моделі системно-цільового управління, розроблені 

міжнародною організацією зі стандартизації,  широко застосовуються на 

практиці.  В основу нової системи мотивації покладений системно-цільовий 

підхід до управління, який ґрунтується на принципах  міжнародного стандарту 

управління якістю ISO 9001. 

4. Ефективне  функціонування системи мотивації передбачає наступні 

передумови: управління підприємством має бути цільовим, необхідно чітко 

встановити відповідальність та повноваження кожного працівника та проводити 

оцінку роботи персоналу з урахуванням цілей підприємства, підготовка та 

підвищення кваліфікації працівників повинні носити безперервний характер.  

5. Система мотивації має певну послідовність. На першому етапі 

пропонується  обрати діагностику ставлення працівників до мотиваційних 

факторів, потреби яких можна задовольнити в рамках функціонування 

підприємства. Для вирішення цього завдання слід використати 12-факторну 

модель мотивації Ш. Річі – П. Мартіна (тест "Мотиваційний профіль"), 

адаптовану до умов промислових підприємств.  

6.  Адаптація моделі мотивації Ш. Річі – П. Мартіна до умов діяльності 

вітчизняних підприємств показала, що ставлення працівника до того чи іншого 

мотиваційного фактора недостатньо для здійснення ефективної мотивації. У 

зв’язку з цим пропонується використати кваліметричну модель реалізації цих 

факторів на підприємстві через тестування задоволеності відповідних 

мотиваційних потреб працівників. Завершення процесу діагностування 
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забезпечується побудовою "діаграми мотиваційного профілю працівника", 

завдяки якій потреби ранжуються за критеріями першочерговості. 

7.  "Мотиваційний потенціал" як складова "трудового потенціалу" може 

бути використаний для запровадження інтерактивної мотиваційної моделі, 

оскільки одним із  соціальних компонентів  "трудового потенціалу" є 

вмотивованість людини, яка відображає готовність працівника до максимальної 

трудової віддачі та визначається ступенем задоволеності мотиваційних потреб.  
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Petrenkо О. V. 

 

CORPORATE CULTURE OF ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті здійснено теоретико-методичний аналіз    корпоративної 

культури та розроблено пропозиції щодо розроблення рекомендацій зі зміни 

корпоративної культури та підтримки її розвитку на ТОВ "Профі - Профіль". 

Зроблена оцінка і аналіз рівня корпоративної культури компанії ТОВ "Профі - 

Профіль" та розроблені рекомендації щодо його підвищення.  

 

Abstract. 

In the article the conducted theoretical and methodological analysis of corporate 

culture and suggestions to develop recommendations to change the corporate culture 

and support for its development of "Profi - Profile." The estimation and analysis of the 

corporate culture of "Profi - Profile" and recommendations for its improvement. 

 

Ключові слова: корпоративна культура організації, корпоративний дух, 
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"клімат" в колективі. 

 

Keywords: corporate culture of the organization, corporate spirit, "climate" in the 

team. 

 

Постановка проблеми. Значення корпоративної культури для розвитку 

будь-якої організації визначається рядом обставин. По-перше, вона надає 

працівникам організаційну ідентичність, визначає внутрішньогрупове уявлення 

про організацію, являючись важливим джерелом стабільності і спадкоємності в 

організації. Це створює у працівників відчуття надійності самої організації і свого 

становища в ній, сприяє формуванню почуття соціальної захищеності та 

стабільності даної соціальної системи. По-друге, знання основ корпоративної 

культури своєї організації допомагає новим працівникам правильно 

інтерпретувати події, що відбуваються в організації, визначаючи в них усе 

найбільш важливе і суттєве. По-третє, корпоративна культура більш ніж що-

небудь інше, стимулює самосвідомість і високу відповідальність працівників, що 

виконують поставлені перед ними завдання. Визнаючи і нагороджуючи таких 

людей, корпоративна культура ідентифікує їх у якості рольових моделей (зразків 

для повторювання). 

Мета статті -  висвітлити основні питання удосконалення корпоративної 

культури у підприємстві ТОВ "Профі-Профіль". 

Виклад основаного матеріалу. Створює корпоративну культуру, як 

правило, формальний лідер (керівник компанії), але її виразником в будь-якому 

випадку є весь персонал. організаторами роботи по формуванню та розвитку 

корпоративної культури зазвичай стають PR-фахівці і фахівці з управління 

персоналом . 

Корпоративна культура - одне з найбільш ефективних засобів залучення 

імотивації співробітників. Як тільки людина задовольняє потреби першого рівня, 

тобто матеріальні, у нього виникають інші потреби - зайняти гідне становище в 

колективі, отримати визнання, самореалізуватися і т.д. Тут на перше місце 



СТУДЕНТСЬКИЙ АЛЬМАНАХ                                                              427 

 

виходить корпоративна культура, однією з важливих функцій якої є підтримка 

кожного члена колективу, розкриття його індивідуальності, талантів. [1]. 

Ефективна корпоративна культура - найдієвіший спосіб розвантажити 

керівника. Вона, краще за участю колективу, задає довготривалу мету існування 

організації, створює корпоративні стандарти, яких необхідно дотримуватися для 

ефективного досягнення цієї мети, переконує в правильності цих цілей і 

стандартів співробітників організації і, нарешті, впроваджує механізм передачі 

(транслювання) цих корпоративних цінностей неофітам.  

Зрозуміло, що не завжди в організації існують умови для того, щоб почати в 

повному обсязі і комплексно роботу з підвищення прихильності своїх 

співробітників. Керівнику часто видаються більш терміновими і пріоритетними 

такі завдання, як нестача фінансових коштів, податки і неплатежі, труднощі з 

поставками сировини і збутом готової продукції і т.д. Але вирішити ці проблеми 

поодинці, без допомоги колективу прихильного цілям організації, не зможе жоден 

керівник.  

Зростаючий динамізм і мінливість ділового середовища створюють для 

організацій необхідність постійних комунікацій з партнерами, споживачами, 

співробітниками. Зростання освіченості, кваліфікації, інформованості працівників 

і громадськості в цілому вимагає від менеджменту використання більш складних 

та тонких методів керування. Щоб управляти подіями, вже недостатньо керувати 

поведінкою людей. Сьогодні необхідно керувати тим, що люди думають і 

відчувають, формувати громадську думку і настрій. Таке управління передбачає 

встановлення та ведення цілеспрямованих систематичних комунікацій з різними 

групами громадськості - з партнерами, з широкою громадськістю і засобами 

масової інформації, з місцевою громадськістю і держструктурами, з фінансової 

громадськістю і, звичайно ж, з працівниками. У роботі з останніми виникає 

потреба у створенні єдиної системи цінностей, норм і правил, тобто 

корпоративної культури, що дозволяє досягти ефективної роботи, зосередитися на 

досягненні цілей компанії, і самореалізуватися самим співробітникам. Ось тут і 

приходять на допомогу "управлінцям" фахівці зі зв'язків з громадськістю. Адже в 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
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їх компетенцію входить не тільки робота з зовнішнім середовищем, але і з 

внутрішньої, для створення сприятливого іміджу компанії і серед її працівників.  

Особливості корпоративної культури часто визначаються сферою 

діяльності. Наприклад, у фінансовій сфері вона більш певна, сувора, поведінка 

співробітників чітко розписано, стиль спілкування більш формальний. 

Корпоративна культура в торговій сфері часто вельми різноманітна, самобутня: як 

правило, вона менш певна, допускає більше варіацій в поведінці, спілкуванні; 

стиль спілкування менш формальний, більш демократичний; вітається 

енергійність, товариськість, комунікабельність. Дослідження корпоративної 

культури здійснювалось на прикладі компанії  ТОВ "Профі-Профіль". 

         Компанія ТОВ "Профі-Профіль"  була заснована у 1989 році в Києві. 

Незважаючи на труднощі, підприємство працювало відносно успішно: якісно 

виконана робота – приносила  гроші та багато нових клієнтів, що спонукало до 

розширення компанії .  

Внаслідок розширення організації і ускладнення здійснюваних нею 

функцій, з'явилася необхідність в наборі нових співробітників. Цей процес був 

жорстко формалізований. Крім необхідних професійних навичок (а саме, 

технічних знань і широких навичок роботи) до кандидата пред'являлися і інші 

вимоги.  

          Місія організації - щиро дбати про клієнта, перевершувати його 

очікування і вибудовувати стосунки на все життя. 

Головна мета - покращувати життя наших споживачів. 

Основний принцип роботи ТОВ "Профі - Профіль." - орієнтація на 

споживача, на ефективність і якість робочих процесів та на розвиток персоналу. 

Загальні цілі фірми формулюються і встановлюються на основі місії 

організації і певних цінностей, на які орієнтується вище керівництво. 

Цілі компанії "Профі - Профіль": 

- створення свого споживача (споживача, який хоче користуватись 

послугами саме нашої компанії) та максимально задовольнити його потреби; 
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- створення корпарації, що включає в себе не тільки нашу компанію, 

але і всіх наших партнерів (всі організації, що надають послуги компанії у всіх 

сферах діяльності), які взяли нашу ідеологію; 

- створення системи і умов роботи в корпорації для максимального 

розвитку і задоволення потреб працівників компанії та учасників корпорації в 

"духовному", професійному і матеріальному змісті; 

- проникнення на нові регіональні ринки, збільшення загальної частки 

ринку на 10%; 

- збільшення норми прибутку (відношення прибутку до оптової ціни до 

сплати податків): у серійному на 30%. 

- Логотип – нажаль не існує. 

- Девіз компанії - Все тільки починається й усе ще попереду! 

Цінності та принципи компанії: 

1. Орієнтація на клієнта. Ми розуміємо, хто наш Клієнт і постійно 

цікавимося його потребами. Ми щиро піклуємося про Клієнта і робимо все, щоб 

домогтися його довіри. Кожен Співробітник Компанії прагне задовольняти 

потреби Клієнта найкращим способом і з найкращою якістю. 

2. Розвиток співробітників. Одна з головних наших цілей - максимальна 

реалізація кожного Працівника як особистості. Ми створюємо всі умови для 

розвитку. Особливою цінністю Компанії є Співробітники, які прагнуть до 

досконалості, активно розвиваються самі і розвивають інших. Компанія вітає 

ініціативу, нові ідеї і надає право на помилку. 

3. Орієнтація на результат. Ми ставимо перед собою великі цілі і досягаємо 

їх. Ми не шукаємо причини, а шукаємо можливості. 

4. Команда і співпраця без кордонів. Ми поважаємо особистість кожного, 

але наша головна сила - в команді. Ми цінуємо Компанію і свої команди, але наша 

головна сила - у співпраці з іншими командами, з нашими партнерами, з 

суспільством і всім світом. 
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5. Чесність і довіра. Ми чесні і відкриті один перед одним, свою роботу ми 

будуємо на принципі довіри. Компанія вірить, що всі її Співробітники чесні, і 

довіряє їм, а Співробітники довіряють компанії. 

6. Професіоналізм. Ми цінуємо справжніх професіоналів, лідерів своєї 

справи, які постійно вдосконалюють свою майстерність, процеси і систему в 

цілому. При прийнятті рішень ми спираємося на факти, аналізуємо ситуацію і 

виділяємо пріоритети. Ми вивчаємо світовий досвід і впроваджуємо все 

найкраще. 

7. Наснага і пристрасть до нашої справи. Ми віримо в Компанію, пишаємося 

нашими Брендами, продуктами та послугами. Ми завжди позитивно налаштовані і 

віримо в успіх. Ми впевнені, що досягаючи цілей Компанії, Співробітники 

досягають своїх особистих цілей. 

На підприємстві існують кодекс етики та правил поведінки . 

Запропоновано перелік заходів з підтримки розвитку корпоративної 

культури на ТОВ "Профі - Профіль", які буде втілювати відділення корпоративної 

культури: 

1. Ініціювати конференцію трудового колективу ТОВ "Профі - Профіль", 

на яку винести для затвердження та обговорення нормативну базу з 

корпоративної культури: Кодекс корпоративної культури, Кодекс ділової 

поведінки співробітників, Кодекс взаємин з клієнтами та діловими партнерами. 

2. Проводити роз’яснювальні роботи та організувати на підприємстві 

заходи з навчання трудового колективу основам корпоративної культури, зокрема 

нормам і правилам ділової етики та поведінки; нормам і правилам зовнішнього 

вигляду.  

3. Контролювати зовнішній вигляд працівників підприємства, для 

порушників застосовувати методи покарання. 

4. Ефективно застосовувати не лише у святковому, а й в буденному 

житті трудового колективу стрижневі елементи корпоративної культури 

підприємства: корпоративні кольори, символіку, фірмовий знак, пісню та гімн 

підприємства. 
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5. Активно пропагувати серед працівників підприємства невидимі 

елементи корпоративної культури підприємства: місію, основну мету діяльності, 

стратегію розвитку, базові принципи щоденної праці, основні цінності та 

корпоративні свята підприємства.  

6. Організовувати конференції трудового колективу для обговорення 

проблем, досягнень та розгляду пропозицій з розвитку корпоративної культури на 

підприємстві.  

7. Організувати "часи прийому" для працівників ТОВ "Профі - Профіль" 

з метою проведення консультацій з основних аспектів корпоративної культури та 

прийняття пропозицій.  

8. Розробити та запропонувати вищому керівництву заходи зі 

збереження цінностей колективного духу, здорового психологічного клімату та 

розвитку особистості кожного працівника. 

9. Розробити систему заохочення інноваційності, новаторства, особистої 

ініціативи, участі, залученості та свободи працівників підприємства. 

10. Розробити пропозиції для вищого керівництва підприємства щодо 

перегляду формальних правил та процедур – якісної та кількісної їх зміни, 

вдосконалення організаційної структури підприємства та зменшення її 

"забюрократизованості". 

11. Продовжити роботу над створенням Алеї трудової слави ТОВ "Профі 

- Профіль" – запропонувати вищому керівництву перелік особистостей, імена та 

історії-ілюстрації трудових досягнень яких мають бути удостоєні занесення до 

Алеї трудової слави. 

Висновки. Була здійснена комплексна якісна та кількісна оцінка 

корпоративної культури ТОВ "Профі -профіль". В ході якісної оцінки були 

проаналізовані внутрішні організаційні процеси та корпоративні культурні 

цінності підприємства, а результатом аналізу стали виявлені "проблемні зони" 

корпоративної культури ТОВ "Профі -профіль".  
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ESSENTIALITY AND MODERN TRENDS OF INTERNATIONAL 

LABOR MIGRATION 

Анотація.  

В статті досліджено сутність та сучасний стан трудової міграції. Визначено 

економічні та соціальні причини міжнародної трудової міграції. Досліджено 

наслідки міжнародної трудової міграції для учасників міграційних процесів. 

Охарактеризовано вплив міжнародних організації на розвиток сучасних 

міграційних процесів. Сформульовано основні чинники міжнародної трудової 

міграції в умовах сучасних глобалізацій них змін. Визначено сучасні центри 
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міжнародної трудової міграції. Проаналізовано динаміку грошових переказів з-за 

кордону та їх розподіл за країнами. Визначено сучасний стан міграційних 

процесів в Україні та причини їх активізації. Досліджено наслідки новітніх 

тенденцій розвитку міжнародної трудової міграції для України. Запропоновані 

заходи щодо оптимізації національної міграційної політики. 

 

Abstract.  

In the article the essence and the current state of labor migration. The economic 

and social causes of international migration. Investigated the effects of international 

migration for the participants of migration processes. The influence of international 

organizations on the development of modern migration. The basic factors of 

international migration in modern globalization changes. Determined modern centers of 

international labor migration. The dynamics of remittances from abroad and their 

distribution by country. Determined the current state of migration processes in Ukraine 

and the reasons for their activation. Investigated the effects of the latest trends of 

international labor migration in Ukraine. The proposed measures to optimize the 

national migration policy. 

 

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, трудові ресурси, процеси 

міграції, глобалізація. 

 

Keywords: international labor migration, workforce, migration processes, 

globalization. 

 

Постановка проблеми. У ході розвитку та трансформації будь-якої 

держави міграція впливає на суспільне життя і відіграє досить важливу роль в 

еволюції соціально-економічних відносин, що, у свою чергу, впливає і на 

політичний розвиток. Міграційні процеси знаходять своє відображення у 

міграційній політиці, яка має свої особливості в кожній країні. 
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Поряд із такими чинниками міжнародної трудової міграції як глобалізація, 

нерівномірність розвитку різних регіонів, демографічна ситуація у приймаючих 

країнах, рух прямих іноземних інвестицій, розвиток транспорту і засобів зв'язку, 

дуже важливим фактором є офіційна політика регулювання самої міграції. У 

зв'язку з тим, що міжнародна трудова міграція охоплює багато країн і регіонів, 

робить останні взаємозалежними від міграційних потоків, тому зміни у 

міграційній політиці однієї країни здатні впливати на ситуацію з міграцією також 

у інших країнах. У певній мірі міграційна політика впливає на кількісні і якісні 

параметри міграційних потоків, їх напрямок і співвідношення легальної і 

нелегальної міграції. 

Важливим аспектом аналізу є саме трудова міграція з України, адже в 

останні десятиріччя спостерігається збільшення масштабів трудової міграції з 

України до багатьох країн. Україна є одним із найбільших постачальників робочої 

сили у європейські та інші держави. У цьому контексті особливо актуальним стає 

питання впливу міжнародної трудової міграції на економічний розвиток і ринки 

праці країн походження мігрантів і приймаючих країн зокрема. Крім того, 

проблематика даної статті актуалізується нещодавнім введенням у дію (з 1 січня 

2016 року) нового Закону України "Про зовнішню трудову міграцію" [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Починаючи з ХІХ століття, 

процес міжнародної трудової міграції притягував увагу багатьох дослідників. 

Бурхливий розвиток процесів міграції і різке збільшення міжнародних мігрантів 

наприкінці ХІХ, на початку і у другій половині ХХ століття спонукали 

дослідників шукати відповіді на запитання про те, які чинники сприяють розвитку 

міжнародної міграції. За останні півтора сторіччя досліджень виникли теорії, 

завдяки яким можливо проводити аналіз міграції від мікро- до макрорівня і 

навпаки. 

Дослідження актуальних питань міжнародної трудової міграції проведено 

такими зарубіжними вченими як В. Бьонінг, Н. Гардія, М. Каханець, Д. Мессі, 

М. Міллер. 
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Вагомий внесок у процес дослідження теоретичних і практичних проблем 

міжнародної трудової міграції в умовах перехідних економік зробили українські 

науковці О. Бербенець, М. Вербовий, О. Вишневська, В. Геєць, І. Гнибіденко, 

Т. Драгунова, О. Клименко, Ю. Курунова, Ю. Макогон, О. Малиновська, 

В. Мамонова, В. Мойсей, Т. Петрова, О. Позняк, М. Романюк, А. Румянцев, 

С. Сардак, А. Філіпенко, Ю. Цевух, О. Чернега, К. Шиманська, М. Шульга та ін. 

Незважаючи на те, що низка важливих аспектів міжнародної трудової 

міграції знайшла відображення у працях багатьох дослідників, залишаються 

недостатньо висвітленими питання стратегії участі України у світових процесах 

трудової міграції. Потребують досконалого вивчення і питання теоретико-

методичного та практичного забезпечення кількісної оцінки впливу міграційних 

потоків на основні макроекономічні показники, шляхів удосконалення 

вітчизняної міграційної політики. 

Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати сутність і особливості сучасної 

міжнародної трудової міграції, місце України в світових процесах трудової 

міграції. 

Виклад основного матеріалу. У статті дослідження здійснювалося на 

основі загальнонаукових і спеціально-наукових методологічних підходів і 

методів, які вважаються найбільш ефективними для вирішення поставлених 

дослідницьких завдань. 

Для виявлення науково-теоретичних основ міжнародної трудової міграції 

було використано методи аналізу і синтезу, теоретичного узагальнення, 

історичний, науково-аналітичний, систематизації та класифікації. Для надання 

кількісної оцінки чинникам міжнародної міграції і її впливу на національну 

економіку використовувались: статистичний, методи лінійного кореляційного та 

регресійного аналізу на основі панельних даних, часових рядів і коінтеграції. 

 Міжнародна міграція – це переселення людей, що залишають країну свого 

походження або постійного місця проживання, в іншу країну тимчасово або 

постійно.  
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 Розвиток міграційних процесів в країнах Європи пройшов низку етапів і 

супроводжувався як різким збільшенням, так і зменшенням кількості міграційних 

потоків під впливом економічного зростання або рецесії. Особливий вплив на 

процес міграції в Європі мало розширення і впровадження безвізового режиму 

між країнами-членами ЄС. Це змінило кількість мігрантів, характер і напрямки 

міграційних потоків в Європі. 

 Міжнародна трудова міграція – один із найбільш складних елементів в 

міжнародних економічних відносинах, оскільки, на відміну від руху товарів і 

капіталів, цей процес залучає живих істот. Міграція робочої сили – переселення 

працездатного населення з одних держав в інші терміном більш ніж на рік, 

викликане причинами економічного й іншого характеру. [3; c. 619] 

 На сьогодні міжнародна міграція робочої сили перетворилася на суттєвий 

економічний, соціальний і гуманітарний фактор розвитку як країн походження, 

так і тих, що приймають. На сучасному етапі існує значна кількість видів, 

напрямів, закономірностей і причин, через які населення мігрує з країни в країну, 

основними з яких є незадовільні економічні умови життя працездатного 

населення та недостатнє соціальне забезпечення з боку держави. Кожна зі сторін, 

яка бере участь у процесі обміну трудовими ресурсами, намагається здобути для 

себе конкретну користь. Загалом міжнародна міграція сприяє подальшому 

розвитку глобалізації та багатьох країн, адже мається на увазі перерозподіл 

робочої сили, ротація кадрів, обмін виробничим досвідом, зростання попиту на 

трудові ресурси та підвищення конкурентоспроможності національних економік, 

що призводить до подальшого розвитку усіх сфер виробництва та технологій. [2; 

c. 22] 

Наслідки трудової міграції для країн імміграції наступні: 1. Країни 

імміграції мають суттєві вигоди від підготовки спеціалістів іншими країнами. 

2. Фірми країн імміграції мають економію як за рахунок нижчої оплати праці 

іммігрантів, так і за рахунок того, що праця іноземних робітників дає змогу 

знизити загальний рівень заробітної плати. 3. Робітники-емігранти сприяють 

омолодженню структури трудових ресурсів країн імміграції. 4. Грошові перекази 
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емігрантів на батьківщину сприяють розширенню реалізації товарів країн 

імміграції за кордоном. 

 Наплив робітників з-за кордону ускладнює проблему зайнятості в країні, 

негативно впливає на економічне становище місцевих працівників. Поряд з 

економічними, виникають соціальні, культурні, правові та інші проблеми. 

 Наслідки для країн еміграції такі: для них повернення досвідчених 

кваліфікованих робітників після роботи за кордоном сприяє розвитку 

національної економіки. Для деяких з цих країн грошові перекази емігрантів є 

основним джерелом валютних надходжень, яке перевищує надходження валюти 

від експорту товарів. Водночас еміграція завдає шкоди країнам, оскільки 

національна економіка втрачає наймобільнішу і, як правило, найкращу частину 

трудових ресурсів. Це веде до старіння структури трудових ресурсів. Серйозною є 

проблема реадаптації робітників, які повертаються після роботи за кордоном і 

відвикли від місцевих умов праці та життя. Особливо негативні наслідки для країн 

еміграції має відплив висококваліфікованих спеціалістів та вчених. Тому уряди 

цих країн намагаються проводити політику гальмування такого процесу. [10; c. 

128] 

 Нормативно-правова та практична діяльність міжнародних організацій є 

невід'ємною складовою розвитку глобальних процесів міграції населення. Більше 

того, завдяки цій діяльності міграційні потоки отримують прогнозовану природу, 

а відтак, здатні принести найбільшу користь країнам-учасницям міграційного 

руху. Останні, в свою чергу, беручи активну участь у їх роботі та ратифікуючи 

різноманітні конвенції, рекомендації і протоколи, визнають пріоритет норм 

міжнародного права над національним законодавством, що має важливе значення 

як для самої держави з огляду на її інтеграцію у світове співтовариство, так і для 

самих мігрантів з точки зору необхідності захисту їхніх прав і свобод за 

кордоном.  

 Не тільки глобалізація світового розвитку посприяла "міграційному 

вибуху", а й посилення світових процесів трудової міграції, в свою чергу, зробило 

і продовжує робити зворотній вплив на розвиток глобальної економічної системи. 
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Висновок про тісну взаємодію загальносвітових тенденцій глобалізації 

економічного розвитку з тенденціями міжнародної трудової міграції орієнтує на 

комплексне і всебічне дослідження обох цих процесів, де кожний з них виступає 

одночасно причиною та наслідком для іншого і вимагає посиленої уваги до них з 

боку міжнародних інституцій. На підставі використання комплексного підходу до 

оцінки сучасних тенденцій розвитку міжнародної трудової міграції, серед яких 

провідними є: динамізація міграційних процесів; постійна зміна ролей більшості 

країн, що задіяні в них; фемінізація міграційного руху; постійне зростання обсягів 

нелегальної міграції; диференціація складу міграційних потоків, окрім 

традиційних, виокремлено два відносно нові центри зосередження міжнародних 

трудових мігрантів – Африканський континент і пострадянський простір. Також 

доведено, що в Африці міграційні потоки спрямовуються від найбідніших до 

більш заможних держав всередині континенту, а також із країн континенту до 

інших континентів і з останніх в найбагатші держави Африки. Досить потужним 

центром міжнародної трудової міграції є пострадянський простір, де Росія 

входить у десятку країн із найбільшим числом прийшлого населення, приймаючи 

щороку близько 800 тис. іммігрантів. [5; c. 12] 

 Хоча економічні чинники міжнародної трудової міграції не є єдиною 

групою чинників, але в більшості випадків вони є головними. Головною 

проблемою з позиції управління міжнародною трудовою міграцією є 

комбінованість дії різних груп чинників. Поєднуючись у складну архітектуру, 

діючи часто в різних напрямах, чинники міжнародної міграції ускладнюють 

управління нею, зумовлюють некерованість і непрогнозованість міжнародних 

міграційних потоків трудових ресурсів. Тому дія будь-якого чинника міжнародної 

трудової міграції повинна обов'язково досліджуватися у сукупності, враховуючи 

вплив інших чинників. [8; c. 11] 

Україні вкрай необхідно зберегти свій людський, науково-освітній 

потенціал. Зупинити відтік працездатного економічно активного населення можна, 

лише забезпечивши створення умов для ефективного його використання. Такими 

умовами є високопродуктивні робочі місця, на яких випускають конкурентоздатну 
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продукцію, що користується попитом на внутрішньому і світовому ринках. Тому 

міграційна політика має розроблятися разом зі стратегією соціально-економічного 

розвитку країни на основі системного і комплексного підходу, спрямованої на 

створення привабливого інвестиційного клімату, відновлення довіри до влади, 

ефективного використання людського потенціалу, забезпечення високих 

стандартів життя. 

Особливістю трудової міграції працездатного населення України в сучасних 

умовах є зміна вектору трудоміграційних процесів на користь європейських країн, 

зумовлена геополітичними змінами, відкритістю національної економіки, 

лібералізацією візового контролю, посиленням євроінтеграційних процесів. Це 

вимагає посилення взаємодії з країнами-членами Європейського Союзу у 

створенні сприятливих умов для легалізації українських трудових мігрантів, 

активізація співробітництва у сфері прикордонного контролю, управління 

процесами законної міграції, сприяння зворотній міграції, захист прав трудових 

мігрантів. [9; c. 98] 

Дослідження сучасного стану міжнародного руху робочої сили в Україні дає 

підстави стверджувати, що оптимізація державної міграційної політики повинна 

передбачати: пом'якшення впливу факторів, які активізують зовнішню трудову 

еміграцію; розширення можливостей легального працевлаштування українських 

громадян за кордоном; забезпечення належного правового і соціального захисту 

українських трудових мігрантів у країнах прийому; стимулювання надходження 

міграційного капіталу (валютних переказів) в Україну; сприяння поверненню 

українських заробітчан на Батьківщину та створення умов для їх якнайшвидшої 

продуктивної інтеграції в українське суспільство; залучення іноземної робочої 

сили відповідної якості у достатній кількості з урахуванням потреб економіки і 

поточної демографічної ситуації в державі; протидія нелегальним потокам 

міжнародної трудової міграції. [7; c. 90] 

Міграційна ситуація в Українській державі, незважаючи на окремі 

відмінності в напрямах, масштабах і темпах, є досить близькою до тієї, яка має 

місце у країнах, що розвиваються. Схожість полягає в тому, що Україна набула 
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статусу держави-донора дешевої робочої сили. Сьогодні трудова еміграції з 

України охопила значну частину населення працездатного віку (не менше 2-

2,5 млн. осіб). Аргументовано, що масштаби явища знаходяться у прямій 

залежності від ендогенних (стагнація економіки, високий рівень безробіття, 

недосконалість системи соціального захисту тощо) та екзогенних (світова 

фінансова криза, привабливі умови на ринку праці іноземних країн, спрощення 

умов митного контролю тощо) чинників. Установлено, що основними центрами 

залучення трудових емігрантів з України є Росія та країни ЄС, на кожний із яких 

припадає по 48% усіх трудових емігрантів. [4; c. 304] 

 Більшість українських трудових мігрантів – чоловіки, які становлять 67% у 

загальній структурі еміграційних потоків. Доведено, що правовий статус 

українських трудових мігрантів за кордоном є здебільшого неврегульованим, 

адже близько 65% вітчизняних працівників не мають дозволу навіть на 

перебування в іншій країні. Визначено середній вік українських трудових 

мігрантів – 35 років, а також суттєві відмінності в рівні освіти працюючих 

українців в окремих країнах імміграції. Найвищий освітній рівень характерний 

для трудових мігрантів в Іспанії, Італії і Росії, а найнижчий – у Чехії та 

Португалії. Установлено, що поряд зі значними обсягами трудової еміграції з 

України має місце майже неконтрольована трудова імміграція до неї. Причому 

значна частина іммігрантів зорієнтована на подальший виїзд у країни ЄС. [6; c. 

140] 

Пропозиції та рекомендації щодо оптимізації національної міграційної 

політики: 

• Орієнтувати всю стратегію розвитку економіки України на створення 

нових робочих місць; 

• підтримати потенціал ефективно керованої циркулярної трудової міграції 

шляхом скоординованих дій на міжнародному, національному та 

субнаціональному рівнях, а також сприяти скоординованій співпраці 

громадянського суспільства та державного й приватного секторів; 

• зосередити увагу на розумінні циркулярності трудової міграції, залученні 
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переказів трудових мігрантів у цьому контексті, а також викликів і потенційних 

можливостей, що їх створює процес повернення; 

• підтримати розширення й поглиблення українського ринку фінансового 

посередництва у відповідності до практик трудових мігрантів та їхніх цілей; 

• ініціювати критичний перегляд відповідних політик і регуляторної бази й 

підвищити обізнаність серед ключових суб'єктів, що приймають рішення в 

приватному й державному секторах; 

• створити координаційний центр із питань міграції/діаспори під егідою 

прем'єр-міністра, який отримуватиме підтримку для а) виконання функцій 

секретаріату вищевказаного міжвідомчого процесу; б) забезпечення координації 

та виконання ролі клірингового дому для ініціатив, пов'язаних із міграцією; в) 

розвитку й перетворення у визнаний центр високих стандартів діяльності й 

досвіду, спроможний ефективно взаємодіяти з широким колом українських та 

міжнародних зацікавлених сторін; 

• розробити й затвердити "Національний план дій щодо міграції й розвитку 

в Україні", в якому буде викладено дорожню карту з включення міграції в 

планування розвитку в Україні; 

• активізувати зусилля зі створення стабільного, прозорого, 

передбачуваного й добре керованого економічного й політичного "середовища 

для повернення" шляхом: а) перегляду й адаптації регуляторних норм банківської 

діяльності, щоб встановити, чи не заважають вони переказувати гроші й чи не 

перекривають можливостей заощадження/інвестицій для трудових мігрантів / 

членів діаспори; б) перегляду й покращення регулювання діяльності малого й 

середнього бізнесу; в) розгляду проектів запровадження вибраних податкових 

стимулів / пільг і субсидування кредитів для інвестицій у бізнес і проекти 

розвитку, що приваблюють повернення трудових мігрантів та їхніх переказів в 

Україну; 

• розвинути й підтримувати діяльність "бізнес-клубів" або ресурсних 

центрів для мігрантів, які зможуть надавати змістовні й надійні консультації 

експертів потенційним трудовим мігрантам, що повертаються, та мігрантам-
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підприємцям, а також привабити інвестиції трудових мігрантів/діаспори на 

місцевому рівні. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки і 

узагальнення.  

Міжнародна трудова міграція має для країн і людей як позитивні, так і 

негативні наслідки. Саме тому важливо виробити таку державну міграційну 

політику, яка б могла подолати недоліки і раціонально використовувати позитивні 

наслідки для економічного розвитку країн. 

На основі аналізу зарубіжної та вітчизняної міграційної політики поряд із 

регулятивною, моніторинговою, інтегруючою та дипломатичною функціями 

державної міграційної політики виокремлено ще захисну, економічну та 

інноваційну функції. Захисна проявляється у захисті вітчизняної робочої сили за 

кордоном; економічна – у залученні в економіку країни інвестиційного капіталу, 

що має міграційне походження; інноваційна – у заохоченні до трудової імміграції 

висококваліфікованих зарубіжних спеціалістів, здатних якісно вплинути на 

інноваційний розвиток приймаючої країни. 

 Установлено, що структуру міграційної політики більшості країн 

утворюють одночасно дві складові: еміграційна та імміграційна. Доведено, що на 

різних історичних етапах у міграційній політиці держави провідну роль може 

відігравати будь-яка з них, визначаючи в цілому сутність національного 

управління міграційними процесами. 

Обґрунтовано важливість застосування науково-методичного підходу до 

кількісної оцінки сукупного економічного ефекту від міжнародної трудової 

міграції. Запропонований підхід дозволяє по-новому оцінити співвідношення 

позитивних і негативних наслідків відтоку людського капіталу з України, 

уникнути перебільшення позитивної сторони участі України у світових процесах 

трудової міграції особливо в питанні ролі грошових переказів.    

Доведено, що не можна за відносним благополуччям родин мігрантів, 

спричиненим валютними надходженнями з-за кордону, не усвідомлювати 

небезпеки, яку приховує в собі масштабна, практично неконтрольована трудова 
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еміграція, внаслідок якої держава втрачає свій трудовий, інтелектуальний та 

демографічний потенціал. 

 Виокремлено два етапи формування і розвитку інституційно-правових 

засад державної політики у сфері регулювання зовнішньої трудової міграції в 

Україні. Доведено, що розвиток правових та інституційних засад регулювання 

міграційних процесів в Україні не відповідає нагальним потребам. Встановлено 

розбалансованість роботи державних органів, які займаються міграційними 

питаннями, що проявляється у хаотичному і неузгодженому застосуванні чинних 

законодавчих та інституціональних важелів впливу на розвиток процесів 

міжнародного руху робочої сили. Крім того, вказано на концептуальну 

невизначеність державної міграційної політики України. З урахуванням цього 

сформульовано стратегічні засади участі України у світових процесах трудової 

міграції на основі формування принципів міграційної політики держави; 

визначення її цілей; обґрунтування її основних напрямів і розробки механізмів її 

імплементації. 

Міграційна політика розвинених  країн спрямована на залучення 

іммігрантів, в т.ч. і українців, що сприяє збільшенню міграції. Проте, якщо 

економіка країн буде розвиватися на належному рівні, люди житимуть в гідних 

умовах в своїй рідній країні, матимуть змогу розвиватися та робити внесок, своєю 

працею, на Батьківщині, тоді потреба емігрувати стане не актуальна.  
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