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Абрамович Тетяна Вікторівна,  

методист кабінет центру практичної психології і соціальної роботи 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

МОДЕЛЮВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ  

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції реформування системи освіти визначають 

необхідність удосконалення її теоретичної, методичної та технологічної бази, зокрема й у 

післядипломній освіті.  

Необхідність трансформацій у післядипломній педагогічній освіті визначено у 

нормативно-правових документах, насамперед Законах України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про загальну середню освіту»; Указах 

Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти», «Про заходи щодо 

вдосконалення системи вищої освіти України», «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року»; Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ 

століття); Концепції «Нова українська школа», де передбачено оновлення структури, змісту, 

організації та вдосконалення процесу підвищення кваліфікації фахівця, що зумовлює його 

розвиток за індивідуальною освітньою траєкторією.  

Виклад основного матеріалу. Основні завдання, які постають сьогодні в 

післядипломній освіті, полягають у створенні гнучкої системи безперервної професійної 

освіти особистості, яка б забезпечила її швидку адаптацію в нестійких політично-

економічних умовах розвитку суспільства. Уведення в навчальний процес, тривалість і 

періодичність якого обумовлена нормативно-правовими документами, різноманітних форм 

навчання, які б забезпечували належне навчально-методичне, організаційне та інформаційне 

забезпечення слухачів. Упровадження різноманітних форм навчання для учасників 

освітнього процесу у рамках «освіти дорослихупродовж життя» [1]. 

Систематично підвищуючи фаховий рівень, соціальний педагог, з одного боку, 

забезпечує свою особисту професійну кар’єру, з іншого –підтримує розвиток соціально-

педагогічного супроводу освітнього процесу закладу освіти та сприяє активному входженню 

дитини у соціум. 

Виникає необхідність у моделюванні такого середовища із супроводу соціального 

педагога у післядипломній освіті, яке б гарантувало якість навчання та сприяло розвитку 

конкурентоздатного фахівця (табл. 1).  

Формування професійної компетентності передбачає вивчення соціальними педагогами 

нових підходів, методів та технологій соціально-перетворювальної діяльності; оволодіння 

здатністю до проектування, організації та реалізації власних соціальних програм і проектів. 

Тобто, модель формування професійної компетентності соціального педагога спрямована на 

реалізацію компенсаторної (заповнення прогалин в знаннях, отриманих при здобутті фахової 
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освіти), інноваційної (трансформація теоретичних знань, ознайомлення із новітніми 

досягненнями соціальної педагогіки та психолого-педагогічних наук) та розвиваючої 

(формування і розвиток нового стилю мислення, творчого потенціалу особистості) функцій 

післядипломної освіти. 

 

Таблиця 1 

Форми організації післядипломної освіти соціальних педагогів  

залежно від рівня професійної компетентності 
 

Рівні професійної 

компетентності 
Форми післядипломної освіти  

Базовий 

- школа професійного зростання соціального педагога; 

- теоретичні семінари; 

- тренінги 

П
р

о
г
р

а
м

а
 с

у
п

р
о
в

о
д

у
 с

о
ц

іа
л

ь
н

о
г
о
 

п
ед

а
г
о
г
а

 Середній 

- соціально-педагогічні виставки; 

- «круглі столи», практикуми, фахові майстерні; 

- спецкурс «Розвиток професійної компетентності 

соціального педагога»; 

- педагогічна майстерня соціального педагога 

Високий 

- фестиваль соціально-педагогічних ідей; 

- естафета фахового досвіду; 

- проблемні групи, обмін досвідом; 

- майстер-класи; 

- педагогічна майстерня соціального педагога; 

- самоосвіта 

 

На особливу увагу заслуговує навчальний курс «Розвиток професійної 

компетентності соціального педагога», в основу якого покладено принципи інтеграції та 

міждисциплінарної взаємодії різних галузей знань, які розкривають сутність соціалізації, 

соціальної допомоги і підтримки. Даний курс взаємопов’язаний із загальною педагогікою, 

психологією, методикою, соціологією, спеціальною психологією. Метою курсу є сприяння 

підвищенню рівня професійної компетентності та формування цілісної сучасної системи 

соціально-педагогічних знань і інноваційних технологій соціально-педагогічної практики. 

Ефективним напрямом формування професійної компетентності соціальних педагогів є 

застосування тренінгу як активної форми особистісно орієнтованого навчання. Ефективність 

застосування тренінгів для мотивації соціальних педагогів, профілактики та подолання 

наслідків емоційного вигорання підтверджують дані дослідження Е. Симанюк [2]. Науковець 

визначає, що навички і переконання, отримані в групі, є більш стійкими до дії факторів 

зовнішнього впливу середовища існування. Взаємодія групи людей з однаковою фаховою 

освітою, які спільно працюють над вирішенням завдання забезпечує зворотній зв'язок між 

діяльністю та спілкуванням, що успішно забезпечено на засіданнях Обласної школи 

професійного зростання соціального педагога.  
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Важливим кроком є також упровадження Програми супроводу соціального педагога у 

системі післядипломної освіти, яка включає чотири блоки, кожен з яких має власне змістове 

наповнення. Структура програми передбачає такі тематичні блоки:  

1) діагностичний блок, який включає самодіагностику рівня професійної 

компетентності соціального педагога;  

2) навчальний блок, спрямований на відвідування тематичних занять теоретичного 

характеру (лекцій, семінарів, фахових майстерень);  

3) консультативний блок, завданням якого є кріплення мотивації до змін, виявлення 

сильних сторін особистості учасників післядипломної освіти, імпауермент соціальних 

педагогів;  

4) блок тренінгів, що передбачає роботу у тренінгових групах із вироблення здатностей 

до вирішення фахових завдань.  

Таким чином, мета програми – створення умов для усвідомлення соціальними 

педагогами потреби, можливостей і ресурсів для формування високого рівня професійної 

компетентності через планування позитивних самозмін особистості й актуалізацію 

особистісних та фахових інтересів. 

Висновки. Система післядипломної освіти повинна орієнтуватися на проектування 

такого освітнього середовища, в якому слухачів спонукають до отримання принципово 

нового досвіду, перегляду своїх професійних цінностей, формуванню нової професійної 

поведінки. Увага слід зосереджувати на розвитку особистісної орієнтації соціального 

педагога на участь у процесі неперервної освіти. Навчання повинно носити цілеспрямований, 

оперативний та варіативний характер, що давало б змогу слухачам отримати знання про 

новітні досягнення в даній галузі із вітчизняного та зарубіжного досвіду. У процес навчання 

необхідно включати заняття із фахівцями державних установ, громадських організацій, 

приватних практикуючих фахівців, знавців у галузі юриспруденції. Слухачі мають 

прогнозувати очікуваний результат та орієнтуватися на надання освітніх послуг 

випереджуючого характеру із врахування соціальної ситуації міста, району чи селища, у 

якому вони працюють.  

Застосовуючи інноваційні підходи у післядипломній педагогічній освіті та спеціальні 

методи проектування професійного розвитку соціальних педагогів, можна забезпечити 

успішний розвиток професійної компетентності соціального педагога та досягнення високих 

результатів педагогічної праці. 

Література 

1. Проект Положення про післядипломну освіти у сфері вищої освіти України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-

viddil/1312/1421144886/1428566485/. 

2. Сыманюк Э. Э. Психология профессионально обусловленных кризисов 

/ Э. Э. Сыманюк. – Москва, 2004. – 320 с. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ З НАРОДНИМИ ТРАДИЦІЯМИ ПРИРОДОКОРИСТУВННЯ 

 

Цивілізація за відсутності істинного знання 

 і культури – прокляття світу і несе його загибель. 

Олена Реріх 

Самобутня оригінальна культура, яку створив український народ за тривалий час 

історичного поступу, насамперед формувалася як культура існування в гармонії з природним 

довкіллям. З тих далеких часів, коли людина вперше з’явилася на Землі, почалася взаємодія 

людини з природою. На території України спочатку люди вели бродячий спосіб життя, потім 

перейшли до занять скотарством і землеробством. З тих далеких часів наш народ накопичив 

багатющі відомості про особливості природи України, з покоління в покоління передавав їх 

за допомогою усних переказів. З часом вони трансформувалися в казки, легенди, повір’я, 

заборони, передбачення та інші самобутні форми. 

Однією з характерних особливостей української ментальності є антеїзм, тобто гостре 

відчуття стану природи, який ніби проектується на стан душі та світогляд людини. 

Основною причиною цього явища є велика залежність життя і благополуччя родини від 

природних факторів, зокрема від погоди, яка впливає на ріст та врожай рослин, на 

розмноження тварин. Тому детальна фіксація уваги на взаємозалежності між різними 

факторами ставала необхідною виживання всього суспільства. Згодом окремі спостереження 

об’єднували в систему знань як допомагали виживати в складних ситуаціях, не наносячи 

значної шкоди довкіллю. 

Серед ключових проблем виховання особистості на даному етапі визначають проблему 

виховання етичного, духовного ставлення до навколишньої природи, адже від цього 

залежить виживання людства. Для вирішення цього надзвичайно важливого завдання 

необхідно залучити багатовіковий досвід, який існував на Україні, і який, а жаль, 

втрачається, назавжди губиться. І хоча за час незалежності зроблена велика плідна робота по 

збиранню цього досвіду і ознайомленню з ним дітей та молоді в навчальних закладах, поза 

увагою дослідників і педагогів залишається значна частина народного досвіду. 

Усяке знання людини про себе про суспільств, про довкілля проходить багато етапів, 

має періоди виникнення, становлення і розвитку. Кожному етапу, періоду розвитку 

притаманні специфічні особливості, які характеризують, з одного боку, рівень знань про 

суспільство, про природу, а з іншого – можливості людини проникнути в таємниці всесвіту, 

пізнати їх. Багато галузей знань про людину і навколишній світ, взаємодію суспільства і 
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природи під тиском об’єктивних умов і потреб буття народились на ранніх етапах існування 

суспільства і нараховують уже тисячоліття. 

Людина постійно шукала зміст свого життя, який зводилася до самого життя, до 

збереження себе як представника роду людського, підкоряючись інстинкту самозбереження. 

І тільки після того, як зі збирача дарів природи людина перетворилася в землероба і скотаря, 

вона почала осмислювати своє соціальне призначення. У процесі трудової діяльності людина 

все більше й більше віддалялася від тваринного світу і набувала все більш досконалих 

властивостей розумової діяльності. Колективність дозволила людині не тільки зберегтися як 

біологічному виду, але й створити онову для перетворення в людину соціальну вже в 

первісному суспільстві. 

Історія становлення етичних аспектів «людина - природа» з найдавніших часів до 

сьогодення яскраво свідчить про закономірний діалектичний процес формування суспільної 

потреби в етико-екологічних знаннях. Пізнаючи навколишній світ, людина насамперед 

пізнавала саму себе, своє буття , різноманітні зв’язки з природою. Вона осмислювала ті 

явища природи, які певним чином впливали на життя суспільства. Витоки знань про природу 

й ставлення до неї людини беруть початок із сивої давнини. Джерела, які дійшли до нас, 

свідчать про спроби пояснити сутність різних фактів, даних, способів їх класифікації, 

систематизації, узагальнення, опису. 

З VIII-X століття слов’янські племена починають заселяти лівий берег Дніпра, в цей час 

в основному сформувалися й космологічні уявлення давніх слов’ян. У доступній формі з 

ними можна і потрібно знайомити студентів, адже саме звідти йдуть витоки нашої 

духовності, етичного ставлення до природи. В недалекому майбутньому молоді фахівці 

ознайомлять з народними традиціями природокористування своїх вихованців, що сприятиме 

вихованню етичного ставлення лр природи у прийдешніх поколінь.  

Для язичників був дуже важливий аграрний аспект землі; земля дає врожай, «мати – 

сира земля», з якою пов'язаний цілий ряд обрядів і заклинань. Богинею родючості була 

Макошь (Мокоша), яку ввели в 980 році в пантеон найважливіших руських божеств. 

Характерною особливістю української міфології є пантеїзм, тобто філософсько-релігійне 

вчення, за яким Бог ототожнювався з природою. Обожнювання всіх явищ природи, небесних 

світил, дерев, річок, поклоніння багатьом богам називають полетеїзмом, тобто 

багатобожжям. 

Творцем Всесвіту, Богом над богами українці вважали Рода. Він живе на небі, їздить на 

хмарах, дарує життя людям, звірам, птахам, дарує дощ на посіви жита, дає людині долю. 

Жіночі божества Рожаниці були пов’язані з народженням і мали таємний зв'язок із зірками. 

Родові й Рожаницям, як найріднішим божествам, приносились тільки безкровні жертви у 

вигляді продуктів, як давала сама природа – від рослин і від тварин. 

Сонячний бог, кому поклонявся весь слов’янський світ, називався Дажбогом або 

Сварожичем, Радогостом чи Святовидом. Найбільше звернень до Дажбога було пов’язано з 

хліборобськими обрядами. У новорічних обрядах, що дожили до наших днів, зберігається 

Дідух – останній сніп жита и іншої пашниці. Його заносять до хати й вважають священним, 



10 

 

використовуючи як обрядовий символ. Дідух – це дух поля, житній дух, дух Дажбога, який 

по праву вважався Богом життя. 

Крім головних богів українського пантеону існувало ще багато різних духів світлого та 

демонічного характеру. Вони належать до нижчих рівнів міфологічної ієрархічної системи. 

Якщо боги в ній займають високе місце, в залежності від ступенів вияву їхньої духовної 

сили, то духи переважно перебувають ближче до людини, її життєвого простору. Це русалки, 

мавки, польовики, домовики та ін.. Після неба і небесних явищ земля і життя на ній більш од 

усього звертали на себе увагу своїм рухом, своєю красою, своїми глибоко захованими 

потаємними силами життя. Народний містичний досвід свідчив, що воду, землю, ліси, гори 

заселено ніжними духами й напівдухами, які, як і земні сили, слабкіші від небесних і не 

вражали так сильно людської думки, як блискучі, могутні, вогневі сили неба. Цікаві і важливі 

космогонічні міфи українців, яких відомо досить багато. Дітям старшого дошкільного віку 

можна пропонувати деякі з них поряд із науковою картиною світу. Тому студенти відповідно 

повинні бути ознайомлені з ними. 

І звичайно, що на Україні для проведення такої роботи найдоцільніше використовувати 

народні обряди і традиції, а їх дуже багато. Це і зустріч Нового року з Дідухом, колядки, 

щедрівки, посівалки, проводи зими, святкування весняного рівнодення, зустріч птахів, 

веснянки, гаївки, свято першої борозни, свято Купала, Маковія, Спаса, обжинків та інші. 

Досить широко та повно вони представлення в працях Степана Килимника, Олекси Воропая, 

Василя Скуратівського, Миколи Міщенка та ін. 

Для формування онов відповідального природокористування і виховання етичного 

ставлення до природи у ВНЗ використовують такі форми роботи як лекції, практичні заняття, 

відвідування музеїв, художніх виставок та інших мистецьких заходів, написання рефератів, 

курсових та дипломних робіт на відповідну тематику, участь у природоохоронних акціях, 

таких як озеленення рідного міста, проведення дослідницько-експериментальної роботи, 

створення проектів, перегляд науково-популярних кінофільмів, створення презентацій тощо. 

Виходячи з вищесказаного, можна вважати виховання етичного ставлення до природи з 

використанням народних традицій та обрядів однією з головних задач виховання особистості 

в новому тисячолітті. До перспективних напрямків подальших наукових пошуків можна 

віднести розробку оптимальних шляхів і методів роботи в даному напрямі. 

 

 

Антонюк Лілія Володимирівна,  

методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи  

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФАХОВОЇ МОТИВАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Постановка проблеми. Сьогодні, як ніколи, в умовах нової української школи система 

освіти зазнає кардинальних змін, що пов’язані із внесенням коректив у цілі, завдання та зміст 

освітнього процесу. Але зміни в начальних закладах у першу чергу залежать від розвитку 
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спеціалістів, які могли б втілюватив практику діяльності сучасні освітні технології, найкращі 

результати педагогічних досліджень. У цих умовах національна система освіти стала перед 

необхідністю значного підвищення професійної компетентності, психолого-педагогічної 

основи фахової мотивації вчителя та професійного розвитку сучасного педагога  

Зміна традиційних цінностей, конфлікт міжстереотипами, що склалися, і запитами 

сучасних школярів змушують учителів замислитися про цілеспрямований розвиток 

професійної компетентності й на цій основі цілеспрямовано «творити» самого себе. Розвиток 

системи освіти значною мірою залежить від майстерності педагогів у цілому і від людських 

якостей кожного з них зокрема, адже ще Л. Толстой говорив: «Якщо вчитель поєднує в собі 

любов до справи й учня, він досконалий учитель». 

Виклад основного матеріалу. Існує органічний взаємозв’язок між мотивацією і рівнем 

професійної компетентності педагогічних кадрів, від яких зазвичай і залежить створення 

якісної національної освіти. Шлях до ефективної організації процесу 

підвищення професійної компетентності вчителя лежить через розуміння мотивів його 

діяльності. Тільки розуміючи, що рухає людину, що стимулює її, які мотиви покладено в 

основуїї дій, можна спрямувати свої сили на розробку ефективної системи впливу на процес 

зростання професійної компетентності. Вумовах швидкого зростання інноваційних процесів, 

проникнення нововведень у практику шкіл усе гострішою стає необхідність у компетентних 

педагогах,здатних на впровадження інноваційних процесів, на самостійну творчість. 

Розглянемо стимули та мотиви процесу зростання професійної компетентності. Під 

мотивами зазвичай розуміють усвідомлені потреби, активні рушійні сили, що визначають 

нашу поведінку. Перші дослідження у цьому напрямі були проведені Е. Майо та іншими 

психологами й соціологами зі США. Результат звівся до відомої формули: кожному з нас 

подобається відчувати свою значущість; потреба щось значити, бути значущим закладена в 

будь-якій людині, її можна розглядати як потребу професійного зростання, 

удосконалення компетентності. 

Один із найвідоміший фахівців сучасності з мотивації А. Маслоу говорить про 

«піраміду мотивів», розрізняючи у ній кілька рівнів. Крім первинних потреб у задоволенні 

природних інстинктів, прагнення безпеки, захищеності, існують і соціальні потреби. 

Мотиви, пов'язані із заробітком, завжди відігравали і відіграють сьогодні важливу роль у 

будь-яких організаціях. Але як тільки людина досягає певного матеріального рівня і почуває 

себе захищеною, ці мотиви поступаються місцем іншим рівням, іншим мотиваційним 

ступеням – відчуття своєї причетності до організації, знаходження визначення, престиж, і 

звичайно, самореалізації, тобто прагненню реалізувати і розкрити себе якомога повніше у 

своїй роботі, у результатах своєї діяльності. 

У процесі зростання компетентності вчителя потрібно враховуватипрофесійні потреби: 

-  у формуванні професійних умінь; 

-  у знаннях та вміннях; 

-  у підвищенні рівня компетентності; 

-  в інформації. 

Сьогодні запобігання невдачам, задоволення потреби спілкування, переборення 

труднощів хвилює педагогів значно менше, ніж реалізація власних цілей, самостійність у 

роботі чи одержання позитивних результатів праці. Спостерігається критичний стан у 

задоволенні, базових фізіологічних і психологічних потреб, як і негативний вплив на 
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професійну поведінку педагогів соціально-економічних чинників життя (невиплата 

заробітної плати, скорочення штатів та ін.), нових соціальних норм та культурних цінностей. 

У високомотивованих педагогів спостерігається статистично вищий рівень 

задоволеності власною роботою, краще психічне здоров’я, значно більша виразність 

застосування майже всіх засобів підвищення кваліфікації, за винятком участі в суспільній 

діяльності. Загальновизнані засоби подолання труднощів, соматичне здоров'я, психологічний 

спокій та задоволення організацією не мають статистично значущої різниці у групах 

педагогів з високим та низьким рівнем підвищення професійної кваліфікації. Але у педагогів 

з вищим рівнем мотивації підвищення професійної кваліфікації, подолання труднощів, 

проблеми соматичного здоров'я, задоволення організацією мають вочевидь інший 

психологічний зміст, адже розглядаються під «знаком» більшого задоволення роботою, 

активного саморозвитку та самоутвердження, кращого психічного здоров'я. 

Мотивація підвищення професійної кваліфікації педагогів як одна із форм 

самоактуалізації особистості найбільше пов'язана із психічним здоров'ям педагогів, рівнем 

задоволення роботою та оволодінням засобами вдосконалення професійної кваліфікації 

(самовизначення, саморозвиток та самовираження). Для високомотивованих педагогів 

порівняно з низькомотивованими має місце статистично значущий вищий рівень 

задоволення потреб особистісного розвитку, захоплення роботою, вмотивованості праці, 

використання власного досвіду, задоволення трудовою діяльністю. 

Висновки. Зусилля всіх освітян сьогодні спрямовані на вдосконалення якості освіти, 

підвищення престижу вчителя. Ключовим питанням поліпшення цієї якості є впровадження 

ефективних змін у навчальних закладах, реалізувати які може компетентний педагог, 

готовий до впровадження нового, прагне постійно вдосконалюватися, працює над власним 

професійним розвитком. 

 

 

Бондаревська І. О., 

старший науковий співробітник Інституту соціальної  

та політичної психології НАПН України, 

доцент кафедри психології управління ЦІППО 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,  

кандидат психологічних наук, доцент 

 

СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ДОВІРА ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 

КОНСОЛІДОВАНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ 

 

Постановка проблеми. Розгляд соціальної ідентичності та довіри як чинників 

формування консолідованої громадської думки обумовлено загальними соціальними 

процесами, які пов'язані з формуванням соціальної ідентичності, довіри і громадської думки. 

Виклад основного матеріалу. Почнемо з соціальної ідентичності, яка виступає, на наш 

погляд, основою формування консолідованої громадської думки. На основі теоретичного 

аналізу феномену соціальної ідентичності автором розроблено модель соціальної 

ідентичності (рис. 1), яка включає в себе смисловий зміст та стиль міжособистісної взаємодії, 

в якому він проявляється. Оскільки смисловий зміст соціальної ідентичності складається із 
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системи цінностей та атитюдів, цінності знаходяться в центрі та найменше підпорядковані 

змінам, атитюди складають прошарок, який слідує за цінностями, і більше підпорядковані 

змінам, ніж цінності. Третій прошарок, стиль міжособистісної взаємодії, ще більше 

підпорядкований змінам, ніж два попередніх. І, насамкінець, зовнішній прошарок, поведінка 

в конкретній ситуації взаємодії, найбільше підпорядкована впливам, що може проявлятися, 

наприклад, у процесі участі в навчальних або тренінгових програмах. 

 
Рис. 1. Модель соціальної ідентичності 

 

Усі компоненти даної моделі соціальної ідентичності нерозривно пов'язані з 

консолідованою громадською думкою. Так, до стилів міжособистісної взаємодії і поведінки в 

конкретній ситуації взаємодії можна віднести такі показники консолідованої громадської 

думки як соціально-психологічного явища на рівні індивідуальної свідомості, виділені 

П. Д. Фроловим [1], як наявність бажання та готовність спілкуватися, домовлятися, 

орієнтація на правила досягнення спільної позиції, спільного бачення, ведення суперечок, 

вирішення конфліктів, готовність носіїв громадської думки змінювати її або, навпаки, 

бажання впливати на інших. Орієнтація на певні правила, з точки зору П. Д. Фролова [1], 

дозволяє визначити тип і перспективи консолідації громадської думки і суспільства в цілому. 

Стосовно смислового змісту соціальної ідентичності, а саме цінностей і атитюдів, то 

цінності і атитюди соціальної групи, з якою ідентифікує себе людина, визначають те, яку 

думку людина реконструює. При цьому, чим більш вираженою буде соціальна ідентичність в 

системі соціальних ідентичностей особистості, тим більш значущим для людини є думка 

даної соціальної групи. 

Крім прояву соціальної ідентичності, при визначенні значущості думки певної 

соціальної групи, велике значення має актуальність даної соціальної ідентичності. 

Нагадаємо, що актуальність обумовлена ситуацією, контекстом взаємодії. 

Наприклад, етнічна ідентичність може не бути вираженою в системі соціальних 

ідентичностей особистості, але в ситуації, коли людина потрапляє в групу, в якій більшість 

складають представники іншої етнічної групи, особливо, якщо дана ситуація має 

конфліктний характер, етнічна ідентичність стає актуальною. Якщо такі ситуації 
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повторюються, етнічна ідентичність може стати вираженою у системі соціальних 

ідентичностей особистості.  

Відповідно, важливими для людини стануть думки, які він / вона приписують своїй 

етнічній групі. 

Прагнення до позитивного соціального порівняння на користь інгрупи (інгруповий 

фаворитизм) обумовлює тенденцію більш позитивно оцінювати думки, що приписуються 

групі, з якою ідентифікує себе людина (інгрупі), ніж думки, що приписуються іншій групі 

(аутгрупі). Це явище може згладити наявність більш загальних надгрупових цінностей, 

оскільки цінності являються  більш трансцендентними критеріями для міжгрупового 

порівняння, ніж думки. 

Відповідно до моделі соціальної ідентичності, думки знаходяться на тому ж рівні, що й 

атитюди. На наш погляд, консолідовану громадську думку можна сформувати при наявності 

між групами загальних цінностей і розробці загальноприйнятих правил взаємодії, тоді 

розходження в думках можна звести до допустимого мінімуму. У такому випадку, існування 

загальних міжгрупових цілей буде слугувати додатковим фактором зниження інгрупового 

фаворитизму. 

Формування консолідованої громадської думки, на наш погляд, не можливо без певного 

рівня довіри між членами інгрупи та аутгрупи. Так, П. Д. Фролов [1] наголошує на 

необхідності враховувати особливості емоційного компонента відносин між представниками 

різних спільнот для визначення рівня консолідації громадської думки. У першу чергу слід 

звернути увагу на ступінь довіри, співчуття та взаєморозуміння між тими, хто дотримується 

різних поглядів. Відсутність довіри, негативне емоційне сприйняття можуть зруйнувати ті 

цінності і смисли, які об'єднували суспільство [1]. 

Коли представники різних соціальних груп, що мають відмінні погляди, навіть при 

наявності спільних цінностей, виявляють несумісні стилі міжособистісної взаємодії, правила 

взаємодії, що суперечать прийнятим в іншій групі, загострення негативних емоцій 

призводить до руйнування довіри і, як наслідок, розходження в розумінні раніше спільних 

цінностей. 

Висновки. Щодо консолідованої громадської думки необхідно відзначити, що довіра, 

частково ґрунтуючись на загальній соціальної ідентичності, є необхідною умовою 

формування консолідованої громадської думки. У свою чергу, консолідовану громадську 

думку посилює довіра в суспільстві, оскільки загальні погляди забезпечують менші ризики 

при вирішенні проблем, у тому числі й економічних. Зрозуміло, йдеться про спільні погляди, 

які носять продуктивний характер, що відповідає соціальним нормам. 

Особливої ваги набуває консолідована громадська думка щодо конструктивних змін у 

різних сферах суспільного життя, у тому числі, щодо інновацій в освітній галузі як такої що 

сприяє розвитку прийдешніх поколінь. 

Література: 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  

ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ОСВІТЯН: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Постановка проблеми. Потреба сьогодення – узгодження соціально-психологічних 

завдань закладів освіти як інститутів соціалізації :  

•  по-перше, сприяння успішній адаптації особистості в соціумі через засвоєння нею 

нормативної поведінки;  

• по-друге, забезпечення можливості для формування особистістю власного ставлення 

й позиції до соціальної реальності на основі усвідомленого вибору 

Чіткий алгоритм розв’язання цих завдань закладено у Концепції «Нова українська 

школа». Як наслідок, актуальним є інноваційний розвиток системи освіти, для 

забезпечення якого потрібні педагоги-професіонали, здатні до постійного особистісного 

та професійного розвитку. 

Теоретичну базу дослідження склали: 

 концептуальні підходи до професійного становлення особистості та психології 

професіонала (Г. Балл, Є. Борисова, В. Гордієнко Е. Зеєр, Є. Клімов, А. Маркова, В. Рибалка 

та ін.),  

 психологія професійної кар’єри (О.Бондарчук, Л. Карамушка, С. Максименко, 

Л. Джоуелл, Г. Почебут  та ін.); 

 положення щодо психолого-педагогічні аспектів праці освітянина та його 

індивідуально-психологічних особливостей, що сприяють ефективності освітньої діяльності 

(Ф. Гоноболін, І. Зимня, С. Максименко, А. Маркова, Н. Кузьміна, С. Сисоєва, В. Семиченко 

В. Сластьонін та ін.);  

 моделі фахівця для роботи в умовах інноваційних перетворень у сфері освітньої 

діяльності (В. Давидов, С. Максименко, Д. Ельконін та ін.) 

 психологічні засади особистісного розвитку керівників освітніх організацій, їхньої 

психологічної компетентності та психологічної підготовки до діяльності в умовах змін 

(О. Бондарчук, Л. Карамушка, С. Максименко, Н. Коломінський та ін.),  

 психолого-педагогічні основи професійного розвитку фахівців в умовах 

післядипломної педагогічної освіти (В. Маслов, В. Олійник, Т. Сорочан та ін.).  

Виклад основного матеріалу. За результатми теоретичного аналізу літератури 

виокремлено основні підходи до розуміння сутності поняття «професіоналізм: 

• суб’єктний підхід (К. Абульханова-Славська та ін.): принцип саморозвитку; ідея про 

те, що дії в професії мають зайняти важливе місце в системі життєвих смислів, бути 
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органічно вбудованими у загальну систему життєвих планів і цілей. Це забезпечить 

задоволеність власним життям і самоактуалізацію людини;  

• раціогуманістичний підхід: (Г. Балл та ін.): увага до духовної сторони професійної 

діяльності та освіти знаходить вияв у розрізненні фахівців, які володіють методами, 

засобами, техніками своєї справи, і професіоналів, які володіють, крім цього, цінностями, 

ідеалами і, взагалі, цілісною професійною культурою ;  

• акмеологічний підхід (Б.Ананьєв та ін.): досягнення вершин у професії 

(професійного «акме») є можливим лише за умови узгодження особистістю складних колізій 

як особистісного, так і професійного розвитку: усвідомлення предмету та умов діяльності 

(розуміння суті самої професії, її законів), навколишнього соціального і професійного світу, 

себе як професіонала, а також можливостей самореалізації особистості в контексті життєвого 

і професійного шляху; 

• особистісно-діяльнісний підхід (Л. Мітіна та ін.): професійний розвиток пов’язаний з 

особистісним – в основі того й іншого лежить принцип саморозвитку, що детермінує 

здатність особистості перетворювати власну життєдіяльність у предмет практичного 

перетворення, що веде до вищої форми життєдіяльності особистості – творчої самореалізації  

Узагальнюючи дані підходи, визначено професіоналізм як інтегративну 

характеристику професійно зрілої особистості в якості суб’єкта діяльності, спілкування, 

праці, що містить: 1) соціальну зрілість (володіння засобами спільної професійної діяльності 

й партнерства, прийнятними у суспільстві прийомами професійного спілкування); 

2) особистісну зрілість (володіння засобами самовираження й саморозвитку, засобами 

протидії професійним деформаціям особистості); 3) діяльнісну зрілість (володіння на 

високому рівні професійною діяльністю, здатністю до творчих проявів своєї 

індивідуальності, самореалізації й саморозвитку особистості в межах професії). 

Розвиток професіоналізму розглядаємо як процес досягнення позитивних змін у всіх 

складових професіоналізму, що забезпечують якісно новий, більш ефективний рівень 

вирішення складних професійних завдань у певних умовах. Його в значному ступені 

визначає позиція та власна суб’єктна активність фахівця по відношенню до напрямку й 

можливостей прийняття змін, що стрімко розгортаються в сучасному світі, прагнення людини 

до постійного самовдосконалення і саморозвитку, збереження й розвитку духовних засад 

тощо. 

Визначено критерії розвитку професіоналізму освітян: 

• когнітивний: збагачення та оновлення знань про професіоналізм, складові та критерії 

його досягнення; шляхи та умови проектування свого професійного шляху та професійного 

саморозвитку, здійснення професійної кар’єри; 

• афективний: розвиток духовного, ціннісно-смислового ставлення до професійної 

діяльності та до себе як професіонала; набуття високого рівня професійної ідентичності; 

• конативний: розвиток професійної майстерності; здатності до виконання діяльності 

на високому, творчому рівні; самореалізації та саморозвитку в професійній діяльності; 

партнерської взаємодії та конструктивного професійного спілкування.  
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Розвиток професіоналізму освітян потербує спеціальної, кропіткої роботи через 

виклики сьогодення: 

• розрив між декларованими цінностями та реаліями сьогодення (проблеми 

«виживання» закладів освіти в умовах жорсткої зовнішньої конкуренції, дегуманізації 

стосунків, протиставлення людини та організації); 

• зростання соціальної напруженості, що негативно позначається на психологічній 

безпеці освітнього середовища та психологічному благополуччі учасників освітнього 

процесу; 

• необхідність інтеграції в європейський освітній простір у контексті підготовки 

фахівців і певні суперечності європейського та вітчизняного досвіду сприйняття загальних 

якостей професіонала, його підготовки та розвитку; 

• суперечність між вимогами суспільства, орієнтованого на інноваційний розвиток, до 

особистості освітянина, і реальним станом особистісної готовності до педагогічної 

діяльності. 

Такий висновок підтверджують результати нашого емпіричного дослідження ряду 

показників і чинників професіоналізму серед освітян з усіх регіонів України, що подані в 

табл. 1-4. 

 

Таблиця 1.  

Значущість цінностей-цілей і цінностей засобів освітян 

Найзначущі  цінності-цілі Найзначущі  цінності-засоби 

здоров’я, щасливе сімейне життя, активне 

діяльнісне життя, любов, цікава робота, 

життєва мудрість 

чесність, освіченість, широта поглядів, 

вихованість, незалежність, сміливість у 

відстоюванні своїх поглядів 

Найменш значущі цінності-цілі Найменш значущі цінності-засоби 

орієнтація на розвиток, творчість, свободу, 

щастя інших, красу природи й мистецтва; 

розваги 

орієнтація на чуйність, ефективність у 

справах, раціоналізм, непримиренність до 

недоліків, відповідальність і високі запити 

 

Таблиця 2 

Значущість духовності для педагогічних працівників залежно від їх віку 

Групи 

досліджуваних за 

віком 

Рівні значущості духовності 

(кількість досліджуваних у %) 

низький середній високий 

До 35 років  34,1 35,2 30,8 

35-44 роки 35,6 28,0 36,4 

45-54 років 34,3 8,1 57,6 
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Таблиця 3 

Розподіл педагогічних працівників за індексом психологічної безпеки освітнього 

середовища школи 

Рівні психологічної захищеності 
Кількість досліджуваних 

(у %) 

повністю незахищений  1,8 

незахищений  10,8 

середній рівень захищеності  21,2 

захищений  45,4 

цілком захищений  20,8 

 

Таблиця 4 

Розподіл педагогічних працівників за рівнями емоційного вигорання 

Рівні емоційного вигорання Кількість досліджуваних (у %) 

низький 28,8 

середній 35,0 

високий 36,2 

 

Адекватною відповіддю на виклики сьогодення у процесі управління закладом освіти, 

на наш погляд, сприятиме: 

• визначення місії освітньої організації на засадах духовності й гуманізму;  

• стимулювання атмосфери взаємної відповідальності персоналу освітніх організацій; 

забезпечення високого рівня участі окремих працівників і робочих груп у розробленні та 

прийнятті управлінських рішень, що стосуються їх повсякденної роботи;  

• розвиток організаційної культури високого рівня, що забезпечує психологічну 

безпеку освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу, їх психологічне 

благополуччя;  

• організація спеціального соціально-психологічного навчання, спрямованого на 

професійно-особистісний розвиток освітян, яке можна здійснити в умовах післядипломної 

освіти. 

Не менш важливим є гуманістично-ціннісний підхід до професійного вдосконалення 

освітянина, що визначається рядом положень: 

1) людина – це найвища цінність в існуючому світі; 

2) кожна людина – унікальна, неповторна, своєрідна, тому необхідно визнавати 

автономію кожної людини, її право йти своїм шляхом і на цьому шляху розкривати свої 

смисли як безцінну потенційну можливість життя; 

3) найціннішою властивістю психологічної організації людини є її намагання 

розвивати свої потенційні, творчі можливості, самозмінювати себе, управляти власним 

розвитком;  

4) вільний вибір – основа розвитку особистості, позитивних особистісних змін;  
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5) гуманізація міжособистісних стосунків через: а) безоцінне позитивне прийняття 

іншої людини; б) активне емпатійне переживання, слухання її; в) конгруентне, тобто 

адекватне, справжнє і щире самовираження себе в спілкуванні з іншою людиною; 

г) гармонізацію стосунків особистості із своїм внутрішнім, автентичним Я.  

Висновки. Розвиток професіоналізму освітян можливий у процесі спеціально 

організованого навчання у системі післядипломної освіти на засадах гуманістично-

ціннісного підходу, що дозволить дати адекватну відповідь на виклики сьогодення і 

сприятиме успішній реалізації Концепції Нової української школи. 

 

 

Брюховецька Олександра Вікторівна  

професор кафедри психології та особистісного розвитку  

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  

 

кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ 

E-mail: ciparisab011@gmail.com 

 

ШЛЯХИ ПСИХОЛОГІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

 

Постановка проблеми. Проблеми оптимізації діяльності освітніх організацій у 

контексті її вдосконалення вже виступали предметом дослідження багатьох науковців. 

Психологічними критеріями ефективного управління активно займалися А. Бандурка, 

Т. Дуткевич, П. Друкер, Л. Карамушка, Н. Коломінський, Л. Орбан-Лембрик, Р. Пейтон, 

О. Свенцицький. Особистість керівника в структурах управління розглядається українськими 

науковцями О. Бондарчук, С. Бочаровою, Є. Землянською, В. Семиченко, В. Шипуновим та 

ін.  

Впровадження досягнень психологічної науки в практику управління 

загальноосвітніми навчальними закладами повинне розглядатися як найважливіший резерв 

підвищення ефективності рішення безлічі практичних проблем, що виникають перед 

керівниками, педагогічними колективами і суспільством в цілому. 

Метою дослідження є – теоретичний аналіз процесу психологізації управління 

загальноосвітніми навчальними закладами.  

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в освіті, як в науці, так і на практиці, 

спостерігається так званий процес психологізації  управління, освітній менеджмент 

ґрунтується на визнанні пріоритету особистості, коли головним стає не управління кадрами, 

а управління людськими ресурсами.  

Психологічні основи управління загальноосвітніми навчальними закладами (вивчення 

психологічних механізмів прийняття управлінських  рішень, психологічних умов 

ефективного управлінського спілкування, визначення факторів, що впливають на 

індивідуальний стиль керівництва, визначення психологічних засобів забезпечення 

керівником позитивної мотивації працівників в процесі управління тощо) представлені у 

роботах О. Бондарчук, А. Вознюк, В. Івкіна, Л. Карамушки, Н. Коломінського, О. Тополенко,  

mailto:ciparisab011@gmail.com
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Р. Шакурова, А. Шулдикта іншими. Психологізація управління проявляється в способах 

психологічного впливу на особистість за допомогою особистого прикладу, авторитету зі 

свідомим застосуванням прийомів переконання, зараження, навіювання.  

Таким чином, управління загальноосвітніми навчальними закладами у психологічному 

аспекті – цілісний процес реалізації управлінських функцій на засадах гуманістичної 

взаємодії керівника з іншими (керівниками, педагогічним колективом, учнями, батьками, 

громадськістю), спрямований на становлення, функціонування, розвиток організації для 

забезпечення активної та скоординованої участі у досягненні поставленої мети освітньої 

організації. Тому сучасному керівникові для ефективного впливу на діяльність підлеглих 

потрібне глибоке розуміння психологічних основ управління.  

Психологізація управління загальноосвітнім навчальним закладом торкається усіх 

функції управління. Психологічні чинники планування залежать від індивідуальних 

особливостей особистості керівника, його здатності проявляти гнучкість в процесі 

планування плани. Психологічні проблеми, пов'язані з функцією організації, можуть бути 

викликані відсутністю схильності до змін, дріб'язковою регламентацією, надмірною 

централізацією влади, нечітко позначеними правами і обов'язками співробітників і так далі. І 

знання психології управління покликані допомогти в їх недопущенні. Стосовно функції 

контролю, психологічно некомпетентний керівник може використати контроль як засіб 

психологічного тиску, у результаті чого педагогічний колектив може виявитися в стані 

психологічної пригніченості. Отже, саме психологізація управління допомагає запобігти 

подібні негативні психологічні наслідки, а також допомагає у справі їх подолання. 

Висновки. Отже, рішення психологічних проблем управління стає запорукою 

стабільності і успішного функціонування загальноосвітнього навчального закладу в режимі 

розвитку. 

 

 

Ваколюк Ірина Володимирівна, 

практичний психолог  

Білашівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ  

Здолбунівського району Рівненської області 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД  

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

 

Постановка проблеми. Процеси розвитку, виховання і соціалізації в новій українській 

школі покликані зробити випускника конкурентоздатним, але це можливо лише тоді, коли 

поруч буде конкурентоздатний учитель – професіонал своєї справи. Тому дуже важливий є 

психолого-педагогічний супровід розвитку професіоналізму педагогічного колективу. 

Виклад основного матеріалу. Професіонал – цене лише фахівець своєї справи,а й 

організатор життя дитини,який здатний до культурного саморозвитку йтворчої співпраці з 

будь-яким учасником освітнього процесу, задоволений професією, збагачує досвід учнів за 
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рахунок особистого творчого внеску, вміє критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 

працювати в команді, спілкуватися в різносторонньому середовищі. 

Психолого-педагогічний супровід розвитку професіоналізму педагога – це цілісна 

система організаційних та психолого-педагогічних заходів, технологій та процедур, які 

спрямовані на допомогу педагогічним працівникам у подоланні труднощів під час 

професійної діяльності; розвиток особистісних якостей і психологічної готовності вчителя до 

творчої самореалізації. 

Зміни, які сьогодні відбуваються в освіті, насамперед стосуються професійного 

вдосконалення педагогічних працівників. Реальність вимагає від учителя навичок швидкого 

опрацювання інформації, яка постійно нагромаджується, креативності мислення, гнучкості, 

мобільності та опанування сучаснихтехнологій. 

Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу розвитку професіоналізму 

педагогічного колективу є: 

- забезпечення умов та можливостей для формування мотивації у педагогів до 

саморозвитку, самоосвіти та самореалізації; 

- сприяння повноцінному професійному розвитку вчителів; 

- формування потреби та бажанняу поповненні своїхзнань тавмінь застосовування їхна 

практиці; 

- розвиток упедагогів інформаційно-цифрової компетентності щодо застосування 

новітніхтехнологій у педагогічній практиці; 

- залучення вчителів до інтерактивної взаємодії з метою розвитку особистісних 

якостей, які б сприяли творчій самореалізації педагога. 

Висновки. Професіоналізм учителя слід розглядати не лише як володіння комплексом 

професійних умінь, а насамперед як розвинутість різноманітнихз дібностей особистості – 

вміння спілкуватися, налагоджувати міжособистісні стосунки, створювати умови для 

діалогічного спілкування та показувати на власному прикладі, як гармонізувати свій 

внутрішній світ. Тому психолого-педагогічний супровід розвитку професіоналізму 

педагогічного колективу, особливо в умовах реалізації Концепції Нової української школи, 

має бути спланований якомога ефективніше. 

 

 

УДК 159.923           Вінс В. А. 

доцент кафедри практичної психології 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», 

кандидат психологічних наук, доцент, 

 

ПРИЧИНИ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ 

У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

У розвитку сучасної української школи простежується тенденція до актуалізації 

цінності саморозвитку, що сприяє становленню індивідуальності дитини через реалізацію її 
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сутнісних сил. Разом з тим, як засвідчує практика, школа може бути джерелом психічної 

депривації. Під поняттям депривації ми розуміємо явище об'єктивної реальності, що 

характеризується обмеженням (або позбавленням) можливостей задоволення людиною своїх 

життєво важливих потреб протягом досить тривалого часу. Про депривацію в освітньому 

процесі можна говорити в тих випадках, коли в навчальному закладі складаються умови, 

несприятливі для особистісного розвитку учня, тобто умови, що обмежують можливості його 

самореалізації. 

 Депривація стає однією з головних причин відчуження учнів від навчальної 

діяльності. Як стверджує О. Г. Алєєксєнкова, викликає тривогу той факт, що останнім часом 

термін «відчуження в освіті» все частіше використовується в педагогіці. У широкому сенсі 

відчуження в освіті пов'язується з процесом навчання, в якому дитина відчуває 

психологічний дискомфорт. Природною реакцією на дискомфорт стає супротив. Основні 

симптоми відчуження: негативне ставлення до школи, відраза до навчальної праці тощо [1]. 

Відчуження не зводиться лише до небажання вчитися. Воно зачіпає більш глибинні 

переживання дитини. Відчуження виникає, головним чином, внаслідок неузгодженості 

цінностей дитини і школи. 

 До причин відчуження, в першу чергу, дослідники відносять характер відносин 

школярів і педагогів: відсутність суб'ект-суб'ектного спілкування вчителя з учнями; 

формальний характер взаємодії; невміння і небажання вчителів вибудовувати демократичні 

відносини, з одного боку, і непідготовленість учнів до демократичних відносин, з іншого 

боку. 

 На думку інших дослідників, істотним бар'єром на шляху розкриття творчого 

потенціалу учнів є стереотипізованесприйняття учня педагогом. Основна причина такого 

сприйняття вбачається в тому, що вчителі не мають достатньо чіткої конкретної мети 

постійного спостереження і вивчення своїх учнів, а також засобів і способів здійснення 

такого спостереження [3]. 

В освітній депривації вчені виділяють кілька аспектів. Один з них – емоційна 

депривація з боку педагога. Така депривація виникає в тих випадках, коли педагог (учитель, 

вихователь) нехтує потребами учня, ігнорує його особистість, не дозволяє проявлятися його 

індивідуальності. 

Вивчення динаміки емоційних станів і проявів емоційної депривації школярів на 

різних етапах навчання дозволило М. В. Бєсєдіній виявити наступні закономірності: 

первинна емоційна депривація (в молодшому підлітковому віці) характеризується проявом 

страхів самовираження, думки оточуючих і перевірки знань; вторинна емоційна депривація 

(в старшому підлітковому віці) проявляється у зниженні емоційного тонусу, психічної 

активності, відчуття комфорту і втрати інтересу до шкільного навчання [2]. 

Можна помітити, що існує й інша сторона освітньої депривації. У процесі навчання 

нерідко засвоєння знань відбувається формально. Учень, по суті, залишається відчуженим 

від них. Ще Л.І. Божович писала про те, що наявність у школяра таких формальних знань 

гірше, ніж їх повна відсутність. Даний аспект наближує освітню депривацію до когнітивної. 

Остання в освітньому процесі виникає в обставинах, коли обмежуються можливості дитини 
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в засвоєнні значень зовнішнього простору, пов'язані з осмисленням того, що відбувається 

зовні. Занадто мінлива, хаотична структура зовнішнього простору освітнього процесу не 

дозволяє дитині розуміти, передбачати і регулювати впорядкування внутрішніх образів, а 

отже, максимально реалізовувати сутнісні сили, розширювати наявний досвід [3]. 

 Когнітивна депривація виникає тоді, коли учень постає перед необхідністю осмислити 

інформацію, яку він ще в силу своїх вікових або індивідуальних особливостей не може 

засвоїти. Відомо, що індивідуальні особливості можуть здійснювати значний вплив на 

характер і темп розвитку. Необхідність заучування великого об'єму незрозумілої дитині 

інформації призводить до відчуження від засвоюваних у школі знань і може розглядатися як 

когнітивна депривація з усіма наступними наслідками[1]. 

 Вивчення основних потреб школярів в процесі навчання показує, що найбільше учні 

потребують підтримки з боку вчителів, захищеності, спілкування, досягненні визнання [3]. 

Задля попередження і подолання освітньої депривації варто здійснити перехід від 

педагогічного впливу до співпереживання, розуміння, сприяння. Принципом попередження 

депривації в такому випадку є прийняття дитини в освітньому процесі [2; 3]. 

Таким чином, в освітньому процесі поряд зі стимулюючими факторами виникають 

перешкоди, які віддаляють або відокремлюють учня від досягнення бажаного результату 

навчання і які обмежують самореалізацію школярів. На основі первинного аналізу проблеми 

депривації в сучасній школі можна стверджувати, що депривація в освітньому процесі є 

перешкодоюдля повноцінного розвитку дитини, обмежує можливості її самореалізації. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОГНІТИВНОЇ 

СКЛАДОВОЇ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СИСТЕМИ ППО 

 

Постановка проблеми. Закон України «Про освіту» визначає метою освіти «всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 
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свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству» [5, с. 1]. 

 Саме тому реформування системи післядипломної педагогічної освіти (надалі ППО) 

посилює наголос на зростанні значення психологічного супроводу учбового процесу на всіх 

його етапах. Оскільки в психологічному аспекті когнітивна складова особистості всіx 

задіяних в процесі навчання людей люди має велике значення, то дослідження 

психологічних особливостей учбового процесу в їх когнітивної частини є актуальним. 

 Мета дослідження. На основі теоретичного аналізу визначити значущі аспекти 

когнітивної складової особистості в навчальному процесі системи ППО. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури надав можливість 

виокремити, що «освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її 

компетентностей» [5, с. 2]. Когнітивна складова особистості в освітньому процесі 

визначається, як та частина свідомості особистості, що безпосередньо задіяна в познавальних 

процесах (пам’ять, увага, почуття, представлення інформації, логічне мислення, уявлення, 

здатність до прийняття рішень) в контексті освітнього процесу системи ППО.  

 Когнітивну складову особистості в навчальному процесі досліджували зарубіжні 

(К. Лешлі [15], Дж. Брунер [3], Л. Жермін [15] та ін.) досліджники. Серед  українських 

вчених, які займаються вивченням проблеми в системі ППО в психологічному аспекті можна 

відзначити О. Бондарчук [2]; Л. Карамушку [6],  А. Москальову [9; 10] тощо.  

 Серед сучасних досліджень хотілося б звернути увагу на дисертаційні роботи, 

автори яких досліджували когнітивну складову особистості в широкому діапазоні 

прикладного застосування щодо навчального процеса:  

 індивідуалізоване навчання іноземної мови з урахуванням впливу когнітивних 

стилів на процес її засвоєння [8]; 

 специфіка взаємодії когнітивно-стильових особливостей та характерологічних рис 

особистості в забезпеченні успішності навчальної діяльності [11]; 

 когнітивно-особистісні та індивідуально-типологічні відмінності старших підлітків, 

що навчаються інтенсивним і традиційним методами [7]; 

 вплив когнітивного стилю молодшого школяра на розвиток пізнавальних процесів 

на прикладі пам’яті [13]; 

 структура інтелектуальних здібностей і когнітивних стилів в конкретних професіях 

і динаміка їх зміни в зв’язку з професійним навчанням і отриманням професійного досвіду 

[14]; 

 взаємозв’язок образу психічного стану і когнітивних стилів особистості в 

континуумі «минуле-сьогодення-майбутнє» [1]; 

 когнітивно-стильові характеристики суб’єкта в процесі вирішення завдань, що 

містять візуальну невизначеність [11] та ін. 

На нашу думку цікавою є думка О. Бондарчук, яка зазначає важливість когнітивної 

складової особистості в навчальному процесі, а саме  її когнітивний стиль, як параметр, що 

визначає спосіб отримання, переробки і використання інформації [2, с. 9]. Також треба 
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відзначити взаємний вплив когнітивних здібностей, як продуктивних характеристик 

когнітивної діяльності, та когнітивного стилю особистості – характеристики процесуальної 

[4, с. 72].  

Висновки. Отже виявлено, що важливою психологічною характеристикою особистості 

в навчальному процесі в системі ППО є її когнітивна компонента. На основі теоретичного 

аналізу з’ясовано, що важливими детермінантами когнітивної складової особистості в 

процесі навчання є її когнітивні здібності і когнітивний стиль. 

 У подальшому планується досліджувати когнітивні стилі особистості слухачів 

різних категорій у системі післядипломної педагогічної освіти. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку післядипломної педагогічної 

освіти – професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення  

професійних знань, умінь і навичок – особливого значення набувають не тільки інноваційні 

технології щодо навчання дорослих, а й опановування  новими  технологіями,  вибір  яких 

суттєво покращує їх мотивацію до  навчального процесу, забезпечують оптимальний 

психофізіологічні стан в рамках  духовної, психічної і тілесної організації слухача, тобто 

http://www.dissercat.com/content/struktura-i-dinamika-intellektualnykh-sposobnostei-i-kognitivnykh-stilei-v-uchebnoi-i-profes
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науковця, педагога, який отримує додаткові освітні послуги за програмами післядипломної 

освіти.   

Виклад основного матеріалу. Сучасні вимоги до організації процесу навчання 

дорослих дозволяють  пропонувати технологію поліфункціональної регуляції психічних 

станів особистості емоціогенними засобами, авторський підхід до проблеми оптимізації 

психофізіологічних станів, підвищення ефективності розумової діяльності слухачів в умовах  

післядипломної педагогічної освіти.  

Поліфункціональна регуляція психічних станів особистості емоціогенними засобами 

заснована на звукоколірній регуляції, яка складається з полімодального структурного 

утворення, результату інтеграції груп звукотерапії і кольоротерапії. Поліфункціональна 

регуляція – це потенційна можливість виконання декількох функцій (активізація, релаксація, 

нейтралізація) одними і тими самими засобами, а також потенційна можливість по-різному 

впливати на процедуру регуляції (трофотропний, ерготропний  вплив).  

Емоціогенні засоби – це різні емоційно забарвлені прийоми, які оцінюються людиною 

як значущі, здатні змінити стан, породжувати, розвивати, викликати у суб’єкта ту або іншу 

емоцію, емоційні переживання, причому емоціогенність залежить від мети регуляції 

(релаксація/активізація), мотивації та потреб особистості, визначається силою впливу 

методу, значущістю подразника, який зумовлює емоційні реакції людини, зміни у 

вегетативних системах, поведінці, експресії  та ін.  

Емоціогенні способи  регуляції  психічних станів представлені двома інтегрованими 

блоками перцептивної психотерапії: блоком звукотерапії, представленим такими засобами, 

як музика, біозвуки і бінауральні звуки, і блоком кольоротерапії, представленим такими 

засобами, як кольори (хроматичні та ахроматичні групи), об’єкти (природні та створені 

людиною), графічні засоби (за чітким і розпливчастим зображенням), що зумовлюють 

регуляцію станів [1]. 

Практичне використання поліфункціональної регуляції представлено звукоколірними 

програмними комплексами за типами «Релаксація» і «Активізація» у часовому діапазоні 15–

21 хв. кожен, з анотацією, технічними й гігієнічними вимогами до їх використання. 

Висновки. Таким чином, запропонована технологія поліфункціональної звукоколірної 

регуляція психічних станів, яка забезпечить оптимальний психофізіологічний станів, 

підвищення розумової діяльності слухачів, які отримують додаткові знання у процесі 

навчальної діяльності за програмами післядипломної освіти, і, взагалі, буде сприяти 

збереженню особистісного потенціалу і розвитку внутрішніх ресурсів особистості. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ  

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА 

У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

Постаовка проблеми. Узагальнене поняття професіоналізму та характеристики 

педагогічної діяльності в експерименті та поза ним пов’язуємо насамперед із 

компетентністю, професійною зрілістю, новим педагогічним мисленням, відчуттям 

захищеності, престижем професії, кар’єрою, а також духовним наповненням професії. На цій 

базисній основі створюємо уявлення та моделюємо процеси формування особисті-

професіонала в цілому. 

Проте освіта сьогодні розвивається в нових умовах і сам процес формування педагога-

професіонала здійснюється особливим чином. Відповідно, освітній процес у закладах 

післядипломної педагогічної освіти не відбувається сам по собі, а повинен бути спеціально 

побудований, цілеспрямовано орієнтований та організований. Зважаючи на це, він носить 

штучний характер, визначається на засадах цільової детермінації, а отже, передбачає цілком 

певні способи досягнення цих цілей. 

Таким чином, освітній процес формування професіоналізму слід розглядати як процес 

стихійний і спеціально організований. Своєрідність упровадження нової української школи 

та підготовки педагогів для неї зумовлює здійснювати освіту, виховання і розвиток 

особистості на основі процесного моделювання.  

Виклад основного матеріалу. Методика дослідження професіоналізму педпрацівників 

походить від загальної методології дослідження та дозволяє модифікувати освітній процес у 

закладах післядипломної освіти педагогічними засобами, що породжує спеціалізовані форми, 

засоби, методи підвищення кваліфікації педпрацівників. І хоча це окремий процес, однак 

освітня діяльність у ньому можез дійснюватися особливим чином та враховувати концепцію 

процесного підходу до моделювання професіоналізму, опираючись налюдиноцентричну 

концепцію професіоналізації особистості.  

Поняття «формування особистості-професіонала» вживається нами як процес і 

результат цього процесу, що з психолого-педагогічного підходу експериментально 

виявляється та досягається в результаті цілеспрямованих дій. На цій основі 

намивраховуються цикли формування та розвитку професіоналізму: основний, який полягає 

у включенні поняття професіоналізму до компетентнісної природи професійного розвиту 

педагога, а також системний, що випливає із заданої характеристики критеріїв і рівнів 

розвитку професіоналізму в експерименті.  

У сучасних умовах післядипломна освіта приймає на себе функції безперервного 

розвитку різноманітних здібностей, якостей і компетентностей учителя. Нова українська 

школа виокремлює їх як самостійні процеси та моделі освіти. Суспільне замовлення для 
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такої моделі має враховувати особливості впровадження засад освітньої реформи та 

децентралізації управління освітою. Зважаючи на це, змінюються потреби вчителя і його 

розвиток у професії. У цілому вагомим мотиватором професіоналізму стає задоволення 

освітніх потреб населення, що сприяє появі різноманітних замовлень на провадження 

освітньої діяльності.  

Системне бачення процесу формування професіоналізму педагога дозволяє чітко 

виокремити складові компоненти, проаналізувати всю різноманітність зв’язків між ними, 

ефективно управляти цілісним освітнім процесом. Структурна модель процесу формування 

професіоналізму педпрацівника включає субмоделі, компоненти, а також їх наповнення. 

Особливості субмоделі характеризують мета та цілі, які ми спрямовуємо на стимулювання 

інтересу до результатів професійної діяльності, на розкриття індивідуальної своєрідності та 

неповторності професійного шляху, а також нарощування професійного потенціалу. 

Для того, щоб досягти загальної мети та цілей, спрямованих саме на формування 

професіоналізму вчителя, нами конкретизовано завдання спеціально організованого 

освітнього процесу підвищеними вимогами, що висуваються до професіоналів, які проходять 

спеціальну підготовку до роботи в освітній галузі сьогодні. Зокрема, нами враховано: 

- вироблення та збереження професійних норм, цінностей, професійної етики, традицій 

і «розмивання» професійних спільнот за рахунок «вливання» в них фахівців з інших сфер 

діяльності для потреб нової української школи; 

- реагування на зміну компонентів педагогічної професії відповідно до пріоритетів 

розробки Концепції педагогічної освіти; 

- необхідність підготовки висококласних фахівців упродовж життя та проектування 

безперервного професійного самовдосконалення 

- узгодження кваліфікацій вчителя з метою інтеграції у європейський освітній простір.  

Практично побудована у такому процесі розвиваюча педагогічна діяльністьмає стати 

змістом тепер вже цілісного освітнього процесу. Цільовий компонент змісту формування 

професіоналізму в цілому залежить від мотиваційної та операційної сфер діяльності,тобто у 

педагогічній діяльності важливо враховувати мотиви, що спонукають педагога до вибору 

професії та професійного зростання. Щодо змістового компонента педагогічної діяльності, то 

при цьому має важливе значення те, якими прийомами педагог досягає поставленої цілі, які 

технології використовує, які засоби застосовує для досягнення педагогічних і особистих 

цілей!  

Цільова модифікація освітнього процесу педагогічними засобами породжує 

спеціалізовані форми і види його здійснення. Їх комбінація в цільовому процесі формування 

професіоналізму має враховувати нові підходи до формального, неформального та 

інформального навчання, а також розумне узгодження очного,дистанційного, очно-

дистанційного,заочного та домашнього навчання. Такий освітній процес має бути і 

механічним поєднанням нормативно визначених форм і видів, а також новим утворенням у 

різноманітних формах їх подієвої спільності для потреб професіоналів-учителів. 

У широкому розумінні, до освітніх засобів відносимо не лише організаційні форми і 

види навчання, а й спеціально підібрані методи впливу на підготовку професіоналів вищого 
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рівня. Як свідчить експеримент, найактивніше впливають на освітній процес формування 

професіоналізму андрагогічні, акмеологічні та аксіологічні методи, а також застосування 

освітніх трендів навчання дорослих. Усі ці підходи відбуваються на прикладі «вирощування» 

професіоналів для освіти у ході тренінгів для 200 учителів пілотних закладів освіти нової 

української школи. За своєю сукупністю вони будуються як супутні,а по суті, є стихійними 

процесами післядипломної освіти. 

Специфіка повномасштабної підготовки відібраних педагогів для навчання 

першокласників за новим державним стандартом освіти зумовлюється домінування 

інноваційної функції. Весь освітній процес закладів післядипломної освіти звернений на 

потреби в освоєнні інноваційних практик, насамперед до формування свідомості, ціннісних 

ставлень та необхідних компетентностей та цінностей особистості, що впливає як на 

діяльнісно-поведінкову, так і емоційно-ціннісну сфери. 

Процес формування професіоналізму в загальному освітньому процесі покликаний 

ураховувати й інші функції, як-от: соціальну, адаптивну, інформаційну, компенсаційну, 

розвиваючу, рефлексивну, корекційну. Структура кожної із функцій формування вчителя-

професіонала дає змогу виокремити основні складові організації такого цільовогопроцесу та 

акцентувати увагу на основних зовнішніх та внутрішніх психолого-педагогічних умовах його 

здійснення в цілісній системі післядипломної освіти і в окремому закладі післядипломної 

педагогічної освіти.  

До внутрішніх умов відносимо: заохочення активності до професійного зростання, 

побудова власного професійного шляху по висхідній траєкторії; прагнення до досягнення 

максимального рівня; мотивація самоорганізації; високий рівень вимог до себе; прагнення до 

збереження і примноження. Зовнішніми умовами є: сприятливе середовище, яке спонукає до 

розкриття справжніх професійних можливостей; наявність подій (навчання), які можуть 

стати поштовхом до кульмінації піків у професійному розвитку.  

Висновки. Отже, всі складові процесу формування професіоналізму створюють нове 

якісне утворення, для ярого характерна цілісність, що забезпечить реалізацію умов такого 

процесу та призведе до очікуваних результатів експерименту спільної з Університетом 

менеджменту освіти лабораторії психології професіоналізму, зокрема: 

- моделювання процесів розвитку професіоналізму педагога та керівника закладу 

освітив системі післядипломної освіти; 

- створення та запровадження інноваційної методики формування ірозвитку 

особистості професіонала в Рівненському ОІППО та УВУПО; 

- запровадження рівневих моделей цільової поведінки особистості на основі 

універсіалізації якостей професіонала з подальшою трансформацією на потреби сучасної 

освіти; 

- підготовка педагогів-професіоналів, задоволених освітньою реформою, педагогічною 

діяльністю та власними досягненнями.  
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Глущук Наталія Олександрівна,  

завідувач Здолбунівського районного методичного кабінету  

Здолбунівської районної ради Рівненської області 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА: 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 

 

Постановка проблеми. М. Ш.Ноулз зазначає:«Головним завданням сьогоденняє 

формування компетентних людей – таких, які будуть здатні застосувати свої знання в умовах, 

що змінюються, і… чия основна компетенція полягає в умінні включатися в постійне 

самонавчання впродовж усього життя». Тому методична робота з педкадрами в районі на 

2016-2020 рр. зорієнтована на вирішення науково-методичної проблеми «Запровадження 

компетентнісно зорієнтованого підходу як основи формування самодостатньої особистості 

педагога і школяра». 

Виклад основного матеріалу. Здолбунівський районний методичний кабінет 

Здолбунівської районної ради головне завдання вбачає в наданні реальної, дієвої допомоги 

вчителям у процесі розвитку їхмайстерності якоснови професійних знань, умінь, навичок. У 

своїй діяльності керується принципами науковості, конкретності, системності, 

оперативності, оптимального поєднання різних форм і методів роботи. Діяльність РМК 

базується на раціональній інтеграції ресурсів всіх освітніх структур і ланок (відділу освіти, 

управління освітиі науки Рівненської ОДА, закладів вищої освіти (насамперед РОІППО), 

РМК, навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, інших установ та організацій), 

спрямована на підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів, 

підвищення якості освіти в цілому та управління нею.  

Пріоритетними напрямками роботи РМК є: 

- оновлення змісту освіти; 

- забезпечення якості освіти та управління нею; 

- упровадження в практику роботи системи освітнього моніторингу; 

- забезпечення наступності та змісту, координації методичної роботи на різних 

ступенях освіти; 

- організація системи підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів; 

- створення науково-інформаційного простору для педагогічної громадськості району. 

Напрямки взаємодії РМК із навчальними закладами проходять крізь призму: 

1) предметно-методичного супроводу: індивідуальне й групове консультування 

вчителів з актуальних проблем освітнього процесу; 

2) моніторингового супроводу: проведення моніторингових досліджень; 

3)  маркетингового супроводу: визначення ступеня забезпечення освітніх запитів 

батьків, громадськості, населення району, прогнозування змін освітніх запитів; 

4) експертного супроводу (науково-методичний аудит): експертиза освітніх проектів, 

рецензування, редагування методичних посібників; 

5) консалтингового супроводу: пошук, накопичення, систематизація інноваційних 

технологій, надання консультативних послуг керівникам шкіл. 
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Районний методичний кабінет постійно веде пошук сучасних форм і методів роботи з 

учителями, прагне залучити їх до творчої діяльності. Значна увага приділяється 

психологічному супроводу педагогічних та керівних кадрів, основними завданнями якого є: 

- сприяння повноцінному професійному розвитку педагогів та їх адаптації до освітніх 

вимог; 

- забезпечення умов для формування мотивації у вчителів до самоосвіти і саморозвитку, 

самовдосконалення та самореалізації; 

- формування вучителів стійкої потреби у психологічних знаннях і розвитку вмінь їх 

застосовувати на практиці; 

- формування у педагогів компетентності щодо застосування особистісноорієнтованих 

технологій у педагогічній взаємодії; 

- залучення вчителів до інтерактивної взаємодії з метою розвитку особистісних якостей, 

які б сприяли творчій самореалізації педагога. 

Ефективність психологічного супроводу полягає у : 

- залученні висококваліфікованих психологів, керівників, методистів, викладачів;  

- готовності до використання можливостей психологічного супроводу професійного 

зростання вчителя як на рівні навчальних закладів, так і на рівні перепідготовки педагогічних 

кадрів; 

- забезпечення відповідної матеріально-технічної бази;  

- систематичності психологічного супроводу професійного зростання педагога та 

інтеграції зусиль і можливостей усіх учасників цього процесу. 

 Робота з педагогічним колективом – один із основних напрямків діяльності 

психологічної служби району. Як відомо, значну частину свого шкільного часу учень 

проводить у взаємодії з педагогами. Тому важливу роль у формуванні особистості школяра 

відіграють як професійні якості вчителя, так і його особистісні характеристики: бажання 

пізнавати себе, вміння будувати діалог, володіти собою, реалізовувати власний творчий 

потенціал. 

Напрями діяльності психологічної служби району у роботі з педагогами різносторонні, 

серед яких : 

-  діагностика особливостей педагогічної діяльності; 

-  профілактика психологічних стресів (психогімнастика, релаксація, засоби 

розпізнавання стресу, використання власних психологічних ресурсів для зниження дії стрес-

факторів тощо); 

- формування позитивного мікроклімату як в педагогічному, так і в учнівському 

колективах; 

- розвиток професійно важливих характеристик (комунікативність, креативність, 

рефлексивність). 

Поле діяльності практичного психолога у взаємодії з педагогами досить широке. 

Найбільш актуальними для педагогів є психологічна просвіта, проведення психологічних 

тренінгів, допомога молодим педагогам, підвищення психологічної культури вчителя. 
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Практичні психологи застосовують як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи 

роботи з педагогами (тренінги, практичні заняття, семінари-практикуми, мозкові штурми, 

майстер-класи, школа психологічної майстерності, випуск методичних доробок 

психологічного змісту тощо). Ними освоєні та впроваджуються такі методи психокорекції, 

як ігротерапія, арт-терапія, казкотерапія, піскова терапія, танцювально-рухова терапія, 

психогімнастика, дидактичні та рухливі ігри тощо. 

Висновки. Такий підхід, як показує практика, сприяє підвищенню професійного рівня 

педагогічних працівників району. 

 

 

УДК 159.9         Горова Олена Олександрівна,  

професор кафедри психології управління ЦІППО 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,  

доктор психологічних наук, доцент 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, які відбулися у нашому 

суспільстві наприкінці XX ст. спричинили порушення діяльності соціальних інститутів, які 

відповідали за профорієнтаційну діяльність. Зникає культура соціального взаємовизнання 

професійних досягнень та утворюється глибока стратифікаційна прірва, яка ділить світ 

професій на «перший та другий сорт». Професійний вибір сучасної молоді має ситуативний, 

спорадичний характер. Здебільшого на вибір фаху впливають чинники, які пов’язані з 

соціальною бажаністю професії, а не з реальною відповідністю конкретному суб’єкту праці її 

операціональної суті.  

Виклад основного матеріалу. Однією з нагальних проблем психології професійної 

орієнтації є невідповідність психологічного інструментарію тим завданням, які розв’язує 

психологія професійного відбору. Психодіагностичне вивчення професійної придатності 

працівника від психотехнічних принципів реального (тестового) вивчення особливостей 

взаємодії особистості з професійним середовищем, перетворилося на аналіз суб’єкта праці як 

сукупності психічних процесів, станів та властивостей, які вступають у взаємодію з 

професійним середовищем (В. Штерн, Г. Мюнтсберг).  

Таким чином, вивчається не особистість як носій неповторного досвіду, 

світоглядних диспозицій, здобутих умінь та практичних навичок, а його окрема частина, яка 

у певний момент взаємодіє з професійним середовищем. Отже, нівелюються базові 

психологічні уявлення про суб’єкта праці як цілісну систему взаємопов’язаних між собою 

психологічних властивостей. Соціальні інститути, на які покладено функції соціальної 

орієнтації населення, спрямовані на пошук шляхів ситуативного забезпечення ринку праці 

кваліфікованими кадрами, які приходять на ринок праці вже після повторної професійної 

підготовки.  

Відповідно, ринок праці насичений працівниками, які обрали фах у результаті 

безвихідної життєвої ситуації та неможливості працевлаштування за основним фахом. Зміст 
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сучасної освіти, продуктів медіа культури, популярного мистецтва орієнтує сучасну молодь 

на групи професій, представників яких на ринку праці катастрофічний надлишок, і 

відштовхує від тих професій, на які є реальний попит.  

На думку Ю.В. Котьолової, «професій немає «першого та другого сорту». Будь-яка з 

них має можливості для особистісного зростання та творчої самоактуалізації, проте одним 

працівникам задоволення та користь приносять – одні професії, іншим – інші [3, с. 100]. 

Нереалізована рольова позиція, яка формувалася впродовж періоду професійної 

оптації, призводить до виникнення почуття власної меншовартості та втрати особистісної 

гідності, що у свою чергу впливає на загальну адаптивну властивість особистості у 

соціальному середовищі. Працівник, який обирає професію в умовах «особистісної 

несвободи» не здатен до повноцінного розвитку у професії, оскільки будь-яка ініціатива 

відштовхується на рівні внутрішнього самоприйняття. Філософія екзистенційного 

становлення особистості, постулює твердження про те, що будь який акт суб’єктної 

активності не можливий в умовах обмеження свободи волі (В. Франкл, К.Ясперс).  

Держава, завдання якої створити гармонійне середовище взаємних «противаг і 

стримування» задля блага усіх членів спільноти (Б. Бозанкет), також турбується про те, що 

кожен суб’єкт соціальних відносин мав повноцінне відчуття того, що усе, що відбувається 

навколо нього, з ним та трапиться у найближчому майбутньому – є результатом 

усвідомленого вибору. З огляду на це – професійний вибір особистості, незважаючи на 

жорсткі умови середовища, повинен здійснюватися з позиції вільного «Я».  

Реалії суспільно-економічного функціонування будь-якого суспільства 

безапеляційно схиляють кожного члена суспільства до того вибору, який принесе користь, у 

першу чергу, спільноті. Бажання кожного з нас користуватися благами лише найвищої якості 

(тенденція прагнути кращого), як у сфері споживання матеріальних благ, у сфері послуг, 

культури та мистецтва не завжди відповідає істинній природі людини. Найкраще, 

найпопулярніше не завжди є кращим та корисним і не завжди сприяє розвитку та 

нормальному функціонуванню суспільства. Професійні наміри сучасної молоді здебільшого 

пов’язані з здобуттям вищої освіти, яка в умовах соціально-стратифікаційної ізоляції 

радянського суспільства стала ще одним дефіцитом. Тенденція навчатися у ВНЗ, а не 

здобувати фах, породила армію випускників, які не можуть реалізувати себе у професії через 

значний профіцит кадрів у певних галузях. Ця ситуація на ринку праці пов’язана з тим, що не 

усі види професій передбачають здобуття вищої освіти, деякі передбачають рівень 

бакалавра, молодшого бакалавра, або обмежуються підготовкою у процесі поточного 

інструктажу. Розробляючи кар’єрограму працівника, необхідно орієнтувати його на 

перспективу подальшого професійного становлення з метою збереження позитивного 

потенціалу розвитку. Проте, ще на початку професійної оптації, формувати стійку 

світоглядну позицію – для того, щоб досягти вершини, необхідно починати з самого низу.  

Позитивна динаміка професійного становлення особистості зберігається в умовах 

максимальної стабільності соціального середовища. У свідомості пересічної особистості має 

зберігатися впевненість у завтрашньому дні, у тому, що звичний уклад життя не зміниться. 

Особистість, яка живе в «епоху перемін» (Конфуцій) найбільш психологічно вразлива, 
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оскільки не має чіткої спрямованості щодо подальших перспектив свого розвитку у 

соціальному середовищі. Психологічна спільнота має забезпечити максимальну підтримку 

людини у процесі суспільної та професійної переорієнтації. Такої допомоги потребують 

вимушені переселенці, українці які перебували у трудовій міграції та втратили роботу 

(наприклад, працівники залучені до робіт у Російській Федерації), бійці АТО, які потребують 

психологічної реабілітації в тому числі професійної ресоціалізації. Профорієнтаційна робота 

на сучасному етапі розвитку має забезпечити реалізацію ключових завдань, які стоять перед 

ринком праці України, необхідних для інтеграції у Європейський цивілізаційний простір. 

Для того, щоб працівник розвивався у професії необхідно створити сприятливі 

соціально-психологічні умови. Під цим ми маємо на увазі наступне: 

1. Організацію повноцінної комунікації між працівниками у середині організації та з 

соціальним середовищем загалом. Працівники мають бути суспільно визнаним, їх повинні 

поважати саме за те, що вони є представниками саме цього фаху. На сьогоднішній день, хоча 

і з неприємних обставин, таким чином популяризується професія військового. Українські 

воїни мають відчувати суспільну повагу до них як захисників Вітчизни, а інші члени 

суспільства – прагнути ними стати.  

2. Створити продуктивну корпоративну культуру взаємовизнання досягнень. 

Працівники не мають ділитися на дві категорії «лідерів та аутсайдерів», вони мають постійно 

змагатися та поважати досягнення один одного. Суб’єкт праці, який втратив віру у власні 

сили наврядчи буде пов’язувати своє майбутнє з професією, що призведе до ситуативного, 

зовнішньо детермінованого розвитку у ній. 

3. У процесі професійної оптації використовувати елементи культури (літературу, 

кіномистецтво, живопис, музику тощо), які популяризують різні професії, а особливо ті, яких 

бракує на ринку праці. Особистісний вибір завжди пов’язаний з системою суспільних ідеалів 

та цінностей, які формують моду на окремі групи професій. Задання соціальних інститутів, 

які забезпечують професійну орієнтацію, уміло керувати суспільними настроями та 

вподобаннями. Як показує суспільна практика – вподобання змінюються і це нормальне 

явище. 

4. Забезпечити якісну психологічну діагностику професійно-важливих якостей 

працівника. Необхідно досліджувати особистість як цілісну систему з притаманними їй 

особистісними та соціальними властивостями, які вступають у взаємодію з соціальним 

середовищем.  У професійному середовищі перебуває реальний працівник з його 

неповторним досвідом та світоглядними позиціями, а не сума психічних процесів, станів та 

властивостей.   

Висновки. Соціальна детермінація професійного розвитку повинна починатися ще у 

дошкільних навчальних закладах, а не у переддень закінчення школи. Суспільство повинно 

забезпечувати якісну професійну орієнтацію підростаючого покоління та дорослого 

незайнятого населення не лише у межах соціальних інститутів, на які покладено цю 

функцію. Ми маємо прагнути до організації психологічно комфортного соціального 

середовища, де кожен з членів суспільства отримує визнання за чесну та наполегливу працю 
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у будь-якій професії. Налагодження таких суспільних взаємовідносин наблизить українське 

суспільство до справжніх Європейських цінностей. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ   

Постановка проблеми. Нова українська школа, як школа для життя у XXI столітті, 

спрямовує свої зусилля на те, щоб здійснити перехід від школи, що дає дітям знання, які 

дуже швидко застарівають, на те, щоб вчити дітей використовувати знання. Це означає не 

тільки знання і вміння використовувати їх для власних індивідуальних і професійних 

завдань, а насамперед, це ставлення і цінності, а також вміння з позиції цих цінностей 

критично переосмислювати інформацію, тягар якої зараз тисне на дитячі плечі. Діти повинні 

навчитися критично осмислювати інформацію з точки зору, як це відбивається на їхньому 

житті, на їхньому здоров’ї.  

Щоб створити і змусити ефективно функціонувати Нову українську  школу, потрібно 

підготувати та перепідготувати вчителів, які будуть навчати дітей за новими стандартами. 

Відповідно перед психологією постає завдання пошуку таких шляхів професійного та 

особистісного становлення вчителя Нової української школи, які б дозволили йому вільно 

орієнтуватися у мінливому освітньому просторі, бути готовим до викликів часу, до нових 

вимог.    

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Одним із засобів ефективної 

професійної самореалізації педагога, базисом здатності відповідати вимогам сьогодення 

може слугувати такий феномен, як особистісний потенціал вчителя. Зокрема, як зарубіжні 

(О. Асмолов, Д. Леонтьєв, К. Роджерс, В. Франкл), так і вітчизняні дослідники 
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(О. Бондарчук, Л. Карамушка, Г. Ложкін, С. Максименко, А. Москальова) відмічають 

перспективність цього поняття для наукових розвідок. 

Мета дослідження – визначити актуальність та обґрунтувати зміст та психологічні 

особливості поняття «особистісний потенціал» учителя.  

Виклад основного матеріалу. Концепт «особистісний потенціал» особистості 

репрезентує собою сучасну інтерпретацію традиційного для педагогічної психології кола 

питань про психологічні фактори ефективності діяльності, про співвідношення особистісної 

та професійної основ людини.  

Виявлено, що поняття «особистісний потенціал» є багатоаспектним і не має 

однозначного трактування. Тож уточнення його робочого визначення є важливим для 

подальших розвідок у нашому дослідженні. 

Варто розпочати уточнення з аналізу поняття потенціал (лат. potentia – сила, 

можливості), яке широко використовується у різних наукових галузях, через що його 

визначення значно варіюється. У філософії, наприклад, поняття потенціал нерозривно 

пов’язане з термінами «можливість» і «дійсність», які характеризує взаємний перехід, який 

має назву «актуалізація потенції» [4; 5; 6]. 

У психології більш поширений термін «потенціал особистості», який визначає 

внутрішні можливості особистості. У такому значенні його синонімом виступає поняття 

«ресурс», через що з’являється ще й поняття резерв психіки.  

Важливо розрізняти поняття «потенціал» і «резерв». Відмінність між ними полягає в 

тому, що «потенціал» містить як явне, так і потенційне, а «резерв» – тільки потенційне, 

невикористане. Резерв, таким чином, є істотною частиною потенціалу. Відповідно, для того 

щоб забезпечити повне і всебічне використання резервів, людина повинна мати уявлення про 

рівень розвитку власного потенціалу. В умовах професійної діяльності у людини можуть 

виявлятися невідповідності між наявними у неї можливостями і їх фактичним 

використанням. У цьому сенсі резерви особистості якраз є формою невикористаних 

можливостей, що відображають ступінь доповнення відповідного потенціалу. 

Керуючись сказаним, можна виділити кілька рівнів зв’язків і відносин між ними. 

Потенціал характеризує минуле з точки зору відображення сукупності властивостей, 

накопичених людиною, які зумовлюють її здатність до будь-якої діяльності; в цьому випадку 

«потенціал» фактично набуває значення «ресурс». Потенціал відображає з цієї точки зору 

практичне застосування і використання людиною наявних здібностей. Потенціал 

орієнтований на розвиток (майбутнє), в цьому плані він постає, як єдність стійкого і 

змінюваного станів, та містить в собі, як «потенції», елементи майбутнього розвитку 

людини. Тобто потенціал відображає актуальний стан здібностей і можливостей людини, 

зумовлений тісною взаємодією вище згаданих зв’язків. Саме це відрізняє поняття потенціал 

від близьких йому понять ресурс і резерв [4].  

Базуючись до уваги вищезазначені вислови науковців [1; 2; 3; 4] можна вказати, що 

особистісний потенціал вчителя – це інтегральна якість, що формується як результат 

включення у професійну діяльність, структура якої включає взаємопов’язані та 

взаємозумовлені функціональні утворення, зокрема, особистісні якості, професійні знання, 
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професійно значущі якості. Особистісний потенціал вчителя може проявлятися в різних 

напрямках педагогічної діяльності та забезпечувати здатність вчителя здійснювати 

ефективну професійну діяльність незалежно від заданих обставин [6]. 

Поняття особистісного потенціалу відображає «особистість в особистості» [5] і 

характеризує рівень особистісної зрілості вчителя.  Особистісний потенціал вчителя Нової 

української школи – це багатовимірне і багаторівневе явище, яке проявляється як діяльнісна 

зміна внутрішнього світу педагога через духовно-практичну діяльність, а також 

безперервний моральний вибір, заснований на системі ціннісних настанов, творчій 

активності, рефлексії інноваційної діяльності та особистісно-професійному саморозвитку.  

Особистісний потенціал дозволяє розглядати можливості вчителя не тільки такими, 

якими вони є зараз, але й з позиції їх формування та розвитку. Важливо відмітити, що 

особистісний потенціал учителя Нової української школи концентрує в собі три виміри: 

минуле – сукупність якостей і властивостей, накопичених людиною в процесі особистісного 

та професійного розвитку; сьогоденне – актуалізація можливостей і їх застосування в 

професійно-педагогічній діяльності; майбутнє – тенденції майбутнього професійного та 

особистісного розвитку [1]. 

Висновки. Отже, під потенціалом слід розуміти сукупність засобів, ресурсів і резервів, 

використання яких дозволяє досягти певного рівня ефективності. Поняття потенціал є досить 

ємним і універсальним, що дозволяє використовувати його в психологічному дослідженні.  

Особистісний потенціал вчителя Нової української школи – це динамічна 

індивідуально-психологічна система, що об’єднує особистісні ресурси (патерни поведінки, 

знання, настанови, відносини тощо), що забезпечують розвиток особистості, її адаптацію і 

розвиток в професії. Особистісний потенціал – це акумульований досвід та особистісні, 

інтелектуальні, афективно-вольові здібності вчителя, що разом утворюють ресурси для 

забезпечення ефективності професійної педагогічної діяльності в умовах реалізації 

Концепції Нової української школи. У подальшому планується розробити модель 

особистісного потенціалу вчителів Нової української школи та виокремити чинники, які 

допомагають розкрити резерви особистості при здійсненні професійних обов’язків щодо 

навчання та виховання підростаючого покоління. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
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Постановка проблеми. Реформування системи освіти спонукаєдо високого рівня 

професіоналізму фахівців галузі. Розвиток творчої особистості педагога забезпечить 

реалізацію завдань Нової української школи. 

Дошкільна освіта – первинна складова у системі безперервної освіти в Україні. У своїй 

основі дошкільна освіта має забезпечити своєрідність, унікальність, неповторність, 

залишитися самоцінною освітньою ланкою з притаманними їй специфікою, цілями й 

завданнями. 

Виклад основного матеріалу. Головна мета дошкільної освіти – формування базису 

особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності 

через формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей. 

Психологи розглядають творчість як вищий рівень логічного мислення, що є 

поштовхом до діяльності.  

Визначенню поняття творчої особистості у філософській педагогічній та психологічній 

літературі приділяється багато уваги (В. І. Андреєв, Д. Б. Богоявленська, Р. М. Грановська, 

А. З. Зак, Н. В. Кичук, Н. В. Кузьміна, С. О. Сисоєва та ін.). 

Більшість авторів погоджується з тим, що творча особистість – це індивід, який володіє 

високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. Для творчої особистості творча 

діяльність є життєвою потребою, а творчий стиль поведінки – найбільш характерний. 

Головним показником творчої особистості, її найголовнішою ознакою вважають наявність 

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8316/1/Kucherova_Lichnostnyi.pdf
http://umo/
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творчих здібностей, які розглядаються як індивідуальні психологічні здібності людини, що 

відповідають вимогам творчої діяльності та є умовоюуспішного компонування. Творчі 

здібності пов’язані із створенням нового, оригінального продукту  

Орієнтаціянової української школина кожну особистість допомагає уникнути 

усередненості, рецептурності в освіті, дійти до кожної окремої дитини, розкрити всі її 

можливості та задатки. Важливо усвідомити головне: дитина не об'єкт, а суб'єкт активної 

співпраці із дорослим. 

Творчо спрямованій активності дошкільника притаманні: активність у мисленні та діях, 

ініціативність, наявність певних нахилів, здібностей, інтересів, творчої уяви; небайдуже 

ставлення до навколишньої дійсності, здатність помічати, переживати, творити нове, 

сумніватися й шукати шляхи рішень, отримувати задоволення від результату й самого 

процесу творення; достатній рівень життєвої компетентності. 

У дослідженнях проблеми розвитку дитячої творчості представники гуманістичної 

педагогіки доводять її очевидну суспільно-педагогічну цінність, яка полягає у формуванні 

унікальних креативних здібностей, що забезпечують дитині участь у найрізноманітніших 

видах діяльності. Творчість у дитинстві – не самоціль, а засіб та умова всебічного 

гармонійного розвитку, виявлення свого розуміння навколишнього, свого ставлення до 

нього. Вона допомагає розкрити внутрішній світ, особливості сприймання, уявлень, 

інтересів, здібностей. 

Доведено, що становлення творчої особистості, розвиток її творчих здібностей у дітей 

залежить від гармонійного поєднання природних задатків, важливих для конкретної дитини 

мотивів діяльності та сприятливого розвивального середовища. Важливим чинником успіху є 

також виховання морально-вольових якостей, розвиток емоційної сфери та набуття 

дошкільниками певних знань, умінь і навичок, які необхідні для виявлення творчого 

потенціалу. Педагоги-дошкільники повинні пам’ятати, що саме знання, уміння й навички – 

основа розвитку творчої уяви, фантазії, втілення дитячої творчості. 

У контексті особистісного виміру освіти, зокрема дошкільної галузі, змінюється 

усталений стереотипний погляд на дитину лише як на об’єкт виховання, що потребує 

прямого керівництва творчим процесом. Педагогічні працівники дошкільної освіти в умовах 

сьогодення розглядають дитину як суб’єкт творчого процесуі відповідно організовують 

діяльність малюка на основі гуманістичного підходу у навчально-виховному процесі:  

- світ «дітей» і світ «дорослих» розглядається як дві рівноправні складові частини 

людства; дорослий не над дитиною, а поряд, разом із дитиною; 

- пріоритет діалогу дитини з дорослим, в якому забезпечується повноцінна участь 

дитини, до думки дитини відносяться, як до думки дорослого; 

- спільна участь дорослих і дітей в організації життєдіяльності забезпечує можливість 

здійснення принципу співучасті, співтворчості; 

- орієнтація на кожну дитину як на індивідуальність забезпечує виховання особистості; 

- пріоритет родинного виховання над суспільним забезпечує активність батьків в 

освітньому процесі, спонукає їх до глибокого розуміння своєї дитини, виявлення творчих 

здібностей та забезпечити умови для їх розвитку; 
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- єдність національного і загальнолюдського, що передбачає створення для дитини 

національної картини світу; формування національної психології, гідності засобами 

національної культури; забезпечення етнізаціїособистості – природне входження дитини у 

духовний світ, традиційне життя рідного народу, нації як елемента загальнолюдської 

культури; 

- розвиваючий характер навчання, орієнтований на якісні зміни у цілісній системі 

особистості дитини; 

- оптимізація освітнього процесу, що передбачає досягнення кожної дитини найвищого 

рівня розвитку, творчих здібностей, знань, умінь і навичок, психічних орієнтацій, способів 

діяльності, можливих у даному віці. 

Неприпустиме жорстке управління творчою діяльністю малюків, яке ґрунтується на 

авторитарності дорослого, постійному нав’язуванні регламентованих зразків, шаблонів та 

власного бачення. 

Дитина дошкільного віку в процесі діяльності активно діє і відкриває щось нове для 

себе, пізнає довкілля, водночас спостереження та аналіз творчих проявів дитини виявляються 

багатющим матеріалом для вивчення відчуття духовного стану, внутрішнього світу, адже її 

творчість – це своєрідний рентген дитячої душі, її внутрішнього світу, психічного та 

фізичного стану, могутній ефективний засіб вивчення дитячої природи, субкультури і 

чинник впливу на її розвиток та виховання. 

Пріоритетними напрямками роботи щодо розвитку творчих здібностей дошкільників є: 

оновлення змісту навчально-виховного процесу, що полягає у створенні належних умов 

забезпечення розливального середовища, своєчасному виявленні природних задатків, 

нахилів і здібностей дитини; інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання, 

формування готовності вихователя до інноваційної діяльності. 

Освітній процес у закладах дошкільної освіти має будуватися на принципах інтеграції 

родинного і суспільного виховання, на засадах національної культури та загальнолюдських 

цінностей, сучасних досягнень психологічних і педагогічних культур, надбаннях світового 

досвіду. 

Гарантією активного впливу на розвиток творчих здібностей у дітей вважається 

побудова освітнього процесу з позиції особистісно зорієнтованого підходу, створення умов 

для реалізації особистості дитини через задоволення базових потреб відповідно до 

соціокультурних норм, вибір змісту й освітніх технологій повинен здійснюватися з позиції 

урахування унікальності, індивідуальності кожної дитини. 

Для забезпечення творчого розвитку дітей дошкільного віку педагог сам повинен бути 

підготовленим до цієї роботи, володіти новим педагогічним мисленням, будувати освітній 

процес відповідно до інтересів: виявити глибоку увагу, повагу, турботу, любов до кожної 

дитини, бачити в ній Індивідуальність, забезпечувати умови для виховання дитини як 

особистості. 

Перед науковцями та педагогами-практиками постало завдання: віднайти технологію 

своєчасного виявлення в кожної дитини інтересів, природних задатків, нахилів, здібностей; 

створити найбільш сприятливі умови для їхнього розвитку. Реалізувати поставлені цілі в 
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сучасній освіті можна при модернізації усталеного арсеналу форм, методів, прийомів та 

засобів розвивально-виховної роботи з дітьми, педагогами та батьками. 

Пошук технологій організації освітньої діяльності дітей, які б сприяли творчому 

зростанню особистості, – одне з найголовніших завдань сучасної педагогіки. 

Г. Альтшуллєр, автор теорії розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ), визначив 

концептуальні положення технології творчості:  

- теорія – каталізатор творчого розв’язання проблеми; 

- знання – інструмент, основа творчої інтуїції; 

- творчими здібностями наділена кожна людина (творити можуть усі); 

- творчості необхідно навчити усіх; 

- творчості, як і будь-якої іншої діяльності, можна вчитися.  

У сучасній дошкільній освіті позитивно зарекомендували себе такі методи і прийоми: 

розвивальні ігри й вправи, проблемні запитання, проблемно-пошукові ситуації, 

експериментальні дослідження, систематичні спостереження, логічні задачі тощо. 

Педагогічні працівники дошкільної галузі систематично використовують у своїй 

діяльності завдання за ТРВЗ, що сприяє оволодінню дітьми методами пошуку нового, 

розвитку системного та діалектичного мислення, розвитку творчої уяви, фантазії, зниженню 

психологічної інерції. 

Неординарний, творчий підхід до виявлення творчих здібностей у дітей дошкільного 

віку та створення відповідних умов для їх розвитку – одне із пріоритетних завдань 

педагогічних працівників дошкільної галузі, що є запорукою успіху у формуванні творчо 

спрямованої особистості дошкільника,адже лише творча особистість здатна виховати іншу, 

так само творчу спрямовану, особистість. 

Виявлення та розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку потребує розробки 

педагогічних технологій, метою яких є не накопичення знань та умінь, а постійне збагачення 

творчим досвідом і формування елементів самоорганізації кожної дитини. Досвід 

експериментальних навчальних закладів доводить, що творчості, творчому мисленню можна 

вчитися. Тільки в процесі самостійної діяльності в дитини можуть бути сформовані навички 

інтелектуального саморозвитку.  

Створення атмосфери творчості, пошуку нового – одна з умов побудови 

освітньогопроцесу в сучаснихзакладах дошкільної освіти, що передбачає такі складові:  

- високий рівень сформованості елементарних пізнавальних процесів; 

- високий рівень активного мислення; 

- високий рівень організованості й цілеспрямованості пізнавальних процесів. 

З огляду на це, педагог-професіонал спрямовує розвиток дитини за напрямами: 

а) дитина пізнає, сприймає та засвоює довкілля;  

б) дитина впливає на довкілля; 

в) дитина набуває здатності до орієнтації та саморегуляції; у неї формується 

особистісний підхід до ново виявленого, а знання стають практично спрямовані. 
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Використовуючи механізм виявлення та розвитку творчих здібностей у дітей, 

педагогповинен професійно володіти моделлю продуктивного пізнання і впроваджувати її у 

своїй діяльності. 

Педагог-професіоналповинен усвідомити: 

- знання – це знайомство з ідеєю, проблемою; 

- сприйняття – це зіставлення нового зі своїм досвідом, переробка інформації; 

- засвоєння – це зіставлення власного досвіду із досвідом довкілля, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків, перегляд нагромадженого наявних засобів, методів, бажання 

вдосконалити те, що вже існує; 

- вплив – це вибір засобів, методів, нової дії, реалізація, порівняння результатів 

особистісного впливу. 

Важливим для вихователя є вміння повсякчас ставити дитину в такі умови, коли вона 

самостійно приймає рішення. 

У центрі уваги повиннаперебувати не «середня» дитина, а кожна дитина як особистість 

у своїй унікальності. 

Алгоритм дій технологій підведення дитини до творчості: 

- діяльність дитини не повинна регламентуватись, а її процес повинен бути 

організований так, щоб у ньому були елементи творчості; 

- потрібно викликати інтерес, крізь який проходять усі зовнішні впливи, породжуючи 

внутрішні стимули, що є збудниками активності особистості. 

Сучасний характер організації освітнього середовища дошкільників забезпечується 

значною мірою використанням розвивальних ігор у розумовій роботі та творчій активності. 

За допомогою ігор розвиваються такі інтелектуальні якості: 

- увага, пам’ять; 

- уміння знаходити закономірності й систематизувати матеріал; 

- здатність до комбінування; 

- уміння знаходити помилки і недоліки; 

- просторове уявлення; 

- здатність передбачати наслідки власних дій тощо.  

Висновки. Проблема формування творчого потенціалу дитини є складною, 

багатоаспектною і, разом ізтим, дуже важливою для сучасної психолого-педагогічної науки 

та практики освітньої галузі. Розумне поєднання, врахування різних аспектів цієї спільної 

проблеми дозволить досягти успіху у розвитку творчої особистостіу системі дошкільної 

освіти. 
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УДК 159.99        Гусєв Андрій Ігоревич, 

кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології та особистісного розвитку 

ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

ВПЛИВ ПРЕДСТАВНИКІВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ 

СПІЛЬНОТИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІАЦІЇ  

 

Постановка проблеми. В історії української медіації можна виділити два якісно 

різних етапи: "романтичний" (з часу появи технології в середині 1990-х років), коли 

розповсюдженням медіації відбувалось переважно завдяки зусиллям нечисленних ентузіастів 

з кількох громадських організацій, які бачили своїми основними завданнями апробацію та 

адаптацію нової технології до вітчизняних соціальних, правових та ментальних реалій; і 

"прагматичний" етап, який розпочався восени 2016 року після прийняття у першому читанні 

закону про медіацію, пов'язаний з новою хвилею інтересу до медіації з боку правової 

спільноти та державних структур, та характеризується розширенням професійного 

співтовариства та спробами переходу до «потокової» практики.  

Виклад основного матеріалу. Однією з перших медіацію було офіційно визнано в 

системі освіти. З 1999 року зусиллями співробітників Одеської обласної групи медіації 

(ООГМ) на півдні країни була розпочата реалізацій програми «Медіація однолітків». У 2010 

році зусиллями Українського Центру Порозуміння (м. Київ) були пролобійовані кілька 

нормативних документів Міністерства освіти в яких медіацію офіційно рекомендували як 

технологію вирішення конфліктів у школі. Використання медіації в школі знайшло своє 

відображення і в сучасній концепції "Нової української школи", де проведення медіацій 

розглядають як одне із нових завдань психолога у  сучасній школі. Важливою тенденцією є 

включення медіації в навчальні програми академічних вищих навчальних закладів. Одним з 

перших в країні був введений курс «Практика посередництва у врегулюванні конфліктів» у 

«Львівській політехніці» для студентів спеціальності "Соціальна робота". Пізніше окремі 

навчальні курси були включені до процесу підготовки юристів у тих університетах, де були 

наявні працівники, які мали підготовку медіатора, або до процесу навчання залучались 

професійні медіатори (Київ, Одеса, Луганськ, Івано-Франківськ тощо). З 2016 року в 

Київському «Університеті менеджменту освіти» курс «Основи медіації» був включений до 

навчальної програми психологів. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
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Мета дослідження. Визначити особливості розвитку сучасної української медіації 

пов’язані з приходом у медіаторську спільноту фахівців з психотерапевтичною та 

юридичною освітою. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку значний вплив на 

формування медіації мають представники старших за віком та більш чисельних професійних 

спільнот, таких як психотерапевтична та юридична. Це проявляється, наприклад, у прагненні 

закріпити в нормативних документах медіаційної спільноти прийняті у інших професійних 

спільнотах традиції розуміння певних процесів та процедур. 

Так у сімейній медіації існує тенденція «психологізації» медіаційних підходів. 

Важливу роль тут відіграє те, що провідні позиції в цій спільноті займають фахівці з базовою 

психотерапевтичною підготовкою. Як наслідок в медіаторському загалі періодично 

виникають непорозуміння між представниками, умовно кажучи, "психотерапевтичного" та 

«не-психотерапевтичного» напрямків. Причиною цих непорозумінь, на наш погляд, є різний 

ступінь довіри до здатності людини самостійно справлятися з власними почуттями та 

переживаннями. Справа в тому, що у психотерапевтів, зважаючи на особливості їхнього 

професійної діяльності (а вони працюють з людьми, які мають проблеми із переробкою свого 

життєвого досвіду), ступінь такої довіри значно нижча, ніж у представників інших 

«основних»" спеціальностей. Саме тому медіатори-психотерапевти перебуваючи у 

«терапевтичній» логіці обґрунтовано вважають, що медіатор, як і психотерапевт, повинен 

допомогти клієнту виконати ту частину внутрішньої «роботи», яка пов’язана з переробкою 

емоцій. Відповідно проглядаються намагання не тільки «озброїти» медіаторів притаманним 

психотерапевтам професійними навичками, але і розширити їх вплив та професійну  

відповідальність на сферу психологічних «трансформацій» учасників медіаційної процедури.  

Представники інших спеціальностей частіше стикаються з тим, як люди успішно 

справляються зі своїми емоціями, не вдаючись до спеціальних методів. Відповідно у 

більшості медіаторів «не-психотерапевтів» існує переконання, що багато психологічних 

станів у процесі медіації клієнт здатний пережити самостійно. 

Прихід у медіацію великої кількості юристів, які не знайомі з історією та 

особливостями її розвитку, призводить до того, що при прийнятті важливих рішень, які 

стосуються питань нормотворчості та законодавчого закріплення, не враховується більш ніж 

двадцятирічний досвід впровадження цієї технології в Україні, і багато ініціатив 

починаються як би «з нуля». Зокрема, незважаючи на те, що в 2000-х роках був здобутий 

успішний досвід впровадження  відновних підходів до роботи з правопорушеннями які 

вчинили діти, практика використання медіаційних технологій у кримінальному судочинстві 

зовсім зникла з поля зору законодавців, і акцент робиться виключно на сферу цивільного та 

адміністративного права. 

Існує також проблема того, що юристи можуть «монополізувати» розуміння медіації 

на законодавчому рівні (як це вийшло у декількох сусідніх країнах). Причиною цього є те, 

що у дискусіях та публічному просторі все більш широке розповсюдження отримує "вузьке" 

юридичне розуміння конфлікту як винятково такої події, яка може і повинна отримати 

правову оцінку і має перспективи судового врегулювання. При цьому, поза увагою 

залишається величезний масив конфліктних ситуацій, ескалація яких не доходить до 

звернення у правоохоронні органи та за правовою допомогою. Як результат, вузько правове 

розуміння медіації як винятково досудової технології стає домінуючим у сфері її 

законодавчого закріплення. Існують також небезпідставні побоювання, що до того, як масове 

входження юристів до медіації вплине на ціннісні основи цієї технології, та чи не будуть 
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привнесені у медіацію всі ті негативні «особливості» з якими українська правова система 

бореться з моменту виникнення нашої держави. «Об’єктивність» цього процесу мало втішає 

на фоні того, що одним з вагомих «викликів» для широкого розповсюдження практики 

медіації і так є невідповідність цінностей, на яких вона ґрунтується, «традиційним» 

цінностями, які лежать в основі практики вирішення конфліктів у нашому суспільстві. Так, 

наприклад, для людини з пострадянським менталітетом той факт, що хтось сторонній прийме 

рішення щодо важливого для неї питання, далеко не завжди є негативним. Навпаки, багато 

хто радий звільнитися від тягаря відповідальності за прийняття рішення та перекласти її на 

представника влади.  

Висновки. Отже, зростання медіаційної практики безпосередньо залежить від  

ціннісних змін в українському суспільстві. 

 

УДК 378.046.4                Добрянська Олена Миколаївна, 

завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін  

кафедри природничо-математичної освіти  

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»  

Дніпропетровської обласної ради 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ  

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ  

В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми. Проектом Концепції розвитку педагогічної освіти передбачено, 

що педагогічний працівник буде одночасно як об’єктом, так і провідником позитивних змін. 

Якісна освіта є одним з головним чинником успіху на шляху розвитку інформаційного 

суспільства та суспільства знань [2]. 

В умовах, коли відбувається реформування освітньої стратегії, професійна 

компетентність учителя набуває надзвичайної актуальності. Необхідною умовою сьогодення 

є не лише глибокі знання у професійній сфері та високий рівень освіченості, а й постійне 

поповнення та поновлення знань, високий рівень професіоналізму.  

Виклад основного матеріалу. Ми погоджуємося з думкою М. Мазурок про те, що 

найважливішою проблемою побудови цілісної системи безперервної освіти на даному етапі є 

формування і розвиток професійної компетентності педагогічного працівника. Означена 

місія насамперед покладається саме на систему післядипломної педагогічної освіти, яка є 

органічною складовою системи безперервної освіти і спрямована на приведення 

професійного рівня педагогічних працівників у відповідність до світових стандартів, вимог 

часу, індивідуально-особистісних та виробничих потреб. Сучасне суспільство вимагає 

змінити характер післядипломної педагогічної освіти, зорієнтувати зміст і методи на 

формування умінь оперувати інформацією, володіти комп’ютерними технологіями, мислити 

професійно-прагматично, формувати новий тип інтелекту, мислення, відношення до 

педагогічної професії [3].  

Компетентнісний підхід, за твердженням Л. Ніколенко, «потребує трансформації змісту 

післядипломної педагогічної освіти, перетворення його з моделі, яка об’єктивно існує для 
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«всіх» педагогів, на суб’єктивні надбання кожного педагога, що їх можна виміряти» 

[4, с. 23]. 

Одним із пріоритетних завдань розвитку неперервної педагогічної освіти державними 

документами (Галузевою концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти, Концепцією 

розвитку післядипломної освіти в Україні) визнано впровадження акмеологічних та 

аксіологічних засад у підготовці педагогічних кадрів, формування мотивації та створення 

умов для їх навчання й саморозвитку упродовж професійної діяльності [1].  

Висновки. Отже, процес розвитку професійної компетентності педагогічнихпрацівників 

є цілісним і водночас динамічним, а результатом навчання в системі підвищення кваліфікації 

має бути динаміка фахової компетентності, яка виражається в прирості знань, умінь, 

навичок, досвіду особистісного саморозвитку, творчої діяльності, емоційно-ціннісних 

відносин, ціннісно-світоглядної спрямованості[3]. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО 

ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЛЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Постановка проблеми. Економічна, соціальна нестабільність держави, криміналізація 

суспільства зумовили падіння цінностей, підвищила конфліктність та агресивність в 

соціальних і міжособистісних стосунках. Усе це призвело до появи таких нових соціально-

психологічних проблем у закладах загальної середньої освіти, як насилля над учнями. При 

цьому освітня практика свідчить про особистісну неготовність доволі великої кількості 

освітян до попередження психологічного насилля. Більш того, в силу специфічних 

психологічних проблем педагогічної діяльності, що виникають в умовах некерованого стресу 

http://shag.com.ua/rozvitok-profesijnoyi-kompetentnosti-suchasnogo-vchitelya-u-%20pr.html
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(емоційне вигорання, професійній деформації особистості та ін.)  деякі педагоги самі можуть 

виступити ініціаторами такого насилля. 

Виклад основного матеріалу. Причиною психологічного насилля в школі, на наш 

погляд, є, перш за все, особистісна неготовність частини вчителів до попередження 

психологічного насилля через втрату поваги до особистості дитини, відсутність реалізації 

індивідуальних потенцій та безпеки в освітньому середовищі, відсутність знань і досвіду у 

розв’язанні конфліктних ситуацій, навичок самоконтролю, несформованість управлінських 

та комунікативних навичок, особиста психологічна травмованість учасників освітнього 

процесу. 

Розв’язання даної проблеми можливо в умовах післядипломної освіти, яка 

забезпечить підвищення кваліфікації вчителів, сформує та розвине їхню професійну 

компетентність у забезпеченні психологічного благополуччя учнів. Водночас, як показує 

практика, заклади післядипломної освіти не достатньо готові до реалізації психологічних 

резервів формування готовності освітян до професійної діяльності з профілактики 

психологічного насилля в закладах загальної середньої освіти. Це веде до того, що якість 

підвищення кваліфікації часто не досягає такого рівня, який забезпечує певну особистісну 

готовності вчителів до профілактики психологічного насилля між учасниками освітнього 

середовища. 

Слід зазначити, що в науковій літературі предметом уваги дослідників були окремі 

аспекти досліджуваної даної теми. Так, зокрема, вивченням проблем особистісної готовності 

фахівців до професійної діяльності займалися Б. Г. Ананьєв, Д.О.Лєонтьєв, Н. Ю. Волянюк, 

Г. В. Ложкін, І.С.Кон, А.М.Прихожан, С. Д. Максименко, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна, 

В.А. Семиченко, Е.Е. Симанюк, Т.С. Яценко та ін., в тому числі, керівників освітніх 

організацій до ефективного управління освітньою діяльністю (О.І. Бондарчук, 

Л.М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, та ін.). Педагогічні аспекти підготовки вчителів до 

профілактики психологічного насилля розглядали Л. М. Ващенко, Н. І. Клокар, 

О. Г. Козлова, І. Г. Єрмаков, В. І. Уруський та ін.; Водночас, проблема особливостей 

розвитку особистісної готовності вчителя до профілактифки психологічного насилля в освіті 

та забезпечення психологічного благополуччя для розвитку учнів, попри всю її актуальність, 

ще не виступала предметом спеціальних наукових досліджень. Саме тому актуальним 

уявляється дослідження особистісної готовності вчителів до профілактики психологічного 

насилля в закладах загальної середньої освіти та можливостей її розвитку в умовах 

післядипломної освіти.  

Дослідження планується здійснити в декілька етапів: 

На першому етапі здійснюватиметься теоретичний аналіз літератури з метою 

визначення теоретико-методологічних засад дослідження проблеми особистісної готовності 

вчителів до профілактики психологічного насилля в закладах загальної середньої освіти, 

буде складено програму емпіричного дослідження та визначено його методичну базу. 

На другому етапі буде проведено емпіричне дослідження особливостей та чинників до 

особистісної готовності вчителів до профілактики психологічного насилля в закладах 

загальної середньої освіти. 
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На третьому етапі у процесі формувального експерименту буде обґрунтовано та 

перевірено умови формування особистісної готовності вчителів до профілактики 

психологічного насилля в закладах загальної середньої освіти, розроблено та апробовано 

програму формування психологічної готовності вчителів до особистісної готовності вчителів 

до профілактики психологічного насилля в закладах загальної середньої освіти в умовах 

післядипломної педагогічної освіти. 

На четвертому етапі буде здійснено аналіз ефективності впровадження програми 

формування особистісної готовності вчителів до профілактики психологічного насилля в 

закладах загальної середньої освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти, проведено 

узагальнення результатів дослідження та їх представлення у тексті дисертаційного 

дослідження. 

Висновки. Такий підхід дозволить не лише дослідити особливості особистісної 

готовності вчителів до до профілактики психологічного насилля в закладах загальної 

середньої освіти, але й озброїти психологічну службу системи освіти дієвим психологічним 

інструментарієм запобігання проявам насильства. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ З 

РОЗВИТКУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ  

КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Постановка проблеми. В умовах Нової української школи важливого значення 

набуває розвиток ціннісних орієнтацій усіх суб’єктів освітнього процесу, у тому числі й 

підлітків. Це, в свою чергу, зумовлює доцільність дослідження психологічних особливостей 

професійної діяльності вчителів у контексті усвідомлення ними закономірних змін ціннісних 

орієнтирів особистості, переоцінки ідеалів у підлітковому віці, що сприятиме формуванню 

системи ціннісних компетентностей в учнів.  

Виклад основного матеріалу. Здавна підлітковий вік вважався психологами 

найважливішим і найскладнішим етапом у становленні й розвитку особистості. Саме в цей 

період підліток докладає свідомих зусиль у формуванні власного світогляду, здійснює 

переоцінку системи своїх цінностей, ідеалів, визначається у шляхах самореалізації. 

Найважливішим ресурсом у самовизначенні підлітків виступає ідеал, а саме ідеал власного 

майбутнього. 

Поняття «ідеал» є складним та багатогранним психологічним феноменом. Наявність 

усвідомленого ідеалу, в тому числі ідеалу власного майбутнього, дозволяє учням мати чіткі 

цілі та визначеність у майбутній сфері діяльності, професії. Усвідомлений ідеал власного 
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майбутнього виступає потужним стимулом особистісного розвитку та формування ціннісних 

орієнтирів підлітків. 

Висновки. Отже, знання педагогами та психологами особливостей розвитку ідеалу 

сучасних підлітків дозволить підвищити ефективність заходів щодо формування системи 

ціннісних орієнтирів учнів під час організації навчально-виховного процесу в освітньому 

закладі та сприятиме вдосконаленню професійної діяльності вчителів в умовах Нової 

української школи. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми. У сучасник умовах упевнено розвивається ринок освітніх 

послуг як система соціально-економічних відносин між закладами освіти і споживачами з 

метою продажу та купівлі освітніх послуг. Підвищення ефективності його функціонування 

передбачає впровадження маркетингового підходу у сферу освітніх послуг. 

Окремі питання зазначеної проблеми вже були предметом уваги дослідників. 

Досліджено соціально-психологічні аспекти маркетингу та реклами (К. Мозер, А. Панкрухін 

та ін.), питання соціально-психологічного забезпечення маркетингової діяльності загалом і у 

сфері освітніх послуг зокрема (Д. Ванькіна, Є. Карпов та ін.), окремі  аспекти готовності 

менеджерів освіти до зазначеного виду діяльності (Д. Акімов, О. Бондарчук та ін.). Водночас, 

психологічну специфіку освітніх послуг у контексті вимог Концепції нової української 

школи (з подальшою їх проекцією на сферу професійно-технічної освіти) досліджено 

недостатньо 

Виклад основного матеріалу. Освітня послуга, як сказано у статті1 нового Закону 

України «Про освіту» [2] являє собою комплекс визначених законодавством, освітньою 

програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість 

та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання. У свою 

чергу, результатом навчання є: знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, 

цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів [2].  

Зважаючи на соціальну місію сучасною освіти і спираючись на результи теоретичного 

аналізу літератури, виявлено соціально-психологічну специфіку освітніх послуг загалом і 

системи професійно-технічної освіти зокрема. У зазначеному контексті освітні послуги 

сприймаються особистістю як форма реалізації пізнавальних і соціальних мотивів, 

необхідний етап побудови життєвого шляху і здійснення кар’єри, зумовлюючи високі 

суспільні очікування щодо якості освітніх послуг. З іншого боку йдеться про недостатнє 

врахування специфіки таких послуг у свідомості їх споживачів. Йдеться, зокрема про: 
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1) «нематеріальність» освітніх послуг, через що їх якість можливо осягнути до 

моменту надання лише опосередковано через формалізацію та наочне подання найбільш 

значущої для певної цільової групи інформації про освітні послуги (навчальні плани, 

програми, методи та форми надання послуг, ліцензії, дипломи, імідж професійно-технічних 

навчальних закладів та ін.);  

2) невіддільність послуг від суб’єктів, що їх надають, і, отже, нестійкість за якістю, 

яка посилюється через відсутність жорстких стандартів на процеси й результати надання 

послуг, мінливість споживачів освітніх послуг, неможливість установити чіткі критерії 

оцінки якості в системі «людина-людина»;  

3) комплексний характер освітніх послуг, надання послуг супроводжується 

перетворенням особистості учня, створенням духовних цінностей тощо, через що воно 

набуває самоцінності та значущості безвідносно до кількісного, матерального результату;  

4) відносну тривалість надання освітніх послуг і, водночас, відтермінування вияву 

результативності та залежність результатів від умов майбутнього життя того, хто отримав 

освітні послуги;  

5) необхідність подальшого супроводу послуг (неперервність освіти) через природне 

для людини забування інформації та старіння знань в умовах постійних змін і, разом з тим, 

нечітке визначення в суспільстві статусу неперервної освіти протягом життя.  

Слід ураховувати у разі надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, 

недостатньо високий статус робітничих професій в очах потенційних споживачів послуг. 

Через падіння престижу багатьох суспільно значущих професій значна частина молодих 

людей не бажає працювати за робітничими професіями. Для більшої частини молоді на 

перший план вийшли прагматичні міркування та спонтанно-емоційний вибір за мотивами 

престижності. Як наслідок, переважна більшість випускників орієнтується на отримання 

вищої освіти, у той час, як професійну підготовку в ПТНЗ планують отримати лише 5% 

опитаних випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 

Такий стан речей позначається на невисокому іміджі самих професійно-технічних 

навчальних закладів, утруднюючи переконання потенційних споживачів послуг у 

доцільності та якості саме професійно-технічної освіти. Тому переважну частку контингенту 

професійно-технічного навчального закладу становить учні віком від 14 до 22 років, які не 

змогли продовжити своє навчання у гімназіях, коледжах або технікумах з причин низької 

успішності у навчанні, регулярних пропусків уроків і систематичних порушень дисципліни. 

У ПТНЗ до цих проблем добавляються ще й низькі показники професійних досягнень учнів 

із-за випадкового вибору ними професії або навчального закладу. Пов’язано це з тим, що у 

ПТНЗ часто приймають на навчання усіх, незалежно від того, наскільки самостійно і 

відповідально зроблено вибір майбутньої професії, а мотиви такого вибору практично не 

буруться до уваги.  

Висновки. Це зумовлює підвищені вимоги до психологічної готовності керівників і 

педагогічних працівниів закладів професійної освіти до маркетингу освітніх послуг, 

розвиток якої можна, зокрема, забезпечити в умовах післядипломної освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

 

Постановка проблеми. Розгортання професійної діяльності психолога відбувається в 

контексті взаємодії із клієнтом, в якому домінуючими емоціями останнього нерідко є 

тривога, страх, хвилювання тощо. Неабияку роль у цьому процесі відіграє слово психолога, 

яке спрямоване на розуміння конфліктів, станів клієнта, а такожє засобом потужного 

психотерапевтичного впливу. Мовленнєва комунікація психолога є вагомим чинником у 

вирішенні професійних проблем та конфліктів, адже від уміння зробити попередні настанови 

залежить подальше психологічне благополуччя клієнта. Н. В. Чепелєва зауважує, що 

специфіка професійного спілкування між психологом і клієнтом підвищує вимоги не тільки 

до професійних якостей фахівця, а й до його індивідуально-психологічних особливостей 

особистості [3]. 

Виклад основного матеріалу. Особлива роль у становленні мовленнєвої комунікації 

психологів належить професійній підготовці на етапі навчання у вищому начальному 

закладі. Майбутній психолог повинен володіти багатьма мовними навичками та вміннями, 

які дозволять йому розуміти й ідентифікувати захисні механізми клієнта та обмеження, що 

породжуються цими механізмами. За допомогою мовлення він сам здійснює психологічний 

вплив, розширює, доповнює та збагачує внутрішній світ клієнта. Л. П. Крисін виділяє чотири 

рівні володіння мовою: власне лінгвістичний (вільне маніпулювання мовою, незалежно від 

характеру її використання в різних сферах людської діяльності); національно-культурний 

(володіння національно обумовленою специфікою використання мовних засобів); 

енциклопедичний (володіння не тільки словом, але і «світом слова», тобто тими 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F87666%2F&ei=PWFgVIbzCIvlaorBgsgI&usg=AFQjCNERGqKiC0TBpwlz5dpJbU08EcN_HA
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реальностями, які стоять за словом);ситуативний (уміння застосовувати мовні знання і 

здібності відповідно до ситуації) [1]. 

Уперше професійне мовлення розглядалося в працях О. О. Леонтьєва. Вчений 

наголошував, що комунікативно-мовленнєва діяльність є найвищою формою комунікації з 

усвідомленим мовленнєвим «мотивом-метою». Мовленнєве висловлювання виступає 

умовою комунікації як форми смислової взаємодії людей [2]. Мовленнєво-комунікативна 

взаємодія пронизує весь процес професійної діяльності психолога.  

Висновки. Професійно-мовленнєва діяльність психолога є самодостатньою лише тоді, 

коли мовлення самоцінне, адже формування смислів засвідчує не тільки контекстне 

розуміння, а й розуміння мовленнєвих намірів і прихованих мотивів. Розглядаємо 

комунікативно-мовленнєву діяльність як фахову складову в структурі професійної 

підготовки майбутніх психологів у вищій школі. Професійно-мовленнєва комунікація 

майбутнього психолога може бути представлена як спеціалізоване використання мовлення 

(говоріння й аудіювання) для професійного спілкування, що забезпечує смислову взаємодію 

її суб’єктів. Вона завжди предметна, соціально-орієнтована, цілеспрямована. Тому 

специфічна за своїм мотивом, який не може бути реалізованим ніяким іншим способом, 

окрім мовленнєвого. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

Постановка проблеми. Реалізовуючи нові Державні стандарти освіти в динамічних 

умовах сучасного глобалізованого світу та розвитку інформаційних технологій, ми передусім 

забезпечуємо соціальне замовлення на формування творчої соціально-адаптованої 

особистості, здатної самостійно визначати цілі своєї діяльності, планувати її, здійснювати та 

нести відповідальність зарезультат. А виховати таку особистість може лише вчитель, який 

сам володіє означеними рисами. 

Виклад основного матеріалу. Пригадаємо схематичну модель компетентностей 

сучасного педагога, що була розроблена у Костопільському районному методичному 

кабінеті. Реалізовуючи напрацьовану модель, завдання методичної служби насамперед 

вбачаємо у включенні молодого педагога в освітній простір, наданні допомоги молодому 
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вчителю в розвитку його професійного потенціалу та моніторингу діяльності й ефективності 

організації методичної роботи з молодими педагогами.  

Задля виконання поставлених завдань через управлінську діяльність практикуємо 

планування роботи школи молодого учителя природничо-математичних та технологічних 

дисциплін, створення палітри освітніхпослуг для молодих учителів у процесі їх 

професійного зростання, забезпечення зворотного зв’язку в системі «методична служба – 

молодий учитель» через різні форми моніторингу (діагностування, відвідування уроків, 

аналіз рівня навченості дітей та результативності участі в інтелектуальних змаганнях).  

Найбільш суттєвою та ефективною формою з даною категорією педагогів є діяльність 

школи молодого учителя природничо-математичних та технологічних дисциплін. На її 

засіданнях розглядаються такі питання відповідно до аналізу діагностичних анкет:  

- майстерність педагогічного спілкування; 

- попередження конфлікту в процесі взаємодії вчителя та учня; 

- способи формування пізнавального інтересу дітей на уроці. 

Серед освітніх послуг, на які можуть розраховувати молоді педагоги Костопільщини: 

діяльність структурного методичного підрозділу, інформування через сайт відділу освіти та 

портал «Освіта Рівненщини», консультування,допомога у вивченні педагогічного 

досвіду,забезпечення доступу до інформаційних мультимедійнихпродуктів, що створені в 

освітньому просторі. Однією з найбільш ефективних форм роботи є діяльність електронної 

скриньки довіри, куди молоді вчителі можуть спрямовувати свої запити та відверті 

запитання. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ  

У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток технологій зумовлює непередбачуваний 

розвиток суспільних процесів. Сьогодні неможливо напевно сказати, які виклики постануть 

перед прийдешнім поколінням. Тому виникла потреба у реформуванні освіти. Суть та ідея 

нової української школи полягає в тому, що це має бути школа для життя у ХХІ столітті. 

Відбувається перехід від школи, яка дає дитині певний обсяг теоретичних знань, до школи 

компетентностей, а це не тільки знання, а й уміння їх використовувати для вирішення 

практичних завдань, ставлення і цінності, вміння критично оцінювати інформацію [1]. 

Випускники нової школи – це освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни 

та патріоти, здатні до ризику та інновацій. Школа має відповідати вимогам сучасної України 

і потребам дітей.  

Формула нової школи містить чотири основних елементи: 

1. Новий зміст освіти, який ґрунтується на компетентнісному підході. 

2. Умотивований учитель, готовий до якісної роботи в нових умовах. 

3. Нова система управління освітою: автономія та децентралізація. 

4. Сучасне освітнє середовище. 
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Для ефективного впровадження Концепції Нової української школи проводиться 

підвищення кваліфікації вчителів, де вони оволодівають компетентнісними методами 

навчання.  

Реформування системи освіти руйнує старі, звичні, усталені методи і форми роботи 

педагогів, що зумовлює стресові ситуації, пов’язані з необхідністю будувати свою роботу на 

принципово нових засадах. Недостатньо сподіватися на здатність педагогів самостійно 

долати стресові ситуації, доцільно надавати їм професійну допомогу, зокрема вживати 

заходів, що сприятимуть формуванню резильєнтності. адже резильєнтність є важливим 

чинником успішної реалізації особистості в мінливому світі. 

 Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури виявив, що проблема 

особистісної адаптації до складних життєвих ситуацій була предметом досліджень багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Стійкість, стресостійкість як внутрішній ресурс 

досліджували Л. Г. Боброва, І. О. Віденєєв.Т. М. Титаренко іТ. О. Ларіна визначали 

життєстійкість особистості як соціальну необхідність та безпеку. Д.А. Лєонтьєв розробив 

багаторівневу модель взаємодії з несприятливими обставинами. А. В. Фурман вивчав у своїх 

працях особистісну адаптованість школярів, розробив методику визначення особистісної 

адаптованості школярів. І. М. Ющенко розглядав резильєнтність дитини в парадигмі 

ресурсного підходу.  

Упродовж сорока років резильєнтність знаходиться в полі зору низки зарубіжних 

учених (E. Anthony, D. J. Cohen, D. Cowen, N. Garmezy, S. Luthar,A. Masten, M. Rutter). 

 Резильєнтність – це динамічний процес розвитку особистості, який передбачає 

позитивну адаптацію в контексті значних життєвих негараздів. Визначальними рисами цього 

поняття є три принципові умови: 1) перебування особистості в стресових умовах; 

2) наявність захисних чинників, включаючи внутрішні активи та зовнішні ресурси; 

3) досягнення позитивної адаптації, незважаючи на значні життєві труднощі.  

 Більш широке визначення цього конструкту дали A. Masten, K. Best,N.Garmezy, які 

визначилирезильєнтність як процес, здатність або результат успішної адаптації, незважаючи 

на складні або загрозливі обставини. 

 Американська психологічна асоціація також широковикористовує визначення 

резильєнтності, характеризуючи її як процес успішної адаптації перед неблагополуччям, 

травмами, стресогенними факторами(конфліктив сім’ї, проблеми зі здоров’ям, фінансова 

нестабільність, негаразди на роботі). 

 Висвітлюючи питання резильєнтності у професійній діяльності, науковці зазначали, 

що це –життєва риса, яку можнарозвивати, підкреслювали, що це питання перетворення 

нещасть на можливості, а також формування вміння успішно діяти, перебуваючи у хаосі, 

поки не з’являться послідовні й зрозумілі схеми виконання роботи [3]. 

 Отже, дослідження поняттярезильєнтності є перспективним з огляду на необхідність 

підготовки вчителів до професійної стійкості, до роботи в умовах невизначеності. Доцільним 

є розробка заходів та програм, що вчать педагогів діяти в непередбачуваних ситуаціях, 

допомагають адаптуватися до нових умов праці, змінюватись згідно до вимог сучасного 

суспільства. 

 Значна кількість наукових праць присвячено вивченню резильєнтності дітей та 

підлітків. П. Бенсонзауважував, що термін ―резильєнтність‖ вказує на зміну парадигми від 

ідентифікації факторів ризику індивідума (тобто патологічного погляду) на виявлення 

сильних якостей особи, що резильєнтнаособистість стресостійка і менш вразлива, 

незважаючи на досвід значних негараздів. 

 Досліджуючи зв’язок резильєнтності з розвитком підлітків [5], вчені зазначили, що 

резильєнтність може бути визначена як процес ефективної мобілізації внутрішніх та 

зовнішніх ресурсів при адаптації, або управління значними джерелами стресу або травм. 

Таким чином, розвиток резильєнтності означає зміцнення особистісного потенціалу 

школярів, формування навичок продукування та застосування ефективних стратегій 

проживання ситуацій життєвих змін. 
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 Дослідження резильєнтності показали, що основна відмінність між особами, які дуже 

добре адаптуються, незважаючи на ризик виникнення негараздів, та осіб, які зрештою 

страждають від недостатньої адаптації, є наявність захисних факторів. Формування 

внутрішніх та зовнішніх захисних факторів підлітків може допомогти їм адаптуватися до 

стресових та ризикованих життєвих ситуацій. До внутрішніх захисних факторів належать: 

оптимізм, сприйняття контролю (інтеріорізація загальних правил поведінки), самореалізація 

та активне застосування копінг-стратегій (Smith B. 2002). Щодо зовнішніх захисних 

факторів, то теоретики (Hepworth D., Rooney R., Larsen J. 2002) вважають, що люди, які не 

мають функціональної системи соціальної підтримки, більш вразливі до зовнішніх стресів. 

Тому важливо зміцнювати здатність підлітків розпізнавати та використовувати системи 

соціальної підтримки в своєму оточенні. 

 Зростає інтерес до вивчення важливих захисних факторів підлітків. Їх можна поділити 

на чотири основні групи:  

1. Емоційний зв’язок(прив’язаність, прихильність до батьків, значущих дорослих, 

просоціальноналаштованих друзів-однолітків). 

2. Компетенція, зокремавиділяють п’ять основних індивідуальних компетенцій: 

пізнавальна компетентність (когнітивні здібності); емоційна компетентність (гарна 

саморегуляція емоцій та імпульсів); моральна компетентність (позитивне самовідчуття); 

поведінкова компетентність; соціальна компетентність. 

3. Оптимізм, що виявляється в самоефективності, духовності, відчутті сенсу життя, а 

також чітка і позитивна самоідентичність. 

4. Навколишнє середовище,наприклад, упорядкована домашня обстановка (високий 

рівень довіри і тепла, авторітетне системне виховання), сприятливі соціально-економічні 

фактори, високий рівень громадської безпеки та охорони здоров’я. 

 Наведений вище список не є вичерпним. У науковій літературі підтримується думка, 

що резильєнтність може бути підсилена культурними цінностями етнічної родини, та 

наданням взаємної психологічної підтримки. 

Крім того, для деяких внутрішніх активів можуть знадобитися два або більше захисних 

фактори. Наприклад, результати дослідження показали, що почуття гумору, що поєднує 

пізнавальну компетенцію з оптимістичним світоглядом, є внутрішнім захисним фактором, 

який допомагає особі легше проживати життєві негаразди. Гумор є терапевтичним для 

управління тривогою і створює буфер для індивідуума проти негативних наслідків стресу 

[4]. Н.Діксон також зазначив, що гумор допомагає перебудовувати когнітивне сприйняття 

загрозливої ситуації [2]. Таким чином, це дозволяє підлітку вивчати когнітивні альтернативи 

та розробляти стратегії управління конфліктами у відповідь на стресові та загрозливі 

ситуації. Очікується, що ці навички краще використовуються підлітками, які отримали певні 

соціальні та пізнавальні компетенції. 

 Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що розвиток 

поняття резильєнтності є актуальним в світлі реалізації Концепції Нової української 

школи,адже всі учасники освітнього процесу потребують фахової психологічної підтримки в 

умовах впровадження нових засадничих положень праці та навчання. На нашу думку, існує 

кілька способів, що сприятимуть розвитку резильєнтності педагогів, учнів та батьків. По-

перше, це розробкапрограм недирективної підтримки суб’єктів освітнього процесу;по-друге, 

впровадження комплексних програм, які передбачають формування резильєнтності у зв’язку 

з розвитком п’яти основних компетенцій: пізнавальної, емоційної, моральної, поведінкової 

та соціальної.Такі заходи мають сприятисамореалізації, зростанню духовності, чіткій і 

позитивній ідентичності, що є найважливішими елементами резильєнтності. 
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Постановка проблеми. Постійні зміни в суспільстві вимагають у її членів нових 

навичок, нових вмінь, нового погляду на майбутнє, що безумовно вимагає нового підходу до 

вирішення питання надання освіти молодому поколінню, які з малку повинні освоїти нові 

технології, які увірвалися в наше життя та змінили його назавжди. Концепція «Нової 

Української школи» реалізує впровадження нових методів освіти новим людям у новому 

оновленому суспільстві. Це завдання можна виконати тільки за умови забезпечення 

суспільства компетентними фахівцями, які потребують нового бачення майбутнього та 

забезпечення с другого боку компетентних вчителів, які б могли навчити новому в нових 

умовах. Ситуація в освіті складна й необхідність підготовки компетентними фахівцями 

освіти в країни в цілому очевидна.  

Крім того, у нашій країні ситуація в цілому дуже ускладнилася з причини збройного 

конфлікту на сході України, а в закладах освіти, які територіально близькі до зони конфлікту 

вимоги до компетентності фахівців має свої особливості, зокрема вчителі стикаються з 

різними категоріями нашого суспільства, які часто мають протилежну точку зору, фізичну, 

психологічну травматизацію.  

Мета статті: висвітлити особливості вдосконалення психологічної компетентності 

вчителів із закладів освіти, які перебували в зоні збройного конфлікту, в умовах реалізації 

концепції Нової Української школи. 

Виклад основного матеріалу. У словнику практичного психолога під редакцією 

С. Головіна  психологічна компетентність визначена як «…здатність індивіда ефективно 

взаємодіяти з людьми свого оточення в системі міжособистісних відносин. Формується в 

ході освоєння індивідом систем спілкування та включенням в спільну діяльність. Має 

наступні складові: 

1) вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях; 
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2) вміння правильно визначати особистісні особливості та емоційний стан інших 

людей; 

3) вміння вибирати адекватні способи поводження з ними й реалізувати їх в процесі 

взаємодії. Особливу роль відіграє вміння поставити себе на місце іншого (рефлексія; 

емпатія)» [1, с. 495]. 

«Ефективність діяльності освітніх організацій в умовах соціальних трансформацій 

залежить від психологічної компетентності усіх суб’єктів навчально- виховного процесу» 

[1]. Психологічна компетентність як складова професійної компетентності вчителів вимагає 

розвиток таких якостей, як емпатія, толерантність до іншої точки зору, постійна робота над 

собою, рефлексія, мати навички та звичку використовувати техніки стабілізації 

психологічного стану, саморегуляції, надання першої психологічної допомоги, що стає ще 

більш актуальним в умовах збройного конфлікту. Школа бере на себе поширену 

відповідальність за психологічний стан або й життя дитини, надає підтримку, почуття 

приналежності, відчуття, що дитина потрібна, цінна для формування почуття маленької, але 

безпеки. Поведінка вчителя в момент обстрілу впливає на стан всіх учнів, тому психологічне 

здоров’я та психологічна підготовка фахівців має велике значення й може запобігти 

психологічній травматизації або знизити рівень стресу як самих вчителів, так й дітей, 

знизити ризик раннього дорослішання дитини. Тому велика кількість міжнародних 

організацій зараз працює за напрямом психосоціальної підтримки населення поблизу лінії 

зіткнення у межах Луганської та Донецької областей. Діяльність психологів організацій 

спрямована на підтримку постраждалого населення, у тому числі в школах з педагогічним 

колективом та школярами. Робота проводиться у тренінговій формі, групових занять, 

індивідуальних консультацій та психологічної просвіти. Теми занять для вчителів 

спрямовані на формування чи розвиток різних навичок, які підвищують їх психологічну 

компетентність. 

Висновки. Життєві обставини показали необхідність мати й підвищувати 

психологічну компетентність й змінили ставлення до вдосконалення психологічної 

компетентності як єдиному й головному засобу збереження не тільки психічного здоров’я в 

умовах збройного конфлікту, а і як допомога в збереженні взагалі життя. 
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Постановка проблеми. Сучасні концептуальні зміни в освіті характеризуються 

зростанням інтересу до теоретичного обґрунтування і практичного впровадження 
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інструментарію, що допоможе здійснювати психологічну допомогу педагогам Нової 

української школи. У зв’язку із збільшенням емоційного навантаження на вчителів-

першопрохідців, що, здійснюють трансформацію та оновлення застарілої освітньої 

системи спостерігаються тенденції до «професійного виснаження», певних 

психологічних особистісних утруднень і саме це стимулює до активних пошуків 

екологічних, ефективних інструментів психологічного супроводу фахівців-новаторів.  

Виклад основного матеріалу. Як показує аналіз теоретичних досліджень і 

результати практики – робота спеціаліста, що здійснює психологічний супровід педагога 

Нової української школи повинна бути максимально технологічною. Аналіз наявного 

сучасного вітчизняного та зарубіжного психологічного інструментарію дає підстави 

стверджувати, що метафоричні асоціативні зображення (МАЗ) зарекомендували себе як 

екологічний та результативний проективний метод. На сьогоднішній момент історія 

появи перших МАЗ, або МАК (метафоричних асоціативних карт) досить детально 

описана різними авторами (В. Кіршке, Т. Бородулькіною, Н. Верніковою, 

Є. Морозовською, Г. Кац, Е. Мухаматуліною та ін. Активно працюють над розробкою 

наборів метафоричних асоціативних зображень, психотехнік з використанням МАЗ 

співробітники навчально-наукової лабораторії арт-терапії та інноваційних технологій 

психологічного консультування кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Зокрема, спеціалістами було розроблено 

та апробовано близько двадцяти наборів метафоричних асоціативних зображень таких як 

«Баланс Життя», «Тіні говорять», «Сюрреалізм здоров’я» та ін., а також близько ста 

психотехнік з використанням МАЗ. Ми презентуємо декілька ефективних психотехнік, 

які доцільно використовувати працівникам психологічної служби освіти у процесі 

психологічного супроводу педагогічного колективу, що реалізує Концепцію Нової 

української школи. Для застосування нижченаведених психотехнологій можна 

використовувати будь який існуючий набір метафоричних асоціативних зображень. 

Психотехніка 1.«Хочу! Можу! Роблю! Дякую!» 

Мета: розвиток навички окреслювати завдання, які необхідно досягнути, 

визначати свої реальні ресурси та можливості, вибудовувати стратегії діяльності та 

навичку подяки собі за досягнуті результати.  

Етап 1. Педагог витягує «всліпу» з загальної колоди 4 «сюжетні карти» та 

розкладає, розкриваючи їх по черзі, за схемою представленою нижче.  

 

Карта 1 – це карта «Хочу!» 

Карта 2 –це карта «Можу!» 

Карта 4 –це карта «Роблю!» 

Карта 5 –це карта «Дякую!» 

 

Етап 2. Загальна рефлексія. Що клієнт отримав «у цьому місці і в цей час»? 

Психотехніка 2. «Горище» 

Мета: розвиток навички аналізу проблемної ситуації, шукати власні ресурси, 

будувати стратегії рішень ситуації.  

Етап 1. Педагог витягує «всліпу» з загальної колоди 20 «сюжетних карт» та 

розкладає їх за схемою, зображеною нижче, відкриває та відрефлексовує кожну почерці. 

 

1 

 

1 

 

3 

 

4 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший ряд – зображення, що висвітлюють ситуацію, яка турбує; другий ряд – 

зображення, що висвітлюють інформацію про першопричини виникнення ситуації; третій 

ряд – зображення, що висвітлюють інформацію про перешкоди на шляху рішення 

ситуації, яка турбує; четвертий ряд – зображення, що висвітлюють інформацію про 

ресурси, які дозволять вирішити ситуацію; п’ятий ряд – зображення, що висвітлюють 

стратегії рішення ситуації; шостий ряд – зображення, що дають можливість клієнту 

подякувати собі за знайдені власні ресурси та стратегії рішення ситуації; сьомий ряд – 

зображення, що дають можливість усвідомити, що педагог отримав «у цьому місці і в цей 

час». 

Етап 2. Загальна рефлексія.  

Психотехніка 3. «Мої ресурси» 

Мета: розвиток навички аналізувати проблемну ситуацію, шукати власні ресурси, 

будувати стратегії рішень ситуації.  

Етап 1. Педагог озвучує проблему, яку хоче вирішити та витягує «всліпу» з 

загальної колоди 1 «сюжетну карту», що символізує напружену ситуацію, яка виникла та 

розкриває її, рефлексуючи. Схема представлена нижче. 

 

 

 

Етап 2. Педагог витягує «всліпу» з загальної колоди 5 «сюжетних карт» та 

розкладає їх перед собою за схемою представленою нижче.   
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Кожна карта – це наявні у педагога ресурси, що дозволять знайти рішення 

проблемної ситуації, яку він озвучив. 

Етап 3. Педагог витягує «всліпу» з загальної колоди ще 1 «сюжетну карту», що 

символізує рішення ситуації, яку він заявив. Схема розкладу представлена нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 4. Загальна рефлексія. Що педагог отримав «у цьому місці і в цей час»? 

Психотехніка 4. «Багатосерійний кінофільм про здоров’я» 

Мета: розвиток навички активізації природних механізмів самозцілення, 

формування навички саморегуляції.  

Етап 1. Педагогу пропонується пофантазувати та «стати» режисером фільму, що 

присвячений темі здоров’я.  

Етап 2. Педагог витягує «всліпу» з загальної колоди 9 «сюжетних карт» та 

розкриває їх за схемою, зображеною нижче, відрефлексовує. 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерпретація: 1 карта (у центрі) дає відомості про кінорежисера-автора кінофільму; усі 

інши описують основний сюжет кінофільму. 

 Етап 2. Педагог витягує «всліпу» з загальної колоди 12 «сюжетних карт» та 

розкриває їх за схемою, зображеною нижче,  відрефлексовує. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інтерпретація: 4 карти у центрі описують головних героїв кінофільму; 

Усі інші карти навколи цих чотирьох детально описують пригоду, в яку потрапили 

головні герої кінофільму. 
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Етап 3. Нова серія. Другий розклад карт робиться поряд з першим розкладом 

карт. Педагог витягує «всліпу» з загальної колоди 9 «сюжетних карт» та розкриває їх за 

схемою, зображеною нижче,  відрефлексовує. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерпретація: 1 карта (у центрі) дає відомості про героя-трікстера (провокатора), який 

з’являється в сюжеті кінофільму; інші карти карти описують діяльність провокатора. 

Етап 4. Нова серія. Третій розклад карт робиться поряд з першим та другим 

розкладами карт. Педагог витягує «всліпу» з загальної колоди 9 «сюжетних карт» та 

розкладає й розкриває їх за схемою, зображеною нижче, відрефлексовує. 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерпретація: 1 карта у центрі дає відомості про героя-переможця, який з’являється в 

сюжеті кінофільму; інші карти – «сюжетні карти» що описують «хепіенд» кінофільму. 

Етап 5. Загальна рефлексія. Що педагог отримав «у цьому місці і в цей час»? 

Висновки. Перспективами нашого дослідження стане розробка нових психотехнік 

з використанням метафоричних асоціативних зображень, що стануть у нагоді фахівцям 

психологічної служби, які здійснюють психологічний супровід педагогів Нової 

української школи. 

 

 

Кулаєва Тетяна Валеріївна,  

аспірант кафедри психології управління  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти, магістр психології 

 

ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК ОПАНОВУЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ`ЄКТА  

ТА РІВНЯ УСПІШНОСТІ ЙОГО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Постановка проблеми. Отримання освіти в сучасному світі є одним з важливих та 

довготривалих факторів стресу. Нерідко людина активного віку мусить водночас працювати, 

виконувати цілу низку соціальних обов’язків та – навчатися. Засоби подолання стресу, або 

опановуюча поведінка (англ. – copings або coping strategies) є суто індивідуальними та 

такими, що піддаються аналізові та корекції. Крім того, стиль реагування навіть у однієї 

людини може змінюватися в залежності від сфери життя, в якій він проявляється: у сімейних 
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стосунках, роботі або кар'єрі. Таким чином, вивчення та розуміння індивідуальної реакції 

суб’єкта навчання на стрес є важливим для вибудовування максимально індивідуалізованих 

та ефективних навчальних програм, як довготривалих (вища освіта) так і короткочасних 

(семінари, тренінги, курси тощо).  

Мета дослідження. Незважаючи на наявність робіт із зазначеної теми, проблема 

зв’язку опановуючої поведінки учня(студента) та рівня успішності його навчальної 

діяльності є недостатньо дослідженою і потребує подальшого вивчення.  

Виклад основного матеріалу. Копінг-поведінка (від англ. «to cope»- опановувати, 

долати) у сучасній психологічній науці визначається як поведінка, що спрямована на 

усунення або зменшення сили впливу стресогенного фактора на особистість. Це поняття, як 

здатність до подолання стресу, було введене Р. Лазарусом. Одна з найбільш впливових 

дослідниць даного феномену на пострадянському просторі, Т.Л.Крюкова розширює поняття, 

визначаючи опановуючу поведінку як таку, що дозволяє суб’єкту за допомогою 

усвідомлених дій подолати стрес або важку життєву ситуацію. Ця адаптивна усвідомлена 

поведінка спрямована на активну взаємодію з ситуацією. 

Виокремлюють дві основні функції копінгу. Перша сфокусована на проблемі і 

спрямована на руйнування стресового зв’язку особистості та середовища. Друга сфокусована 

на емоціях і спрямована на керування емоційним дистресом. Завжди при подоланні стресової 

ситуації мають місце обидві зазначені функції. 

Принципова схема реагування на стресор у копінг-поведінці містить у собі когнітивні 

оцінки (первинні й вторинні), а також емоційно-оцінні реакції. Первинна оцінка стресора 

приписує йому спочатку певний знак, тобто подія оцінюється або як позитивна, або як 

негативна (шкідлива, небезпечна), або як нейтральна. Потім, виходячи з первинної 

когнітивної оцінки події, відбувається неусвідомлюване включення емоційно-оцінних 

реакцій, які є підконтрольними когнітивній оцінці. Після включення емоційної оцінки 

формується певний керований психічний стан (в умовах якого протікає відповідна 

поведінка). На третьому етапі реагування на стресор включається вторинна когнітивна 

оцінка, яка, за механізмом організації зворотного зв'язку, або схвалює первинну оцінку й 

діяльність на його основі (при цьому можливе деяке корегування психічного стану й 

поведінки), або, якщо діяльність і психічний стан оцінюються як неправильні, виконує 

функції психологічного захисту. 

Найбільш глобальним розмежуванням копінг-стратегій, яке застосовується у 

психології при аналізі процесів переживання і носить виражений оціночний характер, є поділ 

їх на «ефективні» та «неефективні».  

«Неефективні» стратегії долаючої поведінки полягають, на думку вчених, у 

викривленні сприйняття реальності, самообдурюванні, потенційно патогенній або навіть 

«патологічній» психодинамічній активності особистості.  

«Ефективна» долаюча поведінка описується у психологічній літературі як 

реалістична, гнучка, більшою мірою усвідомлена, така, що підвищує адаптивні можливості 

суб’єкта, передбачає його довільний вибір, активна. Існує досить велика кількість різних 

класифікацій стратегій копінг-поведінки (Fineman, 1987, 1983, Lazarus, 1966).  
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Як зазначає І. Г. Малкіна-Пих (табл. 1), доречно виділити три основні критерії, за 

якими будуються ці класифікації. 

Таблиця 1. 

Класифікація копінг-стратегій за І.Г.Малкіною-Пих  

 

Види копінгів (копінг-стратегій) 

Емоційний/проблемний Когнітивний/поведінковий Успішний/неуспішний 

Емоційно-фокусований 

копінг – спрямований на 

врегулювання емоційної 

реакції. 

«Прихований» внутрішній 

копінг – когнітивне рішення 

проблеми, метою якої є зміна 

неприємної ситуації, що 

викликає стрес. 

Успішний копінг – 

використовуються 

конструктивні стратегії, що 

призводять в остаточному 

підсумку до подолання 

важкої ситуації, що 

зумовила стрес 

Проблемно-фокусований – 

спрямований на те, щоб 

впоратися з проблемою або 

змінити ситуацію, яка 

викликала стрес 

«Відкритий» поведінковий 

копінг – орієнтований на 

поведінкові дії, 

використовуються копінг-

стратегії, що спостерігаються у 

поведінці 

Неуспішний копінг - 

використовуються 

неконструктивні стратегії, 

що перешкоджають 

подоланню важкої ситуації 

 

Кожна використана людиною стратегія копингу може бути оцінена по всім 

перерахованим вище критеріям хоча б тому, що людина, яка опинилася у важкій ситуації, 

може використовувати як одну, так і декілька стратегій подолання. Таким чином, можна 

припустити, що існує взаємозв'язок між тими особистісними конструктами, за допомогою 

яких людина формує своє ставлення до життєвих труднощів, і тим, яку стратегію поведінки 

при стресі (подолання ситуації) вона обирає. 

Отже, опановуюча поведінка суб’єкта містить два основні вектори: а) зміна ситуації, 

якщо ситуація піддається контролю, або б) пристосування до ситуації, якщо вона контролю 

не піддається. Стрес може переживатися емоційно, когнітивно, поведінково, але, як правило, 

існують багаточисельні і неповторні комбінації всіх трьох компонентів. Саме через це, при 

оцінці копінга необхідно враховувати обидві його функції. Оцінка індивідом стресової 

ситуації визначає пропорційне представництво кожної функції. 

Поведінка, яка має на меті усунути або зменшити інтенсивність впливу стресора, 

змінити зв’язок стресу з власне фізичним або соціальним середовищем розглядається як 

активна копінг-поведінка. Пасивна копінг-поведінка являє собою інтрапсихічні форми 

подолання стресу, призначені для зниження емоційного збудження раніше, ніж зміниться 

ситуація. 

Результати аналізу сучасних наукових підходів свідчать, що психічне і фізичне 

самопочуття залежить від вибору індивідом копінг-стратегії у момент зіткнення з 

психотравмуючою ситуацією. Використання активних поведінкових стратегій подолання 

стресу і відносно низька сприйнятливість до стресових ситуацій сприяють поліпшенню 

самопочуття. А до його погіршення і наростання негативної симптоматики призводять 

намагання уникнути проблеми і застосування пасивних стратегій, спрямованих не на 

вирішення проблеми, а на зменшення емоційної напруги. 

Висновки. Таким чином, врахування та корекція індивідуального набору допінгів, що 

студент використовує при подоланні стресу під час навчальної діяльності, може якісно 

підвищити ефективність навчання та засвоєння навчального матеріалу.  
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ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛА  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Постановка проблеми. Традиционно объяснительно-иллюстративная система 

подготовки и повышения квалификации основывалась на предоставлении будущим 

профессионалам заранее спроектированного содержания в виде определенных тематических 

блоков/модулей, которые по мере их «прохождения»/освоения превращаются в 

функциональные составляющие профессиональной деятельности по типу знаний, умений и 

навыков. 

В силу того, что при таком подходе переход теории в практику идет не всегда быстро 

и эффективно, инициирован компетентностный подход, где компетенция представляет собой 

такое личностное образование, которое решает проблему смычки теоретического и 

практического/утилитарного. Между тем, компетентностный подход – не просто доводка 

знаний до уровня способов действия в конкретной профессиональной ситуации, это так же 

аналитичность, планируемость и управляемость усвоения учебных и профессиональных 

действий. 

Виклад основного матеріалу. Если охарактеризоватьэтот подход образно как 

«предоставление рыбы», то другая тенденция в образовании профессионала – 

предоставление «удочки», то есть формирование «обобщенных умений/компетенций» 

(анализировать материал, учиться, коммуницировать с соответствующей средой, критически 

мыслить, меняться и вырабатывать практические способы преобразования 

профессиональной среды). Оба эти подхода мы относим к аналитическим. 

В настоящее время постоянных изменений, непредсказуемости и неопределенности, 

когда трудно предсказывать не только программу подготовки, но и условия ее реализации, 

принципиально актуальным является проблема создания учащимся/слушателем собственной 

среды профессионального развития с учетом внешних и внутренних условий его развития. В 
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этом контексте ображена холистическая тенденция в подготовке профессионала, где речь 

идет не столько о «рыбе» или«удочке», сколько – о способности проявлять, а также 

конструировать а) индивидуальную/персональную траекторию профессиональной 

подготовки, б) будущую профессию как таковую.  

В обоих этих случаях управленческая функция педагога – недирективная, 

помогающая. Суть еене стольков том, чтобы помочь подобрать систему профессиональных 

действий, а потом собрать их в целостные образцы компетентного поведения, сколько 

создать такую ситуацию, при которой учащийся/слушатель а) самостоятельно отреагирует 

формированием у себя индивидуальной учебной траектории, б) начнет 

поддерживать/развивать ее с помощью сопровождающей педагогической среды. 

Приведем несколько иллюстрацийгенерирования подобных траекторий. Студентка 

обратилась к психологу за помощью по поводу неразрешенного конфликта с 

администрациями двух факультетов, на которых она одновременно училась. (Подобные 

основания для будущей деятельности она выбрала намеренно, чтобы получить конкурентные 

преимущества по окончании вуза). По мере разрешения конфликта, девушка принимает 

решение развить свои знания в малознакомой для нее гуманитарной области и поступает на 

несколько неформальных психологических курсов. Со временем благодаря полученному 

уникальному набору компетенций ее принимают на престижную работу в известную 

зарубежную компанию. 

Также вспоминается история одной матери, которой удалось ценой огромныхусилий 

реабилитировать больного сына с весьма редким заболеванием. Тем самым, непроизвольно 

она «сконструировала» себе будущую профессию. Ею был создан успешный бизнес проект и 

стартап по предоставлению реабилитационных услуг для детей с подобными особенностями. 

Позднее она также создала специальную обучающую программа по подготовке 

специалистов в уникальном направлении реабилиталогии. 

В открытой нами научно-практической школе экофасилитации мы специально 

создаем условия, в которых слушатели, погружаясь в опыт наблюдения и участия в реальных 

сеансах психологической помощи, формируют индивидуальные программы по 

овладению / конструированию новых направлений их деятельности. Среди которых – не 

просто психологическая помощь по недирективному типу, но такие виды деятельности, 

название которым пока не существует.  

Условно мы называем их, например,«профицитарная медицина», где в задачу 

профессионала входит сопровождение личности больного до уровняего самоизлечения; 

«экопедагогика» – использование трудных жизненных ситуаций как источник учебного и 

жизненного опыта личности;«специалист по ПТРР» (посттравматическому росту и 

развитию); экомедиация – изучение и поддержание механизмов спонтанного примирения в 

случаях межличностного и социального конфликта и многие другие. 

Висновки. Концепция о Новой украинской школе (НУШ) может быть интересна не 

столько декларацией весьма привлекательных принципов системы образования, но 

перспективной практикой порождения профессиональных переходных форм (ошибок, 

отклонений, противоречий и парадоксов развития)в движении от традиционного 

директивного образования к неназидательному и сопровождающему, или в терминах М. Мид 

– от постфигуративнойкультуры к кофигуративной и префигуративной, когда старшему 

поколению придется либо учить младших тому, что сами не переживали, либо вовсе учиться 

у своих подопечных. НУШ – не ответ на вопрос или продуманное решение, но богатоеполе 
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для социального конструирования и творческой профессиональной самореализации 

личности во вновь открывающемся и динамичном образовательном пространстве.  
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СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ САМООСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІВ 

 

Постановка проблеми. В Україні триває «перезавантаження» системи освіти. Перед 

закладами загальної середньої освіти стоять особливі вимоги: реалізація завдань Концепції 

«Нова українська школа», упровадження педагогіки партнерства, створення сучасного 

освітнього середовища та системи інклюзивного навчання, формування ключових 

компетентностей і наскрізних умінь. 

Міністр освіти України Л. Гриневич постійно наголошує на тому, що «діти мають 

здобути в школі компетентності XXI століття, які необхідні сучасному українцеві сьогодні. 

Окрім знання рідної, державної та іноземних мов, інформаційних технологій діти повинні 

уміти критично мислити, аналізувати, працювати в команді, мати навички фінансової 

грамотності й підприємництва, нашим дітям потрібна освіта для життя. І це – головна мета 

Нової української школи». 

Виклад основного матеріалу. Ніхто не стане заперечувати, що головною фігурою в 

реформуванні освіти, її осучасненні є педагог. А головна мета методичної роботи – це 

формування предметно-методичної компетентності педагога.  

Сьогодні компетентний педагог має бути не тільки вчителем, а й вихователем, 

дидактом, управлінцем, методистом, психотерапевтом, тобто стати мобільним. Саме тому 

значно підвищується роль методичної служби (в широкому розумінні) та роль заступника 

директора у кожному закладі освіти, оскільки на ньому лежить відповідальність за науково-

методичне забезпеченняосвітнього процесу та за випереджальне зростання кваліфікаційного 

рівня педагогічних кадрів, які мають упроваджувати Державний стандарт та Концепцію 

НУШ. 

Отже, учитель – основна дійова особа в реформуванні сучасної освіти. Змінюються 

орієнтири освіти – змінюється й сам учитель, змінюється мета й завдання його освітянської 

діяльності.  

Самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної діяльності та зростання 

педагога. Здібність до самоосвіти не формується в педагога разом із отриманням диплому. 

Ця здібність визначається психологічними й інтелектуальними особливостями кожного 

окремого вчителя, також суттєво на її розвиток впливає робота з інформаційними 

джерелами, аналіз, самоаналіз, моніторинг як своєї діяльності так і колег.  

За своєю структурою процес управління самоосвітою педагогів являє собою декілька 

послідовних етапів:  

1. Інформаційно-аналітичний 

2. Прийняття управлінського рішення 

3. Постановка цілей і прогнозування результатів 
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4. Планування діяльності адміністрації 

5. Організація діяльності педагогів 

6. Аналіз результатів управління процесом самоосвіти педагогів. 

Коротко розглянемо зміст основних етапів процесу управління самоосвітою педагогів.  

Перший етап – інформаційно-аналітичний – передбачає збирання й аналіз інформації 

щодо підвищення компетентності педагогів, рівня їхньої професійної підготовки. На цьому 

етапі заступник директора або психолог складає і використовує в повсякденній роботі 

«Індивідуальну картку педагога». На цьому ж етапі складають та координують план 

індивідуальної роботи з педагогом. 

Систематична робота з педагогом і професійний аналіз його діяльності дають достатню 

кількість матеріалів для об’єктивної атестації кожного педагога на відповідний 

кваліфікаційний рівень. 

Для проведення діагностики рівнів саморозвитку та професійно-педагогічної діяльності 

доречно скористатися психодіагностикою та анкетуванням, зокрема методикою 

Л. Бережнової, методом експертних оцінок, методом «360°» та іншими.  

Пропонуємо здійснити самооцінку професійно-педагогічної діяльності педагога, 

скориставшись технологію «Коло педагогічних навичок»(див. рис.).  

Інструкція. Оцініть кожну навичку певною 

кількістю балів (від 1 до 10), відзначивши їх на рисунку 

умовною крапкою.З’єднайте крапки, утворивши лінію. 

Отриманий результат – це рівень наявної професійної 

компетентності.  

Після цього спробуйте відзначити крапкою 

найвищий рівень, тобто 10, та ще раз з’єднати, утворивши 

умовну лінію. Це – рівень потенційної професійної 

компетентності. 

Проаналізувавши діаграму, кожен педагог може 

порівняти відстань між рівнем наявного та потенційного 

розвитку власної професійної компетентності, визначивши, таким чином, власну «зону 

найближчого розвитку». 

Другий етап – прийняття управлінського рішення. На цьому етапі приймають рішення 

щодо підвищення компетентності вчителів шляхом залучення їх до участі в роботі усіх ланок 

підвищення кваліфікації педагогів; з’ясовують запити стосовно різних форм підвищення 

кваліфікації. На другому етапі важливо нагадати або (якщо вчитель молодий чи пенсійного 

піку) познайомити педагогів із поширеними формами підвищення кваліфікації.  

Форм підвищення кваліфікації сьогодні є велика кількість: 

- колективні (лекторії, онлайн-курси, семінари, тренінги, предметні тижні, конференції, 

платформи для професійного зростання тощо); 

- групові (об’єднання вчителів за профілями, творчі групи, ділові ігри, 

взаємовідвідування уроків і рефлексія, перегляд та обговорення відеозаписів «показових» 

уроків); 

- індивідуальні (фасилітація, створенням мультимедійних презентацій, рефлексивний 

аналіз власних уроків, самоосвіта, робота над індивідуальною творчою темою тощо). 

Третій етап має на меті постановку цілей і прогнозування результатів щодо 

підвищення кваліфікації педагогів; з’ясовуються бажання вчителів і прийнятні для них 
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форми підвищення професійної компетентності. На цьому етапі розробляється індивідуальна 

програма розвитку професійної компетентності.А для того щоб реалізувати Індивідуальну 

програму розвитку кожен педагог повинен усвідомити, що якщо він хочете мати те, чого ще 

не мав раніше, то він повинен робити те, чого ще ніколи не робив!  

Четвертий етап – планування діяльності адміністрації. На цьому етапі планується 

діяльність адміністрації, особливо заступника директора щодо управління самоосвітньою 

діяльністю педагогів. Плануючи цю діяльність, варто пам’ятати про одну дуже важливу 

складову – мотивацію професійної діяльності педагогів. Успіх закладу залежить не лише від 

професійності та досвідченості його працівників, а й від того, чи хочуть вони працювати, чи 

вмотивовані вони. Тобто, важливо, щоб колектив не тільки «вмів», а й «хотів» працювати. 

У липні-серпні 2017 року порталом «Освітня політика» було проведено всеукраїнське 

опитування, яке засвідчило, що серед найбільших проблем керівників закладів освіти на 

сьогодні є відсутність бачення перспектив розвитку закладу і неспроможність вмотивувати і 

згуртувати колектив [2]. 

Мотивація ніколи не є примусовою, це те, що керує нашими діями та дарує нам 

задоволення від роботи. Важливим є те, що мотивація не може залежати від матеріальних 

винагород, це внутрішнє відчуття, переконання, яке пробуджує у людині енергію до роботи.  

Загалом мотив – це необхідність, сенс діяти, а стимули – це вже інструменти впливу, ті 

подразники, які нас підштовхують до дії та допомагають на шляху до цілі. Стимулювання – 

це не внутрішній (як при мотивації), а зовнішній вплив. Найяскравіші приклади стимулів – 

премія, доплата, надбавка. Але стимули бувають і нематеріальні, скажімо, похвала 

працівника перед колегами, подяка. Для школяра стимулом може стати не тільки написана 

на високому рівні робота, а й похвала вчителя, тобто загальне визнання його знань перед 

однолітками. 

Зверніть увагу на різницю в поведінці працівників, які вмотивовані,та працівників, яких 

стимулювали. Вмотивовані працівники прагнуть самовдосконалюватись, вони 

продуктивніше працюють, уміють досягати поставлених цілей, успішні, з ними приємніше 

спілкуватися. 

Отже, діяльність управлінців щодо мотивації професійної діяльності педагогів 

передбачає мотивацію як дію, як процес і суть його полягає в тому, щоб активізувати саме ті 

мотиви, які у певної людини вже є. Тобто, спочатку кожну людину потрібно «вивчити». Для 

цього можна використати «формулу мотивації», яку ще в 70-х роках минулого століття 

запропонували американці Р. Хекман та Г. Олдхем [1, 83-85]. 

П’ятий етап – організація діяльності педагога відбувається шляхом залучення його до 

роботи творчої групи, до організації тематичного міні-тренінгу, до проведення практичного 

семінару тощо.  

І останній, шостий етап – аналіз результатів управління процесом самоосвіти 

педагога. Після того, як ми попрацюємо над зростанням професійної компетентності, ми 

повинні обмінятися результатами, досвідом,ідеями. Б. Шоу говорив: «Якщо у вас є яблуко і у 

мене є яблуко, і якщо ми обмінюємося цими яблуками, то у вас і у мене залишається по 

одному яблуку. А якщо у вас є ідея і у мене є ідея і ми обмінюємося ідеями, то у кожного з 

нас буде як мінімум по дві ідеї». 

Висновки. Підсумовуючи, хотілось би підкреслити, що наповнений конкретним змістом 

роботи управлінський цикл забезпечує досягнення позитивних результатів.  
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД  

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

 

Постановка проблеми. Сучасний інформаційний світзумовив потребу переходу від 

усталеної системи знань до компетентнісної освіти.Домінантною за такої умови стає 

підготовка педагога, значуща роль у супроводі якого відводиться методичній службі.Серед 

сучасних тенденції щодо ролі методичних служб в удосконаленні професійної 

компетентності педагогічних працівників –створення нових методичних служб в умовах 

децентралізації освіти, переформатування існуючих у науково-методичні установи, 

спрямованість їх діяльності на підготовку вчителів-агентів змін та утвердження позиції 

педагогічного партнерства. 

Оскільки серед пріоритетних напрямів оновлення системи освіти – досягнення якості 

освіти, її відповідності потребам країни та світовим стандартам є потреба впровадження 

нових підходів у підготовку педагогів у закладах вищої освіти, формування нових моделей 

науково-методичного супроводу в системі ППО, оновлення змісту та форм діяльності 

методичних служб у напрямі підвищення професійного рівня педагогічних працівників, 

розкриття і розвитку їх творчого потенціалу. Стратегічним напрямом діяльності методичних 

служб стає пошук технологічних шляхів формування успішного вчителя як агента змін; 

готовності до інноваційної діяльності. Такі сучасні тенденції щодо ролі методичних служб в 

удосконаленні професійної компетентності педагогічних працівників постають у контексті 

нового Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа», якою педагогам 

надано значну академічну свободу, «учитель зможе готувати власні авторські навчальні 

програми, власноруч обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання; 

активно виражати власну фахову думку. Держава гарантуватиме йому свободу від втручання 

у професійну діяльність» [3, с.16]. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки у зв’язку з реформуванням освітньої галузі 

закономірно виникають питання щодо ролі і місця методичних служб у системі 

післядипломної освіти, вважаємо, що на ці служби покладається особлива місія – 

підвищення професіоналізму педагогів, які мають усвідомити, що акцент сьогодні ставиться 
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не на засвоєнні учнями певної кількості знань, а насамперед на розвитку особистості, її 

здібностей, формуванні наскрізних умінь та ключових компетенцій, що визначають якість 

змісту загальної середньої освіти. Таким чином, методичні служби на сучасному етапі 

покликані максимально задовольнити професійні, соціальні й культурологічні запити 

педагогів-практиків, спонукати їх до постійного самовдосконалення у професійному та 

особистісному вимірах, стати своєрідним випереджувальним механізмом у процесі 

стабілізації та адаптації системи освіти до нових вимог соціально-економічного розвитку 

України. Особливу увагу варто приділити формуванню питанню методичних служб, їх ролі в 

удосконаленні професійної компетентності педагогів в умовах функціонування ОТГ, освітніх 

округів та опорних закладів як важливого компонента регіональної системи підвищення 

кваліфікації, створення нових моделей мережевої взаємодії. 

Компетентнісна освіта знайшла своє втілення у Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»з чітко 

визначеними першочерговими завданнями сучасної школи: створення умов для розвитку 

особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління 

людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя [3, с. 5]. Чи готовий 

сьогодні педагог працювати в ситуації вибору педагогічної позиції, технології, методики, 

підручників, змісту, форм навчання, реагувати на вимоги часу, інноваційні процеси, які 

відбуваються у суспільстві, та приймати адекватні рішення, спрямовані на підвищення якості 

освіти? Опитування педагогічних працівників засвідчили, що не зовсім. Він потребує 

науково-методичного супроводу. З огляду на це,ЗППО повинні працювати над оновленням 

змісту та напрямів діяльності щодо підтримки педагогічних працівників, що є необхідною 

складовою реформування освіти, спрямованої на якісне покращення всіх ланок цілісного 

освітнього процесу, дієвим засобом реалізації нової освітньої парадигми, державних освітніх 

стандартів.  

Рівненський ОІППО визначив для науково-методичного супроводу професійної 

діяльності в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» такі категорії 

педагогічних працівників, як працівники методичних служб, психологічних служб, 

керівники закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, керівники 

методичних об'єднань та педагоги-предметники закладів освіти, адже загальновідомо, що 

якість шкільної освіти багато залежить від рівня підготовки вчителя, а його професійна 

спроможність – від професіоналізму працівників методичних служб. З огляду на це, саме 

методичні служби мають створювати оптимальні умови для всебічного безперервного 

особистісного розвитку педагога, бути орієнтиром його професійного становлення, 

зростання і подальшого розвитку. У свою чергу професіоналізм працівниківметодичних 

служб безпосередньо залежить від того, наскільки ефективно здійснюється науково-

методичний супровід їх діяльності закладами післядипломної педагогічної освіти.  

У зв'язку з цим постало питання про створення інноваційних методичних форм для 

формування професійної компетентності працівників методичних служб у ЗППО 

(лабораторій, технопарків, шкіл новаторства, шкіл технологічної майстерності, 

консалтингових служб), запровадження нової системи надання освітніх послуг та 

оцінювання їх якості, розроблення власної стратегії освітнього інформаційно-інноваційного 

розвитку, нової моделі управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників на 

засадах диференційованого підходу в системі післядипломної педагогічної освіти регіону 

[2, с.132]. 



72 

 

Що значить здійснювати методичний сервіс, надавати методичну допомогу, методичну 

підтримку в умовах освітніх змін? Це насамперед – виявлення потенційних можливостей 

кожного методиста як фахівця засобами діагностики та моніторингу. Усвідомлення того, що 

тільки на діагностичній, моніторинговій основі можливо забезпечити цілеспрямовану і 

результативну діяльність методистів, спонукало до розроблення нової регіональної моделі 

мережевої взаємодії методичних служб, реалізація якої дасть можливість задовольнити 

потреби професійного росту відповідно до індивідуальної траєкторії формування 

компетентностей кожного працівника методичної служби, забезпечити функціонування 

науково-методичної роботи в контексті сучасних викликів. Така зміна вектора підготовки 

методистів дозволить підвищити рівень їх управлінської компетентності, культури, стилю. 

Важливим аспектом, який потребує уваги, є методичний супровід педагогічних 

працівників в умовах об’єднаних територіальних громад, освітніх округів та опорних 

закладів. Методичні служби, створені в них, повинні стати сервісно-методичними центрами 

роботи з підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних працівників, 

здійснення якісного методичного супроводу в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа». Правильно організований і своєчасний супровід педагогічних працівників допоможе 

зорієнтуватися щодо доцільності використання тих чи інших методик і технологій у 

реалізації нових освітніх стандартів та особистісно зорієнтованого, компетентнісного і 

діяльнісного підходів у навчанні, вихованні та розвитку учнів. 

Специфіка методичної роботи в опорному закладі полягає в тому, що вона покликана 

сприяти організації безперервної педагогічної освіти і плануватися з урахуванням 

індивідуальних потреб і запитів кожного педагога. Щодо її форм, результативними, як 

свідчить практика, єстажування і наставництво, методичні об’єднання, творчі групи, 

семінари, школи молодого вчителя, школи педагогічного зростання, авторські творчі 

майстерні вчителя, школи технологічної майстерності, школи прогностичних досліджень та 

ін. Методичний кабінетопорного закладу має стати ресурсним центром розвитку об’єднаної 

територіальної громади, в якій він створений, місцем, де навчатимуться педагогічні та 

керівні працівники з усієї громади, буде доступ усім громадянам до Інтернету, 

відбуватимуться громадські слухання, навчальні тренінги, майстер-класи для мешканців 

громади, зосереджуватиметься багато цікавих проектів, що дозволить розвивати 

матеріально-технічну базу й організовувати на сучасному рівні професійний розвиток 

педагогічних працівників. 

Висновки. У процесі формування професійної компетентності педагогічних працівників 

очевидною є спрямовуюча, координаційна роль ЗППО як регіональних сервісно-методичних 

центрів підвищення кваліфікації працівників методичних служб та педагогічних працівників 

закладів освіти. Оновлений зміст зумовлює появу нових напрямів науково-методичного 

супроводу, покликаних забезпечити реалізацію державних освітніх стандартів, профільного, 

інклюзивного та інтегрованогонавчання, впровадження ІКТ, удосконалення системи роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю, а також наскрізного процесу виховання, спрямованого на 

формування цінностей, упровадження педагогіки партнерства, в основі якої спілкування, 

взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками.  
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Назарець Людмила Сергіївна, 

заступник директора 

Костопільської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД  

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми. Питання науково-методичного супроводу професійного 

зростання педагога в умовах реалізації національно-патріотичної спрямованості освіти нині 

надзвичайно актуальне.  

Виклад основного матеріалу. Усі практичні кроки підпорядковані до реалізації науково 

– методичної проблемної теми школи «Удосконалення професійної мобільності педагогів та 

розвиток творчої особистості учнів шляхом використання засобів креативної освіти та 

інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі». Процес удосконалення 

професійної компетентності педагогів, формування в них інноваційної культури, 

забезпечення їх готовності до освоєння нововведень, до власне інноваційної діяльності має 

діагностичну основу. За результатами досліджень складаємо діагностичні картки, формуємо 

резервний банк інноваційної діяльності педагога, здійснюємо моніторинг результатів 

навчальної діяльності вчителів за семестр (рік).  

Найбільш продуктивні інноваційні форми роботи з педагогами підпорядковані 

реалізації планів районного опорного закладу та дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня: педагогічні ради з тем: «Розвиток творчого потенціалу вчителя в 

інноваційному просторі сучасної школи», «Акмеологіякомпетентісного підходу при 

організації методичної роботи з педагогами», «Сутність і структура педагогічної фасилітації 

вчителя»; методичний меседж «А я роблю це так»; брейнстормінг «Шкільна система 

оцінювання: за і проти»; педагогічна студія «Науково-методичний супровід професійного 

зростання педагога». Основними заходами є кадрове та науково-методичне забезпечення 

освітнього процесу, участь у роботі творчих груп, удосконалення фахової освіти через курси 

підвищення кваліфікації, вебінари, самоосвітню діяльність, визначення освітніх траєкторій 

саморозвитку педагогів, здійснення методичних заходів, проведення психолого-педагогічних 

семінарів, випуск методичних посібників тощо. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola
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Важливим аспектом діяльності є розвиток продуктивної співпраці у системі «вчитель-

учень», що обумовлена насамперед допрофільною підготовкою та профільністю старшої 

школи (математичний, біолого-хімічний та історичний профілі) та активною участю дітей у 

МАН. Костопільська загальноосвітня школа № 4 перебуває на стадії інтенсивного розвитку, 

моделювання та пошуку оптимальних шляхів методичного забезпечення та ефективного 

впровадження педагогічних інновацій, спрямованих на реалізацію принципу «Навчання 

впродовж життя». 

Висновки. Інновації в системі діяльності навчального закладу щодо розвитку 

професійної компетентності педагога напрацьовані в тісній мережевій співпраці з відділом 

освіти Костопільської районної державної адміністрації, районним методичним кабінетом, 

Рівненським обласним інститутом підвищенням педагогічної освіти.  

 

 

Папуша Владислав В’ячеславович 

старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти  

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,  

кандидат психологічних наук 

 

СИТУАТИВНИЙ МОМЕНТ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Постановка проблеми. Освітнє середовище школи як провідний інститут соціалізації та 

консолідоване коло осіб, що є оточенням особистості, визначає різні варіанти розвитку 

підростаючої людини. Саме зсередини освітнє середовище впливає на особистість, 

формуючи її риси, що зможуть у ньому виявлятися. Через це, освітнє середовище школи 

здійснює триєдиний вплив (освітній, виховний, соціалізуючий) на розвиток особистості 

підлітка [4]. Наявність чи відсутність у ньому умов і можливостей для особистісного 

розвитку дитини розглядається як визначальний критерій освітнього середовища [2]. 

Прояви насильства в умовах загальноосвітньої школи – одна із найгостріших і 

актуальних проблем сучасного українського суспільства [3]. Насильство це соціокультурний 

і соціально-психологічний феномен, пов’язаний із застосуванням (загрозою застосування) 

фізичної сили чи психологічного впливу як протиправного вияву власної волі особою або 

групою осіб стосовно інших. Школа ніколи не починає процес виховання особистості з 

«чистого аркуша», вона «отримує» дітей з різним життєвим досвідом, субкультурою [15]. 

Внутрішній психічній зміст поведінки підлітка, який утворюється в тих чи інших значущих 

для нього ситуаціях, переходить у відносно стійкі властивості особистості, що в свою чергу, 

позначається на його поведінці [16]. Будь-який вид жорстокого поводження з підлітком, який 

культивується в школі веде до найрізноманітніших наслідків, але об’єднує їх одне – 

травматичний вплив як на фізичне, так і на психічне здоров’я підлітка [14].  

Виклад основного матеріалу. Більшість дослідників [8 та ін.] наголошують на 

важливості ролі ситуаційної детермінації віктимної поведінки і підкреслюють думку про 

неможливість пояснення поведінки підлітка без розуміння суб’єктивного значення ситуації 

для нього. Беззаперечно, зрозуміти поведінку можна лише тоді, коли дослідник знає, який 

суб’єктивний сенс має для особистості ситуація. Прогнозуючи поведінку підлітка необхідно 

встановити, як він визначав ситуацію «для себе», який сенс їй надав. 
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Відтак, першорядного значення набуває аналіз ситуаційного фактору в ґенезі віктимної 

поведінки підлітка. Варто зазначити, що на противагу традиційним психологічним теоріям, 

зокрема психодинамічній та теорії рис, в яких детермінуюча роль у поведінці людини 

відводиться особистісним факторам, у 50-60-ті роки ХХст. сформувався новий напрям, 

позначений «ситуаційним підходом». У ситуаційному підході здійснено спробу довести ідею 

мінливості індивідуальних проявів особистості залежно від ситуаційних змінних.  

Ситуацію підліток сприймає як живу дійсність, в якій одночасно присутнє загальне та 

особливе, випадкове та закономірне, сутність та явище, причина та наслідок, тотожне та 

суперечливе, єдність, взаємодія та боротьба.Підлітка та його оточення слід розглядати як 

взаємозалежні змінні: оточення певним чином впливає на особистість, а актуальний стан 

особистості, її попередній досвід модифікують розуміння і спосіб ставлення до відповідних 

впливів середовища [1].  

Варто відзначити, що стимули (елементи природної, предметної та соціальної 

дійсності), що утворюють ситуацію, можуть припинити існування в реальності і бути 

присутніми лише як образи і уявлення суб’єкта. Це можливо завдяки процесу переживанню 

ситуації, який визначає індивідуальну своєрідність суб’єктивного досвіду особистості. 

Суб’єктивні змінні завжди включені в ситуацію як її невід’ємні елементи. Звідси логічним є 

висновок, що вплив ситуації має опосередкований характер і проявляється в особливостях 

взаємодії найближчого підлітку соціального оточення, в першу чергу, однолітків, 

однокласників, батьків, членів неформальних груп, із підлітком [5].  

Все різноманіття віктимогенних ситуацій, що негативно впливають на соціалізацію та 

розвиток сучасних підлітків, слід звести до 4 основних типів: 1) різні види насильства в 

школі (булінг) і в родині; 2) деприваційні ситуації; 3) конфлікти і кардинальні зміни в 

значущих сферах життєдіяльності підлітка (розлучення батьків, смерть одного з батьків, 

арешт одного з батьків, психічні та фізичні дефекти); 4) стереотипні вимоги, приписи і 

санкції в групі неформального спілкування ( «готи», «емо», «хіпі», «хулігани») [ 7]. 

Спільними характеристиками булінгу в освітньому середовищі є всілякі дії, що 

обмежують особисту свободу підлітка, які викликають у нього фізичний або психічний 

дискомфорт; здійснюється як однією особою так і групою осіб; спрямовані проти 

особистості, яка свідомо слабша фізично або психологічно; має систематичний і тривалий 

характер [6]. 

Найпоширенішим серед підлітків видом третирування в освітньому середовищі, за 

даними нашого дослідження, є «кібербулінг». Кібертретирування передбачає надсилання, 

розміщення повідомлень агресивного та образливого характеру з використанням Інтернету, 

мобільного телефону з метою психологічної шкоди об’єкту знущань [12].  

Популярність такого виду насильства, на нашу думку, обумовлена тим, що Інтернет 

дозволяє агресорові зберегти свою анонімність і перетворити ситуацію переслідування на 

своєрідне «театральне видовище». 

Друге рангове місце за частотою прояву посів вербальний булінг – словесне знущання 

або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози 

й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, особливості стилю одягу). 

Наступну рангову позицію за частотою прояву обійняв соціальний булінг – поширення 

неправдивих чуток, плітки; ігнорування; усунення особистості з групових видів діяльності. 

Редукція соціальних стосунків, яка має на меті спрощення структури взаємовідносин, 

виступає одним із факторів, що провокує насилля в освітньому середовищі школи [13].  
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Останнє місце обійняв фізичний булінг – нанесення фізичних травм, різних тілесних 

ушкоджень, що завдають збиток здоров’ю підлітка, порушують його розвиток. Ці дії 

зазвичай здійснюються у формі побиття, штовхань, у вигляді ударів, ляпасів, укусів, 

неприємних дотиків до тіла. Йдеться не про разові хлопчачі бійки зі швидким примиренням, 

а про цілеспрямовані, свідомі дії тривалого характеру, метою яких є приниження гідності, 

психологічний злам опонента. 

У цілому булінг включає чотири основні компоненти: 1) це агресивна та негативна 

поведінка; 2) здійснюється регулярно; 3) відбувається у відносинах, учасники яких мають 

неоднакову владу; 4) ця поведінка є навмисною [10].  

Жоден підліток не народжується з особливим геном «булі», який очікує сприятливих 

обставин, щоб почати свою руйнівну дію. Підліток, який веде себе таким чином, є продуктом 

складних соціальних процесів, які через недосконале навчання і виховання формують 

асоціальну особистість, схильну до агресивної поведінки та маніпулювання іншими людьми.  

В освітньому середовищі булінг може виникати як компенсація за невдачі у навчанні, 

суспільному житті, а також від тиску та жорстокого поводження батьків чи інших дорослих, 

при недостатній увазі з боку дорослих. Булінг може виникати й як крайня міра, коли підліток 

вичерпав всі інші можливості для задоволення своїх потреб, і у випадках, коли учні 

протестують проти певних правил, виражаючи невдоволення, прагнучі зруйнувати дещо в 

своєму оточенні. Ситуацію загострює низка взаємопов’язаних чинників: відсутність 

загальнодержавної програми з протидії насильства у шкільному середовищі (є лише 

регіональні програми «Стоп-насильство», які здійснюються у складі загальних комплексних 

регіональних програм); недостатня координація діяльності навчальних закладів та 

соціальних установ; дефіцит методичних програм роботи з кривдниками; тенденція 

замовчувати про випадки насильства (з боку всіх учасників, але з різних причин – жертви, 

кривдника, батьків, вчителів); недостатній досвід ефективного розв’язання проблеми 

насильства в освітньому середовищі [11].  

У межах нашого дослідження моделювання поведінки передбачало розгляд комплексу 

ситуацій, у яких підліток прогнозує свою поведінку, обираючи оптимальну для себе тактику 

дій в обставинах застосування фізичної сили особисто до нього, кривдження інших. 

Отримані результати дали змогу виділити дві домінуючі стратегії поведінки. Перша з них 

визначає активні дії підлітка і передбачає його включення у події, що відбуваються. Друга 

стратегія відображає розгубленість, страх і здатна, до певної міри, дезорганізувати поведінку 

підлітка. Крім указаних стратегій, можлива й третя лінія поведінки, з якою пов’язана 

пасивність і байдужість молодих людей. У разі виникнення ситуації насильства більшість 

учнів звернуться до родини, третина до друзів і лише декілька учнів згадали вчителя та 

психолога. 

Висновки. Отже, навмисне, непередбачене нормативно-правовими актами держави та 

невизначене морально-етичними нормами суспільства насильство в освітньому середовищі 

має свої форми прояву та певну внутрішню структуру, яка має вигляд системи, кожен 

елемент якої виконує свою певну роль. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ  

ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КЕРІВНИКА ШКОЛИ 

 

Постановка проблеми. Ключовою особою в освітньому закладі є управлінець, 

менеджер, керівник, який повинен бути авторитетом, творчим та гнучким до сприйняття тих 

реформ та змін, які відбуваються в освітній галузі.  

Виклад основного матеріалу. Відомо, що у рівних умовах кінцевий результат 

діяльності різних керівників неоднаковий. І спроби пояснити це науковими методами 

результатів не дають. В управлінській діяльності завжди присутнє дещо таке, що не 

піддається кількісному аналізу і що прийнято називати мистецтвом управління. Мистецтво 

управління є вмінням менеджера-практика пристосувати досягнення науки управління до: 

- особливостей власного характеру; 

- особливостей підлеглих; 

- особливостей поставлених цілей і задач. 

Будь-яка реформа освіти повинна мати ключову особу, яка візьме на себе 

відповідальність за її втілення. Усвідомлення рівня особистісної відповідальності за втілення 

Концепції НУШ у дію має дуже широкий діапазон тлумачення. За результатами практичного 

заняття з учасниками Обласної школи управлінської майстерності в ході застосованого 

ігрового методу отримані такі дані: у двох підгрупах особистісну відповідальність показали 

на 30-33% за втілення інноваційних процесів у школі, у третійпідгрупі – на 60%. 

Керівник має спиратися на цілісне розуміння управлінської діяльності як органічної 

єдності її почуттєво-практичної і теоретичної форм,тобто його діяльність передбачає такі дії, 

які співвідносяться з потребами, мотивами і цілями. Потреби і мотиви є фундаментом 

життєвої мети особистості керівника, яку можна розглядати як просування рівнями ієрархії 

системи управління і як особистісний управлінський розвиток.  

Вищеозначені фактори набувають більш глибокого значення у зв’язку з необхідністю 

керівника школи не лише самому активно включатися у процеси інноваційних реформ у 

сучасній освіті, а й стимулювати персонал до новаторства,сприйняття інновацій та прагнення 

досягти більших результатів на робочому місці.  

На психологічних заняттях із різними групами педагогічних працівників їм, наприклад, 

пропонувалося визначити «Що є найкращого в школі?», – питання, яке розкриває суть 

мотиваційної сфери педагога. Так, на занятті з учителями української мови і літератури 

району був сформований ранговий ряд найціннішого в школі.На першому місці, звичайно, 

діти (учні) (45%);на другому – заробітна плата, відпустка, робота (26%); на третьому – 

спілкування, підтримка, комфорт (23%); на четвертому щось інше (6%).  

На занятті, учасниками якого були директори шкіл обласної школи новаторства, 

ранговий ряд найціннішого в школі склали: діти (учні) –29 %; педагоги, вчителі, колектив – 

24%; психологічний клімат, спілкування, успіх, результат – 22%; матеріальна база, кабінети, 

гуртки, фінансування – 16%; батьки – 9%.  
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Як бачимо, рангові ряди вчителів і керівників шкіл мають на першому місці спільну 

основну цінність – діти. Інші цінності, що наповнюють професійне життя у школі зазначених 

груп учасників, дещо різняться. Наприклад, у групі керівників шкіл другою цінністю є 

педагог, учитель. 

Менеджмент освітніх інновацій здійснюється за певними принципами, що постають як 

норми та орієнтири діяльності та забезпечують її успішність й ефективність. 

Аналіз життєдіяльності педагогічного колективу при застосуванні керівником 

відповідного стилю керівництва довів, що поведінка,яка потрібна групі, залежить від вимог 

ситуації: 

- якщо атмосфера є напруженою – повинен з’явитися медіатор; 

- якщо найважливішою є мета – потрібна людина, яка допоможе її досягнути; 

- якщо група розпадається – потрібен керівник, якийспроможнийїї об’єднати. 

Висновки. Таким чином, уході розбудови нової української школи сподіваємося 

побачити формування команди професіоналів,об’єднаних ідеєю«Lasser –faire» (принцип 

невтручання) та очолюванихменеджером, який спрямований на постійне оновлення 

освітнього процесу завдяки застосуванню освітніх інновацій, а ткож керується 

організаційно-управлінськими, фінансово-економічними та психолого-педагогічними 

змінами. 
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СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ У 

КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Постановка проблеми. У підлітковому віці ціннісно-смислові орієнтації 

особистості являють собою динамічну систему що знаходиться на етапі становлення. 

Саме тому можливий позитивний вплив на неї за допомогою спеціально розроблених 

принципів і технік психологічного впливу, що зумовлюють смислову ампліфікацію 

цінностей старших підлітків, а це, в свою чергу, дозволяє співвідносити індивідуальні 

плани особистісної життєдіяльності з гуманістичними смислами загальнолюдського 

буття [4]. 

Відповідно актуальним уявляється створення сприятливих умов для розвитку 

ціннісно-смислової сфери підлітків як стійкої властивості особистості, що сприяє 

становленню світогляду та осмисленому ставленню до оточуючої дійсності, здатності до 

саморефлексії та інших показників творчої особистості, як це визначено в Концепції 

Нової української школи. У цей період особистісного розвитку смисли формуються в 

певну систему, що характеризується динамічністю, ієрархічністю і стійкістю, яка 

опосередковує подальший розвиток ціннісних орієнтацій, світогляду, ідентичності [1; 6; 7 

та ін.]. 

Виклад основного матеріалу. Ураховуючи специфіку дітей підліткового віку, 

визначено основні показники розвитку їх ціннісно-смислової сфери: 1) значущість 
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саморозвитку (духовного, фізичного, пізнання та ін.) в ієрархії вікових потреб; 2) активна 

життєва мотивація, позитивне емоційне сприйняття процесу життя; 3) емпатія, здатність 

розпізнавати емоції інших людей та контролювати власний емоційний стан; 4)цінність 

безконфліктної та толерантної взаємодії з іншими людьми, утому числі з батьками, 

емоційна близькість з ними; 5) усвідомлене ставлення до життя, наявність цілей та 

життєвих перспектив, їх адекватна самооцінка.  

Розроблено та впроваджено програму психологічного сприяння розвитку ціннісно-

смислової сфери особистості підлітків, яка складалась з чотирьох модулів: Модуль 1. 

«Потреби та мотиви підліткового віку», що націлений на розвиток у підлітків базових 

уявлень про загальнолюдські потреби та їх вікову специфіку, методів самопізнання та 

самовдосконалення, вміння орієнтуватись у світі власних потреб, самоконтролю власної 

мотиваційної спрямованості, а також стимуляцію до прагнення самовиховання і 

самовизначення; Модуль 2. «Емоції та цінності в житті підлітків», що спрямований на 

аналіз емоційної (почуття, емоції та ін.) та ціннісної (ієрархія цінностей) сфер 

особистості, розширення знань учасників про цінності, почуття та емоції інших людей, а 

також розвитку навичок керувати своїми почуттями та емоційними станами, розвиток 

емоційної зрілості, толерантності та корегування ієрархії особистісних ціннісних 

пріоритетів; Модуль 3 «Цінність взаємодії з іншими людьми», націлений на аналіз різних 

стилів взаємодії з оточуючими, визначення ефективних засобів взаємодії, яка заснована 

на ціннісному, демократичному, толерантному ставленні до оточуючих, орієнтації на 

досягнення емоційної близькості з ними; Модуль 4. «Смисл життя і майбутнє…», який 

спрямований на актуалізацію в підлітків прагнення до пошуку та реалізації власного 

смислу життя на основі розвитку адекватної самооцінки себе, ціннісних орієнтирів 

життєвої програми та наявності життєвих цілей тощо. 

Висновки. Доцільним уявляється впровадження програми у роботу практичних 

психологів, які працюють в освітніх організаціях, а також їх відповідного навчання у 

процесі післядипломної освіти. 
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УДК 159.922.6 

Ревуцька Ірина Вікторівна, 

стажист-дослідник кафедри психології управління, 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» України 

ПРОГРАМА КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

  

Постановка проблеми. На сьогоднішній день вплив психоемоційного стану на 

самопочуття дитини дошкільного віку є актуальною проблемою для наукового дослідження 

в психології. Цей інтерес спрямовує психологів на вивчення і розуміння причин, чинників та 

механізмів взаємозв’язку психічних станів та соматичних проблем у дітей. Приймаючи до 

уваги реформи «нової української школи», її мети, щодо вирівняння дисбалансу у розвитку 

дітей, зазначимо, що неповторність вікових періодів розвитку людини, як відмічав М.Д. 

Левітів, "Перехід від одного вікового етапу до іншого зазвичай пов'язаний з перебудовою 

типових для пройденого етапу психічних станів, що не повторюється в іншу пору життя". 

Тому для реалізації даної концепції необхідно, щоб баланс у розвитку дітей починався ще із 

дошкільного віку, адже цей період, головним чином, становить ключові новоутворення 

емоційної сфери дитини. 

Але фрагментарність наукових досліджень щодо регуляції негативних психічних 

станів у дітей дошкільного віку зумовила необхідність створення програми їх корекції. 

Вітчизняній психологічній практиці стали доступні ті форми  психологічної роботи з дітьми, 

які донедавна були мало відомі широкому колу психологів. До їх числа відноситься тілесно-

орієнтована терапія (Ф.М.Александер, В.Ю.Баскаков, Ч.Брукс,  Е.Е.Газарова, О.Лоуен,  

В.М.Нікітін, В.Райх,  І.Рольф,  М.Фельденкрайз).   

Виклад основного матеріалу. Тілесно-орієнтована терапія – це група методів 

психотерапії, орієнтованих на вивчення тіла, розуміння  процесів, що протікають в ньому, 

усвідомлення тілесних відчуттів, переживань, дослідження потреб, бажань і почуттів, які 

виражаються в різних тілесних проявах з наступною корекцією їх розладів. 

Запропонована нами корекційна програма тілесно-орієнтованої терапії спрямована на 

подолання негативних психічних станів, досягнення оптимального стану і соматичного 

комфорту у дітей дошкільного віку. В її основі  лежить використання контакту терапевта з 

тілом дитини, що розпускає тілесні і психологічні затиски, дає почуття гармонії з 

навколишнім світом. Дана програма включає два комплекси напрямів регуляції психічних 

станів дитини – «Активізація» / «Розслаблення», що реалізуються у три етапи: вступний, 

основний і заключний. 

Комплекс «Активізація» застосовується для вивільнення накопичених негативних 

психічних станів в тілі дитини, що під час терапії проявляється через емоції, які своєчасно не 

були реалізовані (сміх, плач, кашель, суха блювота).  

Комплекс регуляції «Розслаблення» - наповнює тіло дитини енергією. Даний 

комплекс починається тілесним трансом – це процес, коли активується свідомість, транс 

змінюється релаксацією (глибоким відпочинком), саме в цей час розумові процеси 

починають вирішуватися в тілі. 

Кожен сеанс має загальну тривалість часу – 40 хвилин, з них: вступному етапу 

відводиться 6 хв.,  основному – 25 хв.,  заключному – 9 хв. Після роботи з дитиною батькам 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
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дається домашнє завдання «Хептика» (дотичне спілкування з дитиною), з установкою на 

його виконання вдома на протязі 60 хвилин.   

Висвноки. Таким чином, корекційна програма негативних психічних станів у дітей 

дошкільного віку відповідає вимогам Концепції Нової української школи щодо вирівняння 

дисбалансу у розвитку дітей, починаючи з дошкільного віку. 

 

Регеза Оксана В’ячеславівна, 

завідувач Костопільського 

районного методичного кабінету 

СУЧАСНІ ПІДХОДИТА ШЛЯХИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЦЕСУРОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  

У КОСТОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ 

 

Постановка проблеми. Реформування системи освіти та реалізація Концепції Нової 

української школи висуває нові завдання щодо впровадження в сучасну науку та освітню 

практику нових напрямів у освіті дорослих та нових орієнтирів у розвитку методичних 

служб. У новій український школі в умовах педагогіки партнерства та компетентнісного 

підходузмінюються підходи допрофесійного зростання вчителя. 

Виклад основного матеріалу. Костопільським районним методичним 

кабінетомрозроблено чітку систему науково-методичногозабезпечення процесу розвитку 

професіоналізму педагогічних кадрів та надання освітніх послуг освітянамз метою 

упровадження сучаснихосвітніх технологій, інтерактивних методівта форм у роботі з 

дорослими. 

Вивчення роботи педагогічних кадрів на діагностичній основі дозволяє здійснювати 

інноваційний методичний супровід педагога щодо формування траєкторії власної 

професійної діяльності, саморозвитку й самовдосконалення та підібратиті форми,технології 

та прийоми які необхідні при формуванні особистості педагога-професіонала. Формування 

ключових компетентностей педагогічного працівника, постійна робота над удосконаленням 

особистості вчителя як фахівця характеризується такими якостями, як: професіоналізм, 

педагогічна культура, педагогічна майстерність, педагогічні здібності, професійно-

педагогічний потенціал, педагогічна техніка, педагогічна творчість. Головна мета діяльності 

методичної службиполягає у підготовці конкурентоспроможного педагога, управлінця-

менеджера на ринку освітніх послуг.  

Практика останніх років засвідчила, що набула якісних змін різнорівнева модель 

методичної роботи з педагогами різного фаху, організація якої забезпечує індивідуальну 

траєкторію освоєння педагогами інноваційних педагогічних технологій у їх професійну 

діяльність і підтримку їх особистісно-професійного розвитку. На засіданнях методичних 

підрозділів практикувалися різноманітні види робіт, однак найбільшого поширення набули: 

ділові ігри, панорама інновацій, методичні посиденьки,«круглі столи», аукціони, педагогічні 

виставки, тренінги, майстер-класи, методичні фестивалі, ярмарки педагогічних ідей, дискусії, 

творчі зустрічі, методичні діалоги, методичні аукціони,педагогічні портрети, презентації, а 

також такі нові форми роботи, як сторітелінг, фішбоун, лайфтайм трейлер. 

Для якісного ознайомлення громадськості з освітянською галуззю у відділі освіти діє 

веб-сайт, де висвітлюються проведені заходи, оприлюднюються нормативні документи. 
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Педагогічні спільноти якісно представлені на порталі «Освіта Рівненщини». У мережевих 

спільнотах є можливість спільного вирішення проблем професійного розвитку учасників. 

Участь педагогів у діяльності мережевих спільнот– сучасна можливість «підвищення 

кваліфікації» у професійній діяльності, реалізація принципу «самоосвіти впродовж життя».  

 Костопільський районний методичний кабінет сприяє налагодженню співпраці 

загальноосвітніх закладів району із міжнародними інституціями та включеннюнавчальних 

закладів району до міжнародного освітнього простору.  

Фахову майстерність, упровадження інноваційних форм, методів роботи учителі 

району демонструють на конкурсах професійної майстерності. Матеріали з досвіду 

роботипедагогів району, працівників методичного кабінету друкуються у фахових журналах 

видавництва «Основа», «Шкільний світ», представлені на сайті «Освітній навігатор», а 

такожу тематичних збірниках праць Всеукраїнської школи новаторства. 

Висновки. Отже, створене в районі інноваційне середовище та постійний науково-

методичний супровід процесів формування педагогічної майстерності педагога сприяє 

формуванню інноваційного простору району та зростанню рівня професійної компетентності 

педагогів. 

 

 

УДК 159.9                Решетник Ольга Анатоліївна, 

аспірантка кафедри психології та особистісного розвитку  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ  

ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Постановка проблеми. Прискорення темпу життя, значна кількість соціально-

політичних та економічних зрушень висуває на перший план питання збереження ресурсного 

потенціалу особистості та сприяння ефективній діяльності кожного індивіда. У зв’язку з цим 

широкого розповсюдження набуває в сучасній психологічній літературі дослідження 

життєстійкості особистості. 

Виклад основного матеріалу. Феномен життєстійкості наразі не має однозначного 

трактування та розглядається з концептуально різних точок зору. Однак одним з основних 

психологічних підходів, який покладено в основу поняття «життєстійкість», є екзистенційно-

гуманістичний (Р. Мей, К. Роджерс, Е. Фром, В. Франкл, С. Мадді, Д. О. Леонтьєв). 

Відповідно до цього підходу за людиною визнається свобода побудови власного життя і 

здатність до цього [2], акцентується увага на індивідуальності та унікальності особистості у 

своїй нероздільності зі світом, людина розглядається у процесі становлення як така, що 

переживає тривогу, конфлікти, відчуження від самої себе, проте, беручи відповідальність за 

власне життя, приймаючи виклик, виявляючи при цьому екзистенційну мужність, здатна 

стати сама собою, вільною від будь-яких упереджень [6]. Американські психологи С. Мадді 

та С. Кобейса, розглядаючи проблему життєстійкості у межах такого підходу, стверджують, 

що ця категорія є операціоналізацією поняття «екзистенційна відвага». Прихильність 

С. Мадді до екзистенційної школи зумовлює таке визначення життєстійкості, в якому 

вищезгаданий феномен прирівнюється до філософської категорії «мужність бути» і 

спрямований на полегшення постійного пошуку сенсу в житті та фасилітацію процесу 

прийняття рішень. 
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Життєстійкість у розумінні Д. О. Леонтьєва (2002), Л. А. Александрової (2005) 

розглядається як «психологічна живучість», розширена ефективність людини, що 

виявляється в залученості, розумному впливові на себе і прийнятті ризику, а також як 

показник психічного здоров'я людини. Це така риса особистості, що дозволяє ефективно 

впоратися з дистресом і завжди в напрямку особистісного росту. 

Ще один напрямок у визначенні методологічних основ даного логічного поняття 

виникає в результаті подальших уточнень категорії життєстійкість, а саме – ресурсний підхід 

(J. D. Brown, E. C. Poulton, M. J. Posner, S. J. Boies, Р. Лазарус, С. Мадді, С. О. Бoгoмаз, 

В. О. Бодров, С. О. Микитюк, М. О. Холодна та ін.). Згідно з цим підходом «людська 

система» в будь-який момент має певну кількість можливостей перетворення енергії та 

інформації, які називаються ресурсами, що обумовлюють ресурсозабезпеченість діяльності 

та сприяють її ефективності [1]. Акцент тут ставиться на тому, що існує деякий комплекс 

ключових ресурсів, які керують і направляють загальний фонд ресурсів, і завдяки процесу 

розподілу ресурсів, пояснюється той факт, що деяким людям вдається зберегти здоров'я й 

успішно адаптуватися, незважаючи на різні життєві обставини [3, с. 21]. С. О. 

Микитюкзазначає, що ресурсний підхід спрямований на врахування безперервних змін 

властивостей та здібностей суб’єкта, які у поєднанні з природними нахилами, 

обдаруваннями, талантом, становлять собою ресурси особистості. На основі цього підходу 

розвиток людини визначається розвитком її здібностей (С. Л. Рубінштейн), які формуються в 

результатізасвоєння продуктів діяльності людства та у процесі створення їх самою людиною 

[5, с. 84]. 

Згідно з формулюваннями С. Мадді та С. Кобейса під такою особистісною 

диспозицією, як життєстійкістьварто розуміти набір установок та здібностей, що мотивують 

особистість до реагування на стресогенні обставини за допомогою визначених копінг-

стратегій і таких соціальних взаємодій, які сприяють підвищенню резильєнтності й 

перетворенню несприятливих подій у можливості для росту [9]. Отже, під життєстійкістю 

розуміють таку диспозицію (особистісну рису), що у своєму поєднанні з іншими рисами та 

факторами є унікальною рисою у структурі кожної особистості, що є своєрідним ресурсом, 

мотиватором до дії, яка дає імпульс учинкам. 

Життєстійкість (hardiness), за визначенням Американської психологічної асоціації 

(2015), являє собою здатність легко адаптуватися до непередбачуваних змін із відчуттям 

власної цілі (призначення) (т.з. цілеспрямованістю) в буденному житті та особистим 

контролем над тим, що відбувається в житті. Вона гальмує негативні наслідки стресу і може 

бути захисним чинником проти хвороб [8]. Життєстійкість у даному контексті є ресурсом, 

який забезпечує ефективну протидію негативним факторам. 

Сучасна російська дослідниця М. В. Логінова визначає життєстійкість як ключовий 

ресурс подолання, систему переконань, здатність і готовність суб'єкта зацікавлено брати 

участь в ситуаціях підвищеної для нього складності, контролювати їх, управляти ними, вміти 

сприймати негативні події як досвід і успішно справлятися з ними. 

Українська вчена Т. О. Ларіна визначає життєстійкість як стійкість перед труднощами і 

стверджує, що ця категорія є тією мірою, яка визначає здатність швидко пристосовуватися до 

будь-яких життєвих змін, тобто бути стійким перед труднощами. Вона є особистісним 

ресурсом конструктивного долання стресу, відновлення внутрішньої рівноваги та 

самоздійснення в стресових ситуаціях, що визначається здатністю будувати оптимальні 

стратегії опанування та продуктивно їх використовувати. 
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Як зазначав С. Мадді, незважаючи на те, що стресові зміни можуть мати виснажливий 

вплив, вони також можуть сприйматися такими, що провокують розвиток [9, с. 173]. За 

умови розвиненості у особистості такої диспозиції як життєстійкість, особистість з високою 

вірогідністю буде здатна ефективно справлятися зі стресовими подіями. Дане твердження 

звертає нас до ще одного підходу, який може лягти в основу дослідження життєстійкості. 

Ним є екофасилітаційний підхід (П. В. Лушин) у психології та психотерапії, що утворюється 

на стикові ресурсного та екзистенційно-гуманістичного підходів у психології. Його сутність 

полягає у підтримці ритму реконструктивної та трансформаційної активності та сприянні 

породженню нових смислів особистості [4] в умовах, які суб’єктивно переживаються як 

несприятливі. У рамках цього підходу життєстійкість розглядається як така якість, що 

стосується успішної адаптації до непередбачуваних змін, яку можна розвинути. 

Глибокий теоретичний аналіз поняття життєстійкості з позицій суб’єктно-діяльнісного 

підходу (С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, К. О. Абульханова та ін.) здійснено 

А. М. Фоміновою. Згідно з даним підходом у суб'єкті поєднуються пізнавальні та діяльнісні 

характеристики, психічні властивості особистості одночасно проявляються і формуються в її 

поведінці, в діях і вчинках, психічний образ особистості у всьому різноманітті його 

властивостей визначається реальним буттям, способом життя і формується в конкретній 

діяльності. У своїх наукових розвідках Фоміновою було виявлено кореляції загального рівня 

життєстійкості з різними психічними властивостями, та визначено, що життєстійкість як 

інтегральна характеристика формується та виявляє себе на усіх рівнях психіки: 

психофізіологічному, соціально-психологічному та особистісно-смисловому [7]. За усієї 

неповторності наявних характеристик, життєстійкість формується в діяльності, завдяки 

засвоєнню соціальних навичок, моделей поведінки, формування цінностей та особистісних 

смислів. 

Висновки. Таким чином, серед основних підходів до визначення сутності поняття 

життєстійкість у зарубіжних та вітчизняних психологічних дослідженнях варто виділити 

такі: 1) екзистенційно-гуманістичний підхід, в якому життєстійкість визначається як 

«мужність бути», «психологічна живучість», розширена ефективність людини у 

протистоянні усім негараздам буття та пошуку сенсу в житті; 2) ресурсний підхід, де 

життєстійкість постає в якості ключового ресурсу або системи ресурсів, що керують 

здатністю будувати оптимальні стратегії опанування та продуктивно їх використовувати; 3) 

екофасилітаційний підхід, що передбачає сприяння успішній адаптації до непередбачуваних 

змін завдяки розвитку такої властивості особистості як життєстійкість; 4) суб’єктно-

діяльнісний підхід, у якому визначено, що така інтегральна характеристика індивідуальності, 

як життєстійкість, виявляє себе на усіх рівнях психіки: психофізіологічному, соціально-

психологічному та особистісно-смисловому та формується і розвивається у безпосередньому 

зв’язку з діяльністю, до якої залучена особистість. 
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Савчук Вікторія Сергіївна,  

методист Костопільського районного методичного кабінету 
 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Постановка проблеми. Сьогодні практично неможливо уявити своє життя без 

комп'ютера, Інтернету та інформаційних технологій. Сучасні діти не уявляють свого життя 

без спілкування у всесвітній мережі та інформаційних ресурсів. Означений фактор зумовлює 

потребу в педагогічних кадрах, які вміють опрацьовувати різні види інформації,здатні 

використовувати нові світові інформаційні розробки в освітній діяльності, бути відкритими 

до інновацій.  

Таким чином, завдання сучасної освіти – створити інформаційно-освітнє середовище 

для саморозвитку та самонавчання упродовж життя кожного громадянина. 

Виклад основного матеріалу. Для вчителя інформаційна культура на сучасному етапі – 

це вміння працювати із прикладним програмним забезпеченням, глибоке проникнення в суть 

процесів опрацювання інформації, основа формування ІКТ-компетентності. Вплив 

особистості вчителя на формування життєвої компетентності учнів особливий. Зважаючи 

на це,вчитель повинен ефективно працювати, професійно вдосконалюватися та творчо 

зростати, адже, як відомо, педагог не лише той, хто все життя навчає, а насамперед той, хто 

все життя навчається. 

Формування ІК передбачає: 

- освоєння ними знань і умінь угалузі інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій; 
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- розвиток комунікативних здібностей педагога; 

- уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати інформацію, 

здійснювати рефлексію своєї діяльності та її результатів.  

Зрозуміло, щоб зреалізувати зазначене вище потрібна ефективна, творча організація 

науково-методичної роботи на різних рівнях. Тому одне з головних завдань методичної 

служби –формування інформаційно-компетентного вчителя третього тисячоліття, готового 

до неперервного професійного самовдосконалення та навчання.  

Водночас постають питання: Як же спланувати роботу з педагогами?, Які шляхи 

обрати, щоб розвивати та вдосконалювати їх професійні компетентності щодо реалізації 

ІКТ?  

Перш ніж розпочати планувати методичну роботу щодо навчання педагогічних 

працівників району з питань із використання ІКТ та прищеплення певних навичок роботи з 

ними, обов’язково проводиться діагностування, моніторингові дослідження рівня володіння ІКТ. 

Питання анкет спрямовані переважно на виявлення базового рівня володіння ПК учителем, 

визначення розділів курсу «Основи ІКТ», які найбільше цікавлять педагогів та рівень знань 

із цих розділів.  

Усі ми розуміємо, щоб опрацьовувати високі матерії, потрібно мати базові знання. Із цією 

метоюна базі восьми освітніх округів для освітян організовувалися семінари-навчання, які 

давали основні знання та навички щодо роботи з комп’ютерною технікою.Із метою 

пришвидшення освоєння педагогічними працівниками шкіл Костопільського району навиків 

роботи з інструментарієм веб-порталу «Освіта Рівненщини» відділом освіти у канікулярний 

період організовувалисянавчальні заняття, які проводили вчителі інформатики. 

Практика останніх років доводить, щовчителі виявляютьбажання постійно 

самовдосконалюватисящодо питань використання ІКТ. Зважаючи на це, для вчителів-

предметників у районі організовуються різноманітні методичні структури: 

- постійно діючі семінари з питань удосконалення навичок роботи на комп'ютері з 

різними програмами і використання ІКТ в освітньому процесі;  

- індивідуальні консультації; 

- проблемні семінари, семінари-практикуми на основі вивчення освітніх потреб у 

використанні ІКТ;  

- майстер-класи; 

- тренінги.  

У діяльності структур практикуються різноманітні форми роботи: методичний аукціон, 

дискусійна зала, моделювання фрагментів уроку, робота у групах, «круглі столи», 

«педагогічні слухання», панорама інновацій, методичні фестивалі з обміну досвідом та ін. 

Такі форми роботи спрямовані на формування та вдосконалення інформаційної 

культури вчителя, а саме: здатності розуміти сутність обробки інформації, знаходити 

інформацію в різних джерелах, користуватися автоматизованими системами пошуку та 

обробки інформації, інтерпретувати інформацію, використовувати моделювання для 

вивчення різноманітних об’єктів та явищ, виконувати аналіз інформаційних моделей та ін., 

формування умінь усвідомленого використання сучасних інформаційних технологій у навчанні; 

знайомство з електронними засобами навчального призначення за предметами, 

мультимедійними навчальними та довідковими посібниками, розгляд та освоєння 

перспективних напрямків розвитку системи освіти з використанням сучасних веб-

орієнтованих технологій глобальної мережі Інтернет; ознайомлення із сучасними методами і 
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формами роботи вчителя з використанням хмарних технологій; обговорення та 

відпрацювання методичних прийомів їх використання.  

Що ж зроблено в рамках методичних структур? Для методичного активу вчителів 

початкових класів району організовано семінар-практикум із проблеми «Використання 

комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи»,де значна 

увага приділяється практичнійроботі щодоформування і розвитку в учителів інформаційно-

комунікаційної компетентності з метою реалізації їх творчого потенціалу у ході підготовки 

до уроків. 

Схвально сприймалися та зарекомендували себе такі методичні структури, як тренінг-

центр учителів іноземної мови; творчі групи вчителів математики та фізики; проблемний 

семінар учителів біології та хімії.  

У рамках роботи даних структур актуальними є питання: 

- медіатека навчального кабінету як складова інформаційного середовища навчального 

закладу; 

- роль і місце комп’ютерних технологій у структурі сучасного особистісно 

орієнтованого уроку; 

- дидактичні можливості відеофрагмента як навчального прийому в структурі 

особистісно орієнтованого уроку; 

- ефективність різних типів мультимедійних засобів у процесі реалізації освітніх цілей 

уроку; 

- тестовий контроль знань на основі використання тест-систем та оболонок(Assist, 

MyTest); 

- роль професійних інтернет-спільнот, блогів у самоосвітній діяльності вчителя; 

- використання хмарних технологій; 

- структура інформаційного середовища ЗНЗ, які представлені на слайдах. 

Оправдовують себе і такі форми роботи, на спільних засіданнях учителів математики та 

фізики, як вернісаж педагогічних ідей, у рамках яких відбувається захист учителями, що 

атестуються, портфоліо, майстер-клас зі створення блогів, тестів за допомогою програм 

Assist (Асистент), MyTest, використання е-диска, використання мережевих спільнот. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі освіти і безпосередньо 

в діяльності керівника закладу стало загальною необхідністю. Сьогодні сучасний керівник 

навчального закладу повинен успішно здійснювати як управлінську, так і педагогічну 

діяльність, забезпечуючи реалізацію впровадження ІКТ у навчально-виховнийпроцес. Тому в 

районі для керівників на базі навчальних закладів проводяться навчання, тренінги з питань 

інформаційної компетентності. 

Не забуваємо і про можливість оперативного спілкування з батьками. 

На основі діагностичного дослідження було з’ясовано, що більшість родин учнів міста 

забезпечені ПК та підключені до мережі Інтернет. Даний потенціал інформаційного простору 

міста ефективно використовуємо в організації навчально-виховного процесу в школі. Щоб 

забезпечити отримання оперативної інформації батькам про навчання та поведінку дитини, 

заклади впроваджують освітній інноваційний проект «Щоденник.ua», зокрема «Електронний 

класний журнал». 

Важко сьогодні оминути і педагогічні спільноти, які якісно представлені на порталі 

«Освіта Рівненщини». У мережевих спільнотах є можливості спільного вирішення проблем 

професійного розвитку їх учасників. Вибір мережевих спільнот під різні інтереси і вибір 
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іншої спільноти при зміні їх – сучасна можливість «підвищення кваліфікації» у професійній 

діяльності, реалізація принципу «самоосвіти впродовж життя».  

Усім відомо, що апаратне і програмне забезпечення вдосконалюється та оновлюється 

практично щодня і будь-який загальноосвітній навчальний заклад навряд чи зможе 

змінювати свою комп’ютерну техніку та програмне забезпечення відповідно до мінливих 

тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Як можна використати 

інтернет-технології,щоб забезпечити мільйони людей високоякісною освітою і дати їм шанс 

на краще життя? Такі технології як веб, віртуальні, хмарні радикальним чином змінюють 

навчальні заклади, навчальний процес, природу освіти та її доступність.  

На даний час ми є свідками швидкого впровадження хмарних технологій і сервісів у 

системі середньої освіти та розбудови єдиного інформаційного простору.  

У рамках роботи семінару-практикуму вчителі інформатики ознайомилися з хмарними 

сервісами навчання, які створюють можливості роботи з інформаційними ресурсами, 

незалежно від апаратно-програмного забезпечення клієнта, а також його географічного 

розташування.  

Інформація, представлена на слайді, доводить, що сьогодні існує безліч сервісів, які 

можна використати для ефективної організації навчально-виховного процесу. Наші 

напрацювання дають можливість виділити кілька хмарних сервісів, зручних для 

використання в освітньому процесі, які надані двома компаніями Google та Microsoft. 

OneDrive – хмарне сховище для документів, яке містить Office Online і надає 

можливість створювати, редагувати та надсилати документи.  

СлужбаOffice 365 пропонує відомі класичні програми Microsoft Office та хмарні 

сервіси, зокрема пошту корпоративного рівня, спільні календарі, миттєві повідомлення, 

портал для зберігання та одночасної роботи з документами та відеоконференції в HD якості. 

Завдяки Office 365 можна інсталювати повнофункціональні версії програм Office й 

отримувати доступ до документів на різних пристроях. Крім того, надається додатковий 

простір в онлайн сховищі (1 ТБ) й багато інших можливостей. 

Slideshare – сервіс для роботи з мультимедійними презентаціями, який дає змогу 

конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash та призначений для збереження та 

подальшого особистого або сумісного використання. 

Диск Google – сховище для зберігання власних файлів з можливістю настройки доступу 

до них інших користувачів. 

Googledocs – сервіс для створення документів, таблиць, презентацій, форм, малюнків із 

можливістю надання спільного доступу декільком користувачам (Робота з Google формами 

може бути як фронтальною, так і індивідуальною, підходить для дистанційного 

навчання,форма Google– незамінний помічник учителя, завдяки якій можна проводити різні 

опитування, вікторини, створювати анкети, тести). 

Blogger– сервіс для створення та ведення блогів.  

YouTube–сервіс для зберігання та використання відеороликів, зокрема навчальних.  

Tagxedo – сервіс, який дозволяє створювати хмари слів. Вам лише потрібно вставити 

слова в текстове поле програми, вибрати бажану форму, колір та шрифт тексту. Для 

відпрацювання і закріплення вивченого матеріалу можна включити в певну задану фігуру 

будь-який набір формул, слів, знаків і цифр. Завдяки цьому в учнів є зорова опора для 

використання вивченого матеріалу на уроках повторення і узагальнення. Сама форма 

презентації нового матеріалу мотивує учнів на інтерес і розвиває у них творчі здібності. 
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Висновки. Використання хмарних сервісів, представлених компаніями Google та 

Microsoft, дозволяє учителям використовувати комп’ютерні технології в навчальному 

процесі не лише як технічні засоби, а й із метою мотивації учнів до навчання.  

Як бачимо, у використанні нових технологій немає нічого страшного і непереборного, 

вони знаходять позитивний відгук в учнів, затребувані суспільством, тому актуальними і досі 

залишаються слова Стівена Кінга «Людина, яка відчула вітер змін, має будувати не щит від 

вітру, а вітряк». 
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завідувач кафедри філософії і освіти дорослих  

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  

тренер Нової української школи, м. Київ 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 

Школа – не комора знань, а світоч розуму.  

Усі діти не можуть мати однакові здібності.  

І найважливіше завдання школи — виховання здібностей.  

В. О. Сухомлинський 

 

Постановка проблеми. Суспільство знань (від англ. – knowledgesociety), виробничими 

ресурсами якого є знання, інтелект, компетентності, ціннісні орієнтири, бачить педагога 

нової формації компетентним, умотивованим, кваліфікованим, який має академічну свободу 

й розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобуває інформацію, 

організовує дитиноцентрований освітній процес із максимальним наближенням навчання і 

виховання конкретної дитини до її сенситивних періодів розвитку, сутності, здібностей, 

можливостей, потреб, запитів, настанов і життєвих планів. 

Реалізуючи Концепцію «Нова українська школа»,освітянська спільнота отримала творчі 

модернізаційні виклики, за яких видозмінюється соціальна й професійна місія педагога в 

контексті європейського професіоналізму зі збереженням кращих ментальних українських 

характеристик.Функція вчителя нової української школи полягає в його вмінні організувати 

компетентнісне навчання (не знання заради знань, а вміння їх застосовувати в реальному 

житті, не що ти знаєш – а як ти цим умієш користуватися), забезпечити інтегрованість змісту 

(внутрішньопредметної і міжпредметної)на основі ключових компетентностей тощо. 

У системі нової української школи професійний розвиток педагога передбачає його 

саморозвиток і самореалізацію впродовж усього життя як актуальних соціально-

культурнихпріоритетів та смислів. Таке соціальне замовлення актуалізує необхідність 

підготовки фахівців, які відповідають викликам суспільства знань, здатних до неперервного 

інтелектуального, культурного і духовного розвитку впродовж життя шляхом формальної і 

неформальної освіти, орієнтовані на збереження, примноження та передачу гуманістичних 

суспільнихцінностей, засвоєння нових професійних ролей і функцій, адаптовані до умов 

стрімкозмінного суспільства. 

24,2

% 
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Виклад основного матеріалу. Розбудова нової української школи – це довготермінова 

реформа, яка супроводжується суттєвими змінами всіх складників освіти.  

Формула нової школи складається з дев'яти ключових компонентів: 

1. Компетенізація освіти.У Концепції «Нова українська школа» визначено нове 

соціальне замовлення: компетенізація освіти шляхом реалізації компетентнісного підходу, 

орієнтація її на «вихід» («output») – результат – у формі розвинутих ключових 

компетентностей учнів, структури знань, поглядів, ціннісних орієнтирів, їхньої успішної 

самореалізації в професії і житті, формування особистості, патріота, інноватора, здатного 

конкурувати на ринку праці, розвивати економіку, навчатися неперервно впродовж життя. 

2. Педагогіка партнерства, або співробітництва, що ґрунтується на принципах 

гуманізму, діалогічної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу 

(учень – школа – громада – родина), творчого підходу до розвитку кожної особистості, 

взаєморозуміння, співдії і підтримки, усвідомленої особистої відповідальності за 

результати, розподіленого лідерства (проактивність, право вибору і відповідальність за 

нього, горизонтальність зв’язків); соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). Учні, батьки та вчителі, 

об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими 

однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. 

Нова школа допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, 

ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її 

індивідуальних особливостей. Діалог і багатостороння комунікація між учнями, учителями 

та батьками змінить односторонню авторитарну комунікацію «учитель» – «учень». 

3. Педагог нової формації, що перебуває в авангарді суспільних та освітніх 

перетворень, умотивований, компетентний, який виконує в освітньому процесі ролі 

наставника, коуча, фасилітатора і тьютора, має академічну свободу, володіє навичками 

випереджувального проектного менеджменту (планування й організації навчання, розроблення 

навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін.), самостійно й творчо здобуває 

інформацію, організовує дитиноцентрований процес, трансформуючи методи, прийоми і 

технології навчання залежно від запитів і потреб замовників освітніх послуг, формуючи 

бачення на сучасний світ та місце в ньому. Отже, закладає надійне підґрунтя для навчання 

впродовж життя з метою особистісної самотрансцеденції. 

4. Особистіснорієнтована модель освіти, заснованої на ідеях дитиноцентризму,що 

передбачає максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, 

здібностей і життєвих планів, забезпечення морально-психологічного комфорту, відмови від 

орієнтації освітнього процесу на середнього школяра. 

5. Наскрізний процес виховання, що грунтується на цінностях
1
– морально-етичних 

(гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) 

                                                           
1
Поняття ціннісних орієнтацій особистості введено в науковий обіг соціологами  Томасом і 

Флоріаном-ВітольдомЗнанецьким у 20-ті роки XX ст. Ціннісні орієнтації розглянуто як соціальну настанову 

особистості, що регулює її поведінку; найважливіший складник структури особистості, закріплений життєвим 

досвідом індивіда, сукупністю його переживань і виокремлюють значуще, істотне для нього від незначного, 

несуттєвого. Сукупність сформованих, усталених ціннісних орієнтацій утворює 

забезпечує стійкість особистості, спадкоємність певного виду поведінки та діяльності, що виражається в 

спрямованості його потреб та інтересів. Ціннісні орієнтації є тим регулювальним чинником, що детермінує 

мотивацію особистості. Розвинені ціннісні орієнтації – ознака зрілості особистості, показник міри її 

соціальності. Найважливішими ціннісними орієнтаціями особистості визначено патріотизм, колективізм, 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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і соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і 

культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, 

відповідальність). 

6. Нова структура школи,включаючи 3-річну профільну, зокрема: 

І. Початкова школа – 4 роки:  

1-2 класи – 1 цикл (адаптаційно-ігровий), 3-4 класи – 2 цикл (основний).  

Метою першого циклу навчання буде природне входження дитини в шкільне життя, 

послідовна адаптація до нового середовища. До особливостей цього циклу віднесено такі: 

навчальні завдання, час на їхнє виконання будуть визначатися відповідно до (з урахуванням) 

індивідуальних особливостей школярів; навчальний матеріал можна інтегрувати в змісті 

споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів; обсяг домашніх 

завдань обмежено; навчання організовано через діяльність, ігровими методами; учитель 

матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту освіти; описове 

формувальне оцінювання; завдання вчителя підтримувати в кожному учневі впевненість і 

мотивацію до пізнання. 

Метою другого циклу є здійснення освітнього процесу з концентрацією педагогічної 

уваги на формуванні в учнів відповідальності й самостійності; підготовка до успішного 

навчання в основній школі. Його суттєвими ознаками є: використання у процесі навчання 

методів, які вчать здійснювати самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним 

життям, враховують індивідуальність учня, запроваджується предметне навчання; частина 

предметів передбачатиме оцінювання. 

ІІ. Базова середня школа (гімназія) – 5 років: 5-6 класи – 1 цикл, 7-9 класи – 

2 цикл. 

ІІІ. Профільна середня школа – 3 роки: 10 клас – 1 цикл, 11-12 класи – 2 цикл. 

Академічного спрямування – ліцей 

Професійного спрямування – професійний ліцей, професійний коледж. 

7. Автономія шкіл, забезпечення якості освіти
2
.Рівноправність доступу до 

бюджетного фінансування закладів освіти всіх форм власності; здійснення безпосереднього 

                                                                                                                                                                                          
гуманізм, творчість. Формування особистісної ціннісної структури індивіда виступає найважливішим 

чинником процесу соціалізації, за допомогою якого людина стає повноправним членом суспільства у всій 

повноті соціальних взаємин. 
2
Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, 

відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг(Закон України «Про 

освіту»).Комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне й практично ефективне 

формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й 

морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання 

і виховання.Формами оцінювання якості освіти в повній загальній середній освіті є: зовнішнє незалежне 

оцінювання (ЗНО), державна підсумкова атестація (ДПА), PISA (Програма міжнародного оцінювання учнів). 

Із 2000-х років рух за стандартизацію освіти отримав могутній поштовх від Міжнародної програми 

оцінювання навчальних досягнень учнів (ProgramforInternationalStudentAssessment, PISA), яка запровадила 

рейтингові таблиці. Їх складають на основі результатів, які демонструють учні під час виконання 

стандартизованих тестів з мате матики, читання та природознавства. Тести розробляє Організація економічного 

співробітництва й розвитку (ОЕСР) зі штаб-квартирою в Парижі. PISA проводить тестування що три роки в 

групах 15-річних підлітків по всьому світу. Кількість країн-учасниць зросла від 32 у 2000 році до 72 у 2015 

році. 

Якість освітньої діяльності – це рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що 

забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або 

договором про надання освітніх послуг (Закон України «Про освіту»). 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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управління школами на місцевому рівні, делегування адміністративних і навчально-

методичних повноважень на рівень закладу освіти; вплив ОТГ на формування локальної 

освітньої політики з урахуванням місцевих культурних особливостей, ринку праці, 

державної освітньої політики. Можливість шкіл самостійно розробляти освітні програми, 

складати навчальні плани і програми з навчальних предметів відповідно до стандартів 

середньої освіти та досягнень сучасної науки, обирати підручники, методики навчання і 

виховання, розвивати навчально-матеріальну базу. Запровадження автономії передбачає 

відповідальність школи перед суспільством за ефективність внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти та забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів 

навчання, передбачених освітніми програмами і стандартами освіти. Із метою визнання 

якості освітньої діяльності закладу освіти та формування його позитивного іміджу і репутації 

здійснюється громадська акредитація закладу освіти. 

8. Справедливе фінансування.В умовах децентралізації освіти в Україні надаються 

нові можливості для розширення державно-громадського партнерства у сфері освіти через 

нові підходи для співфінансування й управління навчальними закладами освітня субвенція з 

державного рівня буде покривати передусім видатки на забезпечення педагогічної складової 

освітнього процесу (заробітна плата працівників закладів освіти, підручники, підвищення 

кваліфікації вчителів тощо). Державні органи влади й ОТГ зобов’язані забезпечити необхідні 

умови навчання і виховання дітей, надати можливості доступу до якісної освіти в різних 

регіонах і населених пунктах. 

9. Сучасне освітнє середовище, інклюзивна освіта,що передбачає мобільні робочі 

місця в класі для ефективної організації групової, проектної, дослідницької, кооперативної 

діяльності (зокрема розподіл класної кімнати на зони навчання: наукову, мистецьку, зону 

усамітнення, ігрову тощо), приміщення з відкритим освітнім простором, використання нових 

ІТ-технологій, мультимедійних засобів навчання, оновлення лабораторної бази для вивчення 

предметів природничо-математичного циклу; надання рівного доступу до освіти для осіб з 

обмеженими можливостями. В освітньому середовищі Нової української школи є баланс між 

навчальними видами діяльності, ініційованими вчителем, та видами діяльності, 

ініційованими самими дітьми. Таке середовище забезпечує можливості дітям робити власний 

вибір, можливості для розвитку нових та вдосконалення наявних практичних навичок, 

отримання нових знань, розвитку свого позитивного ставлення до інших. Щоб освітнє 

середовище заохочувало дітей до самовизначення й сприяло розвитку їхніх спроможностей, 

необхідно, щоб воно було мобільним, легко трансформувалося для колективної, групової 

роботи; усі навчальні об’єкти, якими безпечно можуть користуватись учні, мають бути 

доступними дитині, щоб вона мала можливість вільно пересуватися класом для пошуку 

необхідних навчальних матеріалів. Це забезпечуватиме можливості здійснювати вибір у 

класі і, відповідно, приймати самостійнірішення щодо навчальної діяльності, усвідомлюючи 

при цьому наслідки вибору. 

ЗМІСТОВИЙ КОНЦЕПТ 

Мета і головні компоненти Концепції Нової української школи 

Функція педагога нової української школи полягає в його вмінні організувати 

компетентнісне навчання, забезпечити інтегрованість змісту (внутрішньопредметної і 

міжпредметної)на основі ключових компетентностей, не шляхом механічного об’єднання 

предметів, а наближення змісту освіти до сенситивних періодів навчання, особливостей 

сприймання нової інформації тощо. 
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Компетентнісний підхід – це місток, що поєднує школу з реальним світом і тими 

потребами, які ставить перед людиною життя,здатний забезпечити життєвий успіх у 

суспільстві знань. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, 

поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність (Закон України 

«Про освіту»). 

 

 
Рис. 1. Модель компетентнісного підходу в освітньому процесі  

нової української школи 

 

Ключові компетентності були визначені в «Рекомендаціях Європейського 

Парламенту та Ради Європи» (від 18 грудня 2016р.) «Про освітні компетенції для навчання 

протягом життя» (так звані Європейські еталонні рамки
3
), у Концепції «Нова українська 

школа» та розширені, простежені у взаємозв’язку з 11-ма вміннями та результатами 

навчання
4
 в Законі України «Про освіту»:  

- вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами; 

                                                           
3
Європейські еталонні рамки (англ. European Reference Framework) визначають вісім основних 

компетентностей: 1) спілкування рідною мовою; 2) спілкування іноземними мовами; 3) знання математики та  

загальні знання у сфері науки і техніки; 4) навички роботи з цифровими носіями; 5) навчання заради здобуття 

знань; 6) соціальні та громадянські навички; 7) ініціативність та практичність; 8) обізнаність та самовираження 

у сфері культури. 

 
4
Кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом 

стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатівнавчання) (Закон України «Про 

освіту»). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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- математична компетентність; 

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- навчання впродовж життя; 

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту й здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і можливостей; 

- культурна компетентність; 

- підприємливість та фінансова грамотність; 

- інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 

Зазначимо, що в Законі України «Про освіту» (Стаття 12) спільними для всіх ключових 

компетентностей (їх виокремлено 12), необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності, є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку 

усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

У «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради (ЄС)» (від 18 грудня 2016р.) 

«Про освітні компетенції для навчання протягом життя» (від 18 грудня 2006 року; режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975) визначено вісім основних компетенцій: 

1) спілкування рідною мовою; 2) спілкування іноземними мовами; 3) знання математики 

тазагальні знання у сферінаукиі техніки; 4) навички роботи із цифровими носіями; 5) 

навчання заради здобуття знань; 6) соціальні та громадянські навички; 7) ініціативність і 

практичність; 8) обізнаність та самовираження у сфері культури. Усі основні компетенції 

вважаються однаково важливими, оскільки кожна з них допомагає успішному життю 

всуспільстві,що будується на знаннях. 

Порівняємо ключові компетентності нової української школи в нормативних 

документах, зокрема їх кількісно-компонентний склад, змістове наповнення, необхідні 

знання, уміння, навички та відношення, що розкривають ту чи іншу компетентність 

(табл. 1).  

Результати навчання – знання, вміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, 

інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна 

ідентифікувати (тобто співвіднести з вимогами програм), спланувати, оцінити і виміряти та 

які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих 

освітніх компонентів (Закон України «Про освіту»). 

Компетентності дозволяють усунути суперечливості між засвоєними теоретичними 

відомостями та їх використанням для розв’язання конкретних життєвих задач:  

- уміти розрізняти об’єкти, ознаки, властивості; 

- аналізувати і пояснювати причини і наслідки подій, вчинків, явищ;  

- створювати тексти, вироби, проекти; 

- висловлювати ставлення до подій, вчинків своїх та інших; 

- брати участь у колективних справах;  

- оцінювати вчинки, різні моделі поведінки та ін.  

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975
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Таблиця 1 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Компетентності, 

визначені в Концепції 

«Нова українська 

школа», Законі 

України «Про освіту» 

«Рекомендації 

Європейського 

Парламенту та 

Ради (ЄС)» 

Зміст компетентності 
Необхідні знання, навички та відношення, 

що розкривають компетентність 

Вільне володіння 

державною мовою 

Спілкування рідною 

мовою 

можливість виражати та пояснювати 

поняття, думки, почуття, факти та погляди 

як у усній, так і в письмовій формі 

(сприймання на слух, монологічне мовлення, 

читання та письмо), та відповідно і творчо 

взаємодіяти на мовному рівні у всіх 

соціальних та культурних контекстах; під 

час навчання та професійної підготовки на 

роботі, вдома та на дозвіллі 

 знаннялексикисловникового запасу, 

 функціональної граматики та функціймови; 

 знання основних типів мовленнєвої взаємодії, 

видів художніх та нехудожніх жанрів, основних рис 

різних стилів мови та мовних регістрів і 

різноманітності мовних стилів та спілкування у 

різних ситуаціях; 

 уміння розрізняти та використовувати різні мовні 

жанри, шукати, збирати та обробляти інформацію; 

 використовувати кодифікаційні джерела та 

формулювати і виражати свою думку усно та на 

письмі переконливо та відповідно до ситуацій та ін. 

Здатність спілкуватися 

рідною (у разі відмінності 

від державної) та 

іноземними мовами 

Спілкування 

іноземними мовами 

ґрунтується на вмінні розуміти, виражати та 

пояснювати поняття,думки, почуття, факти 

та погляди яку усній, так і в письмовій формі 

(сприймання на слух, монологічне мовлення, 

читання та письмо) у відповідних соціальних 

та культурних контекстах (під час навчання 

та професійної підготовки, на роботі, вдома 

та на дозвіллі) відповідно до бажань чи 

потреб особи. Рівень мовних умінь особи 

буде відрізнятись у межах чотирьох аспектів 

(сприймання наслух, монологічне мовлення, 

читання та письмо) та між різнимимовами, і 

відповідно до соціального та культурного 

середовища, оточення, потреб та/або 

інтересів 

 посередництво та вміння порозумітись у 

міжкультурному середовищі; 

 знання словникового запасутафункціональної 

граматики і основних типів мовленнєвої взаємодії 

та мовних регістрів; 

 знання соціальних традицій,  

культурний аспект і різноманітність мовлення; 

 уміння розуміти усне повідомлення, починати, 

підтримувати та завершувати розмови, а також 

читати, розуміти та відтворювати мовлення, 

необхідне особі тощо 

Математична Знання математики можливість розвивати та застосовувати  знання чисел, мір та структур, основних                
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компетентність тазагальні знання у 

сферінаукиі техніки 

математичне мислення для розв'язання 

рядузадач у повсякденних ситуаціях. Знання 

математики передбачає, урізних ступенях, 

здатність та готовність застосовувати 

математичний спосіб мислення (логічне та 

просторовемислення) та власне застосування 

(формули,моделі, конструкції, графіки та 

діаграми). Знання у сфері наукиозначають 

здатність та готовність  

використовувати основи знань та 

методології для пояснення світу природи, 

щоб визначити проблеми та зробити 

висновок, заснований на доказах. Знання у 

сфері техніки розглядається як застосування 

цих знань та методології у відповідь на 

сприйняття бажань тапотреб людини. 

математичних дій таїх демонстрація, розуміння 

математичних термінів та понять ізнання задач, які 

можна розв'язати за допомогою математики; 

 уміти застосовувати основні математичні 

принципи та прийоми у побуті, на роботі та вдома, 

прослідковувати та оцінювати логічні ланцюжки; 

 математично мислити, розуміти математичні 

докази та спілкуватись мовою  

математики і використовувати відповідні 

кодифікаційні джерела.  

 для сфери науки та техніки, важливі знання 

включають знання основних принципів 

природнього світу, фундаментальних наукових 

концепцій, принципів та методів, технологій та 

технологічних продуктів і процесів, а також 

розуміння впливу науки та техніки на природній 

світ. 

Ці компетенції допомагають особам краще 

розуміти переваги, обмеження та ризики наукових 

теорій, застосувань та технології у суспільстві в 

загальному (упитаннях прийняття рішень, оцінки, 

моральних питаннях, в культурі тощо) 

Компетентності у галузі 

природничих наук, 

техніки і технологій 

Інноваційність Ініціативність та 

практичність 

ініціативність та практичність передбачають 

уміння особи втілювати в життя ідеї.Це 

включає творчість, інноваційний підхід та 

ризикованість, так само як і вміння 

планувати та організовувати проекти для 

досягнення цілей. Це допомагає визначити 

середовище праці та використати наявні 

можливості, і є основою для конкретніших 

навичок та знань, необхідних для тих, хто 

ініціює чи підтримує соціальну та 

комерційну діяльність. Це також включає 

усвідомлення етичних цінностей та 

допомагає в ефективному управлінні. 

 можливість визначити наявні можливості для 

особистого життя, професійноїта/абоділової 

діяльності; 

 уміння оцінити «загальну картину» середовища, 

в якому живуть та працюють люди, наприклад, 

широке розуміння загальних принципів економіки, 

та визначити можливості та труднощі роботодавця 

чи організації.  

 випереджувальний проектний менеджмент (у 

тому числі, наприклад,вміння планувати, 

організовувати, керувати та делегувати, 

аналізувати, спілкуватись, опитувати, оцінювати та 

записувати),ефективне представлення та ведення 

переговорів і вміння працювати як поодинці,так і в 
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команді; 

 оцінювати та визначати свої сильні та слабкі 

сторони, оцінювати та брати на себе ризик, якщо це 

виправдано. Практичний підхід характеризується 

ініціативністю, упередженістю, незалежністю, 

включає мотивацію та визначення методу 

досягнення цілей 

Екологічна 

компетентність 

-   

Інформаційно-

комунікаційна 

компетентність 

Навички роботи із 

цифровими носіями 

впевнене та критичне використання 

Технологій інформаційного суспільства 

(ТІС) для роботи, відпочинку та спілкування.  

Основні навички у ТІС: використання 

комп'ютерів для пошуку, оцінки, зберігання, 

поширення, представлення та обміну 

інформацією, та для спілкування і участі в 

роботі об'єднаних мереж через Інтернет. 

 ґрунтовне розуміння та знання природи, ролі та 

можливостей ТІС у побуті: як вособистомута 

соціальному житті,так і на роботі; 

 використання комп'ютерів для електронної 

обробки тексту, електронних таблиць, баз даних, 

зберігання та керування інформацією; 

 розуміння можливостей та потенційних небезпек 

Інтернету; 

 спілкування за допомогою електронних засобів 

масової інформації(електронної пошти, сервісних 

програм мережі) для роботи, відпочинку, поділу 

інформацією та роботи в об'єднаних мережах, для 

навчання та дослідження. Особам такожнеобхідно 

розуміти, як ТІС можуть допомагати у творчості та 

інноваціях, і розбиратись у достовірності та 

надійності доступної інформаціїта у правових та 

етичних принципах інтерактивного використання 

ТІС; 

 здатність до пошуку, збирання та обробки 

інформації, критичного та систематичного її 

використання, оцінки їїзначимості та здатність 

розрізнятиреальність від віртуальної реальності,при 

вмінні їй пов'язати; 

 уміти користуватись інструментами для 

переробки, презентації та розуміння комплексної 

інформації та бути здатними отримати доступ, 

знайти та скористатись послугами інтернет-служб 
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Навчання впродовж 

життя 

Навчання заради 

здобуття знань 

здатність добиватись результатів у 

наполегливому навчанні, організовувати 

своє навчання, утому числі через 

ефективневикористання часу та 

інформації,індивідуально та в групах. 

Включає усвідомлення власнихпотреб 

унавчанні та налагодження процесу 

навчання, визначення 

доступнихможливостей і вміння долати 

труднощідляуспішногонавчання. 

 здобуття загальних навичок, таких, як 

грамотність,  

 здібність до кількісного мислення та навички 

використання ТІС, необхідних для подальшого 

навчання 

Громадянські та 

соціальні 

компетентності, 

пов’язані з ідеями 

демократії, 

справедливості, рівності, 

прав людини, добробуту й 

здорового способу 

життя, з усвідомленням 

рівних прав і 

можливостей 

Соціальні та 

громадянські навички 

уміння особистого, міжособистісного та 

міжкультурного характеру істосується всіх 

форм поведінки, які застосовуються для 

ефективної таконструктивної участі особи у 

соціальному та трудовому житті,особливо, у 

суспільстві, яке стає дедалі різноманітнішим, 

та увирішенні конфліктів; уміння 

громадського характеру допомагають в 

повній мірі бутиучасником громадського 

життя, заснованого на знанні соціальнихта 

політичних концепційта структур, що 

зобов'язує брати активну участь у 

демократичному процесі 

 уміння конструктивно спілкуватись у різних 

середовищах; 

 бути толерантним, виражати свої та 

сприйматичужі думки; 

 долати складнощі для набуття впевненості та 

співпереживати; 

 справлятися зі стресом та розчаруванням та 

виражати їх конструктивно, а також розрізняти 

особисту та професійну сфери 

Культурна 

компетентність 

Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

оцінка важливості творчого вираження ідей, 

досвіду та емоцій  

у всіх видах засобів масовоїінформації, 

включаючи музику, виконавчі різновиди 

мистецтва, літературу та образотворче 

мистецтво. Необхідні знання,навички та 

відношення, що стосуються компетенції 

обізнаності у сфері культури тавміннітворчо 

самовиражатись 

 оцінка та задоволення від витворів мистецтва та 

вистав; 

  самовираження через різні засоби масової 

інформації, використовуючи свої природжені 

здібності;  

 уміння пов'язати свої власні творчі та 

експресивні точки зору з думкамиінших; 
 уміння визначати та усвідомлювати соціальні та 

економічні можливості у культурній діяльності. 
Культурне вираження необхідне для розвитку 
творчихздібностей, які можуть знайти широке 
застосування в професійній діяльності 

Підприємливість та 
фінансова грамотність 

_ _  



100 

 

Концепція Нової української школи спрямовує на новий компетентнісний зміст освіти, 

заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в 

суспільстві і житті, орієнтацію освітнього процесу на досягнення результату, що 

відображається ключовими компетентностями, але не обмежується ними 

ЦІННІСНО-СВІТОГЛЯДНИЙ КОНЦЕПТ 

Навчання в новій українській школі, її ціннісно-світоглядна домінанта ґрунтується на 

постулатах педагогіки партнерства, позитивної психології та філософії 

дитиноцентризму, зокрема враховує суб'єктний досвід кожної дитини, забезпечуючи її 

гармонійний розвиток,сприяє збереженню психологічного здоров’я та радості пізнання, 

переживання позитивних емоцій для суб’єктивного благополуччя, надає можливості 

самоактуалізації тощо.Основним в освітньому процесі є орієнтація на потреби учня, 

дитиноцентризм.Дитиноцентризм увійшов в історію виховання як педагогічна течія або 

особливий підхід до виховання дитини. Першим із педагогів-дослідників ще у XVII ст. 

найбільш повно здійснив фундаментальне теоретичне осмислення дитиноцентризму 

мислитель і засновник нової прогресивної педагогічної системи Я. А. Коменський (оскільки 

людини є частиною природи, то розвивається вона за спільними з природою законами, 

значить і навчально-виховний процес повинен будуватися у відповідності з цими законами; 

обґрунтування принципу природовідповідності у вихованні дитини; найбільшого значення в 

навчанні потрібно надавати доцільним і раціональним методам навчання, які повинні 

узгоджуватися з природою дитини). 

Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму: 

- відсутність адміністративного контролю, який обмежує свободу педагогічної 

творчості; 

- активність учнів в освітньому процесі; 

- орієнтація на інтереси та досвід учнів; 

- створення навчального середовища, яке перетворює навчання на яскравий елемент 

життя дитини;  

- практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку 

дитини з її практичним досвідом;  

- відмова від орієнтації освітнього процесу на середнього школяра і обов’язкове 

врахування інтересів кожної дитини;  

- виховання вільної незалежної особистості;  

- забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її 

вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту 

дитини;  

- упровадження шкільного самоврядування, що передбачає виховання гуманістичних та 

демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству; 

- виховання «вільної незалежної особистості», яка «запалюється любов’ю та керується 

розумом» (за Д. Дьюї). 

Організація освітнього процесу в новій українській школі ґрунтується на певних 

пріоритетах. 

Пріоритет 1 

Дитиноцентризм: 

- розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і потреб, індивідуальних стилів, темпу, освітніх траєкторій учнів; 
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- формування загальнолюдських цінностей; 

- свобода вибору власної освітньої траєкторії; 

- підтримка життєвого оптимізму; 

- розвиток самостійності; 

- плекання творчості й допитливості. 

Пріоритет 2 

Визнання цінності дитинства: 

- відповідність вимог віковим особливостям; 

- визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру; 

- урахування цінностей та інтересів дитини з метою формування в неї основ життєвої 

компетентності; 

- обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність 

дитини. 

Пріоритет 3 

Радість пізнання: 

- пізнавальний процес, який приноситиме радість дитині; 

- обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на творчість і 

дослідницьку діяльність; 

- свобода вибору предметів та рівня їх складності. 

Пріоритет 4 

Презумпція
5
 талановитості дитини

6
.Запобігання соціальному розшаруванню: 

- не допускається будь-яких форм дискримінації учнів та відокремлення дітей на 

підставі попереднього відбору; 

- утвердження демократичних цінностей; 

- людська гідність/ свобода / відповідальність; 

- інклюзія. 

Пріоритет 5 

Розвиток особистості та умов для її формування: 

- замість «навченої безпорадності», плекання самостійності, незалежного мислення; 

- навчання справлятися зі стресом та напругою, педагогічні задачі вирішуються в 

атмосфері психологічного комфорту й підтримки; 

- неупереджене та справедливе ставлення до кожного учня, подолання будь-яких форм 

дискримінації; 

- плекання в учнів гідності, оптимізму, сильних рис характеру та чеснот. 

Пріоритет 6 

Плекання здоров’я учнів: 

- формування здорового способу життя; 

- створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку. 

                                                           
5
През мпція - припущення, що ґрунтується на ймовірності; закріплене в законі припущення про 

існування певного факту, реальність якого вважається істинною і не потребує доказів (Словник української 

мови: в 11 томах. — Том 7, 1976. — С. 533.) 
6
Під талановитістю розуміють високий рівень розвитку спеціальних здібностей. Талант, як і здібності, 

проявляється і розвивається в діяльності. Діяльність талановитого людини відрізняється принциповою 

новизною, оригінальністю підходу. Те, які дарування одержать найбільшесприятливі умови для повноцінного 

розвитку, залежить від потреб епохи й особливостей конкретних завдань, які стоять перед даним соціумом. 

Вищий рівень розвитку здібностей називають геніальністю. 



102 

 

Пріоритет 7 

Безпека: 

- перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування. 

Наскрізний процес виховання, що ґрунтується на цінностях, сприяє формуванню 6-ти 

груп чеснот та 24-х позитивних («сильних») рис характеру (characterstrength), що 

конкретизували Мартін Селігман та КристоферПетерсон та які лягли в основу класифікації 

«цінності в дії». До кожної з шести чеснот у класифікації віднесено по 3-5 позитивних рис 

характеру, що були визначені, як зазначають, з урахуванням протилежних їм можливих 

відхилень.  

При виборі 24 позитивних рис характеру дослідники орієнтувались на 10 критеріїв. До 

їх складу увійшли8 критеріїв, яким, як мінімум, повинна відповідати кожна з 24 рис, а саме: 

1) позитивність риси; 2) її моральна цінність; 3) відсутність у змісті риси можливості 

приниження інших; 4) наявність протилежної за змістом властивості; 5) подібність рисам 

характеру, що фігурують у традиційних класифікаціях; 6) наявність зразків (paragons) та 

вищих форм (prodigies) виявлення риси; 7) потенційна вірогідність риси бути відсутньою; 

8) наявність ритуалів виявлення. 

Сім рис характеру, формування яких в дитинстві з особливо високою вірогідністю 

прогнозує майбутнє задоволення від життя: саморегуляція (самоконтроль), завзятість 

(наполегливість, старанність), енергійність (бадьорість, завзяття), соціальний та емоційний 

інтелект, вдячність, оптимізм, допитливість. 

Висновки. Отже, у центрі навчання в новій українській школі є особистість учня, його 

потреби, мотиви, попередній досвід, здібності, активність, інтелект, індивідуально-

психологічні особливості, ціннісні орієнтири, отже, навчання є антропоцентричним за 

метою, змістом і формами організації, усі методичні рішення спричинюються особистістю 

того, хто навчається. Особистісно-орієнтована модель освіти передбачає створення умов для 

розвитку гармонійної, морально досконалої, соціально активної, професійно компетентної й 

саморозвивальної особистості шляхом активізації її внутрішніх резервів; вибір учнем шляхів, 

методів, засобів, навіть партнера навчання – учителя; єдність внутрішніх (пізнавальний) і 

зовнішніх (досягнення) мотивів; рівноправні, довірливі, суб’єкт-суб’єктні стосунки з 

педагогом; наявність актуальної ситуації інтерналізації нових форм, правил, способів і 

засобів соціально-професійно-комунікативної діяльності, розвиток компетентності й 

особистості в цілому. Завдання вчителя – скоординовувати й спрямовувати діяльність учнів 

на формування комунікативних і навчально-пізнавальних потреб, вироблення узагальнених 

способів і прийомів навчальної діяльності, постановку й самостійне вирішення конкретних 

навчальних завдань (пізнавальних, дослідницьких, перетворювальних, проектних та ін.), 

засвоєння нових знань, удосконалення вмінь в усіх видах діяльності тощо. 
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ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ: ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ 

 

Постановка проблеми. Основою навчально-педагогічного процесу у вищій школі 

виступають науково-педагогічні кадри, від якісного складу яких залежить рівень освіти. До 

1980-х рр. викладачі ВНЗ мали високий соціальний статус, оплату праці й авторитет в 

суспільстві. Талановита молодь прагнула зробити наукову або викладацьку кар’єру. З 

розвитком ринкових відносин, згортанням державного фінансування вищої освіти, статус 

педагога почав стрімко падати, що призвело до падіння привабливості науково-педагогічної 

праці, зниження соціальної захищеності викладачів. Почався масовий відтік 

висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів з ВНЗ. Значно збільшилось навчальне 

навантаження. При цьому викладачам планується чотири та більше навчальних курсів, які 

можуть не відповідати їх кваліфікації. Це обмежує поглиблення спеціалізації, реалізацію 

професійних, наукових інтересів педагогів, негативно впливало на якість викладання, отже, 

значно знижує мотивацію навчально-педагогічної діяльності. Велику аудиторну роботи, 

викладач має поєднувати з виховною та науковою роботою.  

Відзначимо, що структура педагогічного навантаження викладачів в західних 

університетах більш ніж в два рази нижче, ніж в наших, при оплаті в шість разів вище. 

Багато українських викладачів змушені додатково підробляти в двох-трьох місцях, адже 

офіційна зарплата не дотягує до середньої по промисловості. За даними соціологічного 

дослідження центру CEDOS, близько 80% викладачів живуть тільки за рахунок вузівської 

зарплати [2]. Опитування молодих учених показало, що за самооцінкою реальні життєві 

потреби в 2-3 рази перевищують отримувану ними заробітну плату [3]. Додаткова зайнятість, 

розробка нових навчальних курсів призводять до розпорошення творчого потенціалу 

викладачів і їх перенапруженню. Треба зазначити, що низка додаткових видів заробітків 

науково-педагогічних кадрів, підриває авторитет вищої освіти і науки (написання на 

замовлення курсових, дипломних, наукових робіт, дисертацій тощо), призводить до падіння 

статусу наукових ступенів, породжує невігластво. Отже, основними причинами, які 
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підривають мотивацію щодо професійного зростання викладачів, виступають матеріальні 

проблеми, велике навчальне навантаження, брак наукової комунікації тощо.  

Виклад основного матеріалу. Якість викладацької діяльності у вищій школі напряму 

залежить від якості наукових досліджень педагогів. Для університетських вчених в Україні 

наука традиційно перебуває на других ролях після навчальної діяльності. Тим часом, в 

провідних країнах науковими дослідженнями займаються переважно в університетах, де 

вони відповідним чином регламентуються, фінансуються та стимулюються. Це 

відображається в угодах з найму і навантаженні викладачів, умовах їх роботи, можливості 

підвищення кваліфікації, наукових відряджень, додаткової оплати тощо.  

МОН України, прагнучі приєднатися до європейського науково-освітнього простору, 

вдалося до низки дій в цьому напрямку. Викладачам зменшили навчальне навантаження, був 

прийнятий наказ МОН «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам» (щоправда, без забезпечення відповідними ресурсами та 

умовами його впровадження). Відтепер ключовими індикаторами досягнень науково-

педагогічних кадрів визначаються сертифікати щодо володіння мовою країн ЄС і стажування 

в них, публікації у виданнях, включених в наукометричних баз Scopus і Web of Science і т. ін. 

Виконання цих положень вимагає значних фінансових ресурсів і для пересічних викладачів є 

недоступним, як і отримання відповідних грантів. До того ж, для публікацій в рейтингових 

європейських наукових журналах необхідно вагоме проривне дослідження, яке вимагає часу, 

умов, відповідної інформації, кваліфікації та наукового середовища. Процес рецензування 

статей вимогливий і багатоетапний, займає багато часу, потрібні рекомендації авторитетних 

вчених, при цьому напрямки наших гуманітарних наук не збігаються з європейськими. 

Подібне відбувається і з заявками на грант. Тим часом, від нашого викладача вимагають 

кілька публікацій на рік і при нестачі часу, коштів, обладнання, актуальної інформації, 

можливості якісно підвищувати кваліфікацію, залишається друкуватися в звичайних фахових 

журналах, де не дуже вимогливі до якості статей і де в короткий термін за помірну плату 

можна мати публікацію.  

Відносно такої вимоги, як володіння кандидатами і докторами наук європейськими 

мовами, звернемося до даних Державної служби статистики України. Питома вага 

спеціалістів вищої кваліфікації, які володіють іноземними мовами (у % до загальної 

кількості), становить: «володіють вільно»: англійською мовою ˗ 9,6%, німецькою ˗ 1,5%; 

французькою ˗ 0,9%; польською ˗ 1,9%; «читають і говорять» ˗ відповідно: 24,4; 4,5; 2,1; 

4,9 [1]. Таким чином, володіє європейськими мовами значна меншість науково-педагогічних 

кадрів. Наведені дані підтверджують результати згаданого вище соціологічного опитування 

українських викладачів, де тільки 13% респондентів відзначили, що брали участь в 

зарубіжних дослідженнях або стажуванні, 17% мали публікації в іноземних виданнях за 

останні три роки, у викладацькій діяльності літературою на іноземній мові не користувалися 

[2]. 

Дійсно, знання англійської мови, як мови світової науки, має стати кваліфікаційною 

вимогою для науково-педагогічних кадрів, але система освіти на це не звертала належної 

уваги. Тепер необхідно надати викладачам можливість опанувати англійську мову 

безкоштовно, як це зараз відбувається на підприємствах і фірмах, які прагнуть працювати на 

світовій арені. Нові кваліфікаційні вимоги до науково-педагогічних кадрів, з нашої точки 

зору, є недостатньо продумані, не забезпечені ресурсами, перевантажені регламентацією, 

формальними вимогами і правилами, що значно зменшують їх ефект. 

Висновки. Таким чином, навіть попередній огляд основних факторів (навантаження, 

фінансування, кваліфікація, володіння мовами, наукова діяльність), які впливають на 

мотивацію викладачів щодо професійного зростання, показує, що в Україні досить 

формально і непродумано підійшли до організації переходу на європейський рівень науково-

освітньої діяльності, не забезпечивши стартові умови для науково-педагогічних кадрів. МОН 

України, не маючи відповідних ресурсів, значною мірою перевело на ВНЗ і викладачів 

розв’язання цієї важливої державної проблеми. Бюджетні програми не мають певних цілей, 
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пов'язаних з розвитком людського капіталу. Реальний сектор економіки не залучається до 

науково-освітніх програм. Науково-педагогічні кадри змушені взяти на себе додаткові 

витрати, пов'язані з навчально-науковою діяльністю в обсязі, який не є виправданим, 

враховуючи їх реальні доходи. Разом з тим, не враховані всі ризики і виклики, не прийняті 

системні заходи, спрямовані на принципове рішення існуючих нагальних завдань. 
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 Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

 

Постановка проблеми. Численні наукові викладки та й сама Концепція Нової 

української школи пропонують величезну кількість вимог та декларацій «правильного», що 

надзвичайно знижує мотивацію професійної діяльності педагога. Тому, метоюнашого 

дослідження є пошук та розробка простих й ефективнихідей універсального характеру, які, 

перетворившись на зручні методи, могли б підвищити мотивацію педагога-професіонала. 

Для цього ми вдалися до практичного пошуку, спираючись на власну інтуїцію, як це роблять 

дизайнери, долучаючись до джерел успішних практиків та обговорюючи знахідки з 

педагогами, що бажали підвищити свій професіоналізм на курсах у Рівненському ОІППО.  

Виклад основного матеріалу. По-перше, в якості ідеалу процесуальної мети бажаних 

перетворень в освіті та суспільстві пропонується слово-програма – процвітання. Це той 

надихаючий образ, який хочеться уявляти, його хочеться обдумувати й практикувати. 

Наприклад, разом із курсантами-педагогами ми виділили такі ціннісні орієнтири: 

«особистість як дизайнер-садівник», «турбота як процес дизайну», «квіти як проміжні 

результати дизайнерського життя», «фази та етапи процвітання».    

 По-друге, нам потрібен інструментальний лаконізм, зручний для ситуативних 

творчих використань стосовно себе та стосовно партнерів із процвітання. Для цього було 

взято за основу два образи –пташки і велосипед. У пташки два крила, у велосипеда – дві 

педалі. Крила (педалі) є символами душевності й структурованості. Як неможливо літати 

на одному крилі, так на одній педалі далеко не поїдеш.   

Під «душевністю» (ліве крило, ліва педаль) маємо на увазі: чуйність, ніжність, 

лагідність, почуття гумору, інтуїтивність, віртуозність, креативність, грайливість. 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
http://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/223188/
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Під «структурованістю» (праве крило, права педаль) – відповідний ряд 

асоціацій:стратегія,мета,план, впорядкування, засоби, сміливість виконання, результат, 

ритмічний темп. Що інтегрує дві протилежності в наших образах? У пташки – тулуб із 

головою, у велосипеда – рама і кермо.  

Отже, скріплюючим каркасом між душевністю і структурованістю є старання. В 

цьому слові латинський корінь star, що в перекладі – зірка. Саме старання робитьлюдину 

успішною. Це емпірично довів Метью Сайед, британець зі світовою популярністю екс-

чемпіона з тенісу, автор наукових досліджень та відповідних бестселерів у галузі психології 

професійного успіху. За його висновками, атмосфера, в якій присутній пристрасний тренер 

з його спонуками до старання, запускає маховик наполегливих тренувань учня-гравця. 

Хвалити слід лише за старанняі в жодному разіне за обдарованість. Було доведено, що як 

тільки з’являється переконаність у власному таланті, мотивація діяльності понижується. 

Майстерність набувається систематичною старанною практикою таелементом внутрішньої 

творчості (структурування і душевність). При цьому на мотивацію негативно впливає страх, 

який паралізує і душу, і тіло.  

Психологічне старання самолідера – незамінне вміння. За дослідженнями Метью 

Сайеда, спортсмени у різних видах спорту користувалися своїми власними прийомами для 

подолання страху та невпевненості. Однак, добре відомо, що психіка призвичена до одних і 

тих же подразників та слів і з певного моменту стабільний секретний метод більше не діє.  

Для подолання стереотипності пропонується самопрограмуванняза логікою: до слова 

«старання» додаємо ситуативнухарактеристику – «лагідно стараюсь», «весело стараюсь», 

«стараюсьграючись», «стараюсь натхненно», «стараюсь легко», «стараюсь красиво», «роблю 

віртуозно і старанно», «стараюсь по-новому», «люблю старатись» тощо. Важливо, щоб у цій 

ситуативній програмі були присутніми і душевність, і структурування. Старання має 

подобатись,у ньому має бути гра. 

Самопрограмування із задоволенням і грою поєднала у своїй навчальній програміНенсі 

Фішер, педагог дошкільників та молодших школярів із багаторічним стажем, мама двох 

успішних дорослих дочок. Вона розробила концепцію, описала методи та започаткувала 

курси, на яких вчить педагогів, батьків та дітей простим дієвим способам самоуправління та 

саморегуляції для того, щоб бути щасливими та успішними у житті. Вона пропонує творчо 

використовувати позитивні психологічні настанови, візуалізацію, опору на вже здобутий 

раніше успіх та свідоме викорінення негативу. 

Висновки. Наша модель підвищення мотивації діяльності педагога-професіонала є 

вираженням дизайн-мислення, ідея якого була розроблена Тімом Брауном для широкого 

впровадження в різних сферах.  

Нами узагальнено та виділено такі принципи дизайн-мислення: турбота про людину; 

інтуїтивність; впорядковуюча практичність; відкритість до майбутнього; відповідь на 

«підступні» ситуації.Варто використовувати в педагогічній діяльностісуб’єктні ситуативні 

ролі в стилі дизайн-мислення для підвищення мотивації та ефективності освітньої діяльності: 

Дослідник, Садівник, Гравець, Тренер, Творець історій. 
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РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ  
 

Постановка проблеми. Децентралізація національної економіки сьогодні проголошена 

головним завданням реформування системи державного управління в Україні. Це офіційно 

затверджено прийнятим курсом на децентралізацію, на пошук оптимальних підходів для 

вирішення питань правового, організаційного, фінансово-економічного, ресурсного та 

методологічного характеру, тобто формування та функціонування нових підходів до 

управління у межах регіону. За цихумов політика децентралізації має бути направлена на 

створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи для 

динамічного та ефективного розвитку держави.  

Звичайно, все нове має неоднозначних характер, саме тому для України 

найважливішим є переорієнтація економіки регіонів на інноваційну модель розвитку. Серед 

головних чинників економічного зростання в регіонах можна віднестиструктурні процеси та 

зміни, реформи і людські ресурси, за яких регіони можуть регулювати свій потенціал, а як 

наслідок – максимально збільшувати свій внесок у національну економіку, забезпечивши 

нарощування конкурентних переваг на регіональному, національному та світовому ринках. 

Поряд із цим важливо враховувати і ризики при проведенні децентралізації та розробці 

механізмів протидії можливим негативним змінам. Ці питання потребують більш ґрунтовних 

досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасних показників соціально-економічного 

розвитку України свідчить, що державапотребує докорінних змін у всіх напрямах її 

існування. Особливістю 2017 року стало інтенсивне впровадження низки реформ, а саме: 

територіальної, управлінської, бюджетної, правової та ін. Проте варто зазначити, що повна 

децентралізація влади з досягненням її основної мети, якою є формування самостійних і 

дієздатних територіальних громад, – процес тривалий і багатогранний. 

Україна перебуває на початку цього шляху. Побудова місцевого самоврядування, 

спроможного ефективно вирішувати місцеві питання, впроваджувати підходи до розбудови 

території, залучати інвестиції, залежить від свідомості громадян, адже центральна влада, як 

показав досвід багатьох років, цього зробити не здатна. 

Метою проведення реформи визначається суттєве підвищення якості життя громадянин 

у країні за рахунок створення умов для розвитку територіальних громад як самостійних і 

дієздатних об'єднань, члени яких матимуть можливість ефективно захищати власні права та 

інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення та розширення можливостей 

в доступності якісних соціальних і адміністративних послуг. Тому сьогодні і надалі 

залишається актуальним завданням визначення та запровадження в Україні власної моделі 

децентралізації в управлінні, яка дасть змогу досягти значно більшого рівня ефективності 

публічного управління для забезпечення громадян необхідною кількістю та якістю 

соціальних і адміністративних послуг. 

https://designthinking.ideo.com/
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Разом із тим, досліджуючи процеси децентралізації, багато науковців підкреслюють 

важливість пошуку балансу централізації й децентралізації як необхідність забезпечення 

ефективної діяльності органів місцевої влади та центральної влади. Серед причин, які 

спонукають до передачі більшого обсягу повноважень органам місцевого самоврядування, 

фахівці називаютьзначний рівень ефективності й підзвітності органів місцевого 

самоврядування, кращі перспективи місцевого розвитку, а також упровадження демократії та 

захист прав людини. 

 Серед ключових аспектів реформи децентралізації – передача частини повноважень 

органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування як засіб урахування інтересів 

населення; при цьому передача цих повноважень має супроводжуватися передачею 

необхідних ресурсів і наданням права органу місцевого самоврядування приймати рішення з 

урахуванням місцевих особливостей; передача повноважень має здійснюватися на основі 

принципу субсидіарності – передачі повноважень на максимально близький до громадянина 

рівень управління, здатний виконати це повноваження ефективніше, ніж інші органи. 

Безумовно, під час розгляду основних етапів реформування місцевого самоврядування 

необхідно враховувати означені ризики й передбачати застосування механізмів послаблення 

їх негативного впливу. Водночас поява тих чи інших складностей стимулюватиме владу до 

швидкого реагування та пошуку засобів вирішення наявних проблем. Отже, процес 

децентралізації спрямований на покращення добробуту населення України. 

До основних переваг децентралізації відносимо: спрощену структуру управління на 

місцях, налагодження тіснішого зв'язку із громадянським суспільством, підвищення 

прозорості прийняття управлінських рішень, підвищення ступеня відповідальності перед 

територіальною громадою. 

 Аледецентралізація може мати й значні ризики й небезпеки, тому деякі сфери 

державного й суспільного життя не можуть піддаватися децентралізації. 

Визначено, що потенційно центральна влада неспроможна ефективно розв’язувати 

локальні проблеми, гнучко та своєчасно реагувати на змінні потреби місцевих громад. Таким 

чином, є необхідність чіткого визначення й законодавчого закріплення повноважень, 

спроможностей та відповідальності між різними рівнями публічного управління. 

Висновки. Отже, за розумних та зважених підходів децентралізація відіграє важливу 

роль у розвиткудемократії та проведенні змін усуспільстві, переходу до інститутів, 

заснованих на ініціативі та відповідальності громади та окремої людини. Однак необхідно 

брати до уваги той факт, що успіх та ефективність процесу децентралізації також залежить 

від загального ходу адміністративної реформи, розвитку інфраструктури, реформи 

правоохоронних органів, протидії корупції. Крім фіскальної децентралізації і розвитку 

законодавства у сфері самоврядування, процес децентралізації залежить від соціальних і 

правових реформ, які проводяться в Україні.  
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Сучасний світ настільки динамічний, складний, енергетично насичений, що від освітян 

вимагає мобільності, потужності, миттєвої реакції на все нове. Освіта має бути на крок 

попереду від інших галузей, тому вона однією із перших стала на шлях реформування. 

Держава визнає, що пріоритетним напрямом розвитку нової школи в Україні є впровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують удосконалення 

навчально-виховного процесу на компетентнісних засадах, підвищення доступності якісної, 

конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку 

суспільства, підготовку людини до життєдіяльності в інформаційному просторі (ІП) [4]. 

Ефективне використання даних технологій надає можливість кожному навчальному закладу 

швидко реагувати на ті зміни, що відбуваються в освітньому просторі. Проте сьогодніне 

достатньо мати певну кількість комп’ютерів у закладі, треба бути частиною єдиного 

інформаційно-освітнього простору (ІОП) та формувати власне інформаційно-освітнє 

середовище (ІОС). 

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-освітнє середовище – це інтегроване 

середовище інформаційно-освітніх ресурсів (електронні бібліотеки, навчальні системи і 

програми), програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, правил їхньої підтримки, 

адміністрування і використання, що забезпечують єдині технологічні засоби інформації, 

інформаційну підтримку та організацію навчального процесу, наукових досліджень, 

професійне консультування [3, с. 91] 

Створення інформаційно-освітнього середовища – процес тривалий і складний, 

дляякого слід враховувати наступні вимоги: 

- технічні: комп’ютерна техніка, наявність мережі, Wi-Fi технології; 

- програмні: питання безпеки, інтегрованість, взаємодія; 

- академічні: методичне наповнення, відповідність навчальним програмам; 

- соціальні: етичний, культурологічний, нормативно-правовий аспекти; 

- людські ресурси: ІКТ-грамотність, психологічна готовність, наявність фахівців. 

Доцільно виокремити такі характеристики ІОС:  

- відкритість (підтримка сучасних стандартів, інтернет-технології);  

- можливість розширення (нарощення функцій відповідно до специфічних запитів 

навчального закладу);  

- масштабованість (збільшення кількості сервісів, що надаються у середовищі; об’єму 

інформації, яка може оброблятися);  

- розширення баз даних і знань;  

- інтегрованість (можливість організувати єдине освітнє середовище для розширення 

задач, пов’язаних із розробкою і проектуванням навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу);  

- адаптованість (динамічне налагодження під потреби як конкретного навчального 

закладу, так і окремого користувача).  

Наразі достатньо програмного забезпечення для підтримки функціонування 

інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Розглянемо можливості програми 

NetSchool. 

NetSchool– це комплексна інформаційна система для сучасного закладу освіти. Цей 

програмний продукт доступний будь-якому користувачеві закладу: директору, завучу, 

класному керівнику, викладачу, психологу/соціальному педагогу, спеціалісту з кадрів, 
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медпрацівнику, секретарю, здобувачам освіти, батькам, адміністратору системи, технічному 

персоналу. 

Кожен користувач має індивідуальні ім'я та пароль для входу в NetSchool. Права 

доступу до різних розділів бази даних школи можуть гнучко налаштовуватися. 

Побудова єдиного ІОС освітньої установи за допомогою NetSchool забезпечує: 

- єдине середовище обміну інформацією в рамках навчального закладу (оголошення, 

каталог навчальних ресурсів, форум, електронна пошта, список заходів та ін.), що покращує 

взаєморозуміння і співпрацю між усіма учасниками навчального процесу; 

- оперативне отримання та аналіз інформації про навчальний процес для прийняття 

управлінських рішень; 

- доступ до відомостей про співробітників, здобувачів освіти, батьків; 

- ведення розкладу занять, виховних та наукових заходів; 

- створення системи документообігу закладу; 

- автоматизоване складання звітності для управління освіти;  

- ведення календарно-тематичних планів, електронних журналів; 

- підготовка і проведення тестування з навчальних дисциплін; 

- робота з мультимедійними навчальними курсами, підключеними до електронного 

журналу NetSchool; 

- можливість дистанційного навчання в рамках навчального процесу; 

- розсилка батькам від керівника, куратора у вигляді SMS: звіти про успішність, 

інформація про збори, заходи, зміну занять та ін.; 

- можливість вводити будь-які типи навчальних періодів: чверті, семестри, триместри, 

півріччя та ін.; 

- гнучка (не обов'язково 5-бальна) шкала оцінок у журналі успішності; 

- гнучкий механізм створення підгруп з предметів, профілів і компонент в 

навчальному плані, та ін. 

Особливості. Робоче місце користувача може мати будь-яку операційну систему: 

Windows, Linux або Mac OS. NetSchool досить лише на одному комп'ютері – сервері, а 

працювати в системі можна з будь-якого комп'ютера, включеного в локальну мережу 

закладу. На комп'ютерах користувачів не потрібно встановлювати спеціальних програм, 

потрібна лише програма-браузер. Робота в NetSchoolподібна до роботи в Інтернеті, але 

доступ до Інтернету не обов'язковий: звернення відбувається не до зовнішніх сайтів, а до 

сервера NetSchool. Важливо, що користувач не прив'язаний до свого робочого місця і може 

працювати в системі з будь-якого ПК, зокрема і з домашнього комп'ютера. 

До основних проблем функціонування ІОСможна віднести:недостатнє 

оснащеннязакладів освіти сучасним інформаційно-комунікаційнимобладнанням та 

швидкісним Інтернетом; відсутність комп'ютера та підключення до мережі ще в багатьох 

учнів і вчителів; недостатній рівень ІКТ-компетентності та мотивація педагогів щодо 

впровадження ІКТ у практику роботи та розвитку ІОП 

Основнінапрямиіпроблемиствореннятарозвиткуєдиногоінформаційно-освітнього 

простору в структурі освіти України передбачають: 

- оснащення профільнихнавчальних закладів сучасним інформаційно-

комунікаційнимобладнаннямзурахуванняморганізаційно-економічних чинників: «мала» 

інформатизація може виявиться неефективною, а «велика» – надмірно дорогою, такою, що 

не дає миттєвої віддачі; 
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- організацію процесу підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій та 

захисту інформації. Нестача таких фахівців, особливо – безпеки інформаційних технологій, 

посилюється процесами їх «вимивання» зі сфери вищої освіти в комерційні та інші 

структури; 

- організацію процесу створення єдиної системи інформаційно-освітніх ресурсів, яка 

неможлива без постійної координаційної участі та прискіпливого контролю з боку 

прогресивної педагогічної та наукової громадськості, виражених у тій або іншій формах; 

- переведення власних інформаційних ресурсів в електронну форму та їх запис на 

електронні носії. Лише внесення всієї інформації, накопиченої працівниками освіти за 

тривалий період часу, на комп'ютерні носії дасть змогу створити реальні можливості 

вільного доступу до неї всім охочим до навчання; 

- інтеграцію власних інформаційних ресурсів у світове інформаційне середовище, 

внаслідок чого ними можуть скористатися охочі до навчання не лише у межах однієї країни, 

а й у світовому співтоваристві. 

Висновки. Отже, незважаючи на проблеми, використання ІОС у навчальному закладі 

відкриває неабиякі можливості для використання інноваційних підходів в освіті; забезпечує 

безперервну відкриту освіту, вирівнює умови для усіх, забезпечуючи рівний доступ до 

навчальних матеріалів, підвищення фахової майстерності та формування інформаційно- 

цифрових компетенцій педагога та життєвих компетентностей учня. 
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Постановка проблеми. Одним із ключових завдань сучасних освітніх реформ є 

створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників. Законом України «Про 

освіту» професійний розвиток визначено як «безперервний процес навчання та 
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вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або 

післядипломної освіти, що дає змогу фахівцеві підтримувати або покращувати стандарти 

професійної діяльності та триває впродовж усього періоду його професійної діяльності» [1]. 

Висококваліфікований і вмотивований учитель, довіра до його професіоналізму – рушійна 

сила впровадження Концепції Нової української школи. Потужним інструментом має стати 

грамотне управління професійним розвитком педагогічних працівників на стратегічних 

засадах.  

Виклад основного матеріалу. Професійний розвиток педагогічних працівників 

передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші 

види і форми професійного зростання [1].  

Існує кілька факторів, які визначають посилення ролі професійного розвитку кадрів для 

забезпечення результативної діяльності закладу освіти: 

- розвиток кадрів – базовий засіб досягнення стратегічних цілей;  

- розвиток – найважливіший засіб підвищення цінності людських ресурсів організації 

та забезпечення зростання її інтелектуальної вартості;  

- проведення організаційних змін без професійного розвитку – практично неможливе 

або може мати негативний ефект.  

Професійний розвиток педагогічних кадрів сприяє розкриттю особистісного потенціалу 

кожного працівника, приносить велику віддачу як закладу освіти зокрема, так і суспільству в 

цілому. У сучасних динамічних умовах професійний розвиток педагогічних працівників має 

здійснюватися цілеспрямовано і безперервно, передбачаючи своєчасну підготовку кадрів до 

вирішення нових завдань, визначених потребами закладу освіти та замовниками освітніх 

послуг.  

Безперервність професійного розвитку передбачає перехід від підходу «освіта на все 

життя» до «навчання протягом усього життя». Навчання впродовж усього життя «вбачається 

як охоплення всіх практично важливих навчальних видів діяльності, які можуть бути як 

формальними, так і неформальними, та виконуватися на постійній основі з метою 

удосконалення знань, умінь та компетентностей» [7, c. 7]. 

Професійний розвиток– процес підготовки кадрів до виконання нових функцій, 

вирішення нових завдань і спрямований на подолання розбіжності між вимогами до 

працівника та якостями реальної людини. Професійний розвиток педагогічних кадрів варто 

розглядати з двох позицій: з позиції людського фактора та з позиції формування і розвитку 

кадрового потенціалу організації, що має бути відображено як у стратегії розвитку закладу 

освіти, так і в річному плані. Зокрема, на рівні стратегії – це поліпшення адаптаційних 

здібностей і розвиток інноваційних якостей, що сприятиме розвитку потенціалу особистості, 

забезпеченню власної безпеки і стабільності (працівник), розвитку кадрового потенціалу та 

команди як аспекту групового управління (організація); на рівні операційної діяльності – 

вдосконалення професійних знань і здібностей, традиційна робота з педагогічними кадрами, 

їх навчання, що зумовить орієнтацію працівників на особистісний професійний ріст та 

розвиток персоналу відповідно до змін організації. 

Потреба у професійному розвитку визначається шляхом виявлення розбіжності між 

дійсними знаннями і навичками педагогічних працівників та тими, які потрібні для 

вирішення поточних і майбутніх завдань, тобто шляхом виявлення між наявними і 

майбутніми компетенціями(рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм дій щодо визначення потреби  

та «зон» розвитку педагогічних кадрів 

 

Склад ключових компетентностей визначається через аналіз діяльності закладу освіти, 

виявлення проблемних зон і стратегії розвитку. 

Визначення потреб розвитку кадрів проводиться за допомогою оціночних процедур, на 

основі результатів яких складається план персонального розвитку педагогічного працівника. 

У цьому процесі також ураховуються фактори, які впливають на потребу в розвитку 

працівника: динаміка зовнішнього середовища, виклики нової української школи, зміна 

стратегії і структури закладу освіти, необхідність освоєння нових видів діяльності тощо. 

Професійний розвиток педагогічних кадрів визначається стратегією закладу освіти і 

передбачає, що стратегічні цілі є передумовою для планування розвитку персоналу на 

стратегічну перспективу; формування стратегії розвитку закладу освіти дозволяє провести 

оцінку, аналіз і вибір необхідної системи впливу на кадри для її успішної реалізації на 

практиці; стратегія розвитку визначає цілі та завдання, на основі яких здійснюється оцінка 

персоналу для визначення рівня кваліфікації педагогічних працівників; стратегія розвитку 

встановлює динаміку вимог до кадрів щодо розвитку їх професійних якостей.  

Для розробки стратегії розвитку закладу освіти можна скористатися концептуальним 

підходом О. С. Віханського (рис. 2) [3]. 

 
Рис. 2. Орієнтовні компоненти стратегії розвитку закладу освіти 

 



115 

 

Один із компонентів стратегії розвитку закладу освіти – професійний розвиток 

педагогічних кадрів. Саме цей компонент є ключовим як у реалізації Концепції Нової 

української школи, так і стратегії розвитку закладу освіти, забезпечення ним набору якісних 

освітніх послуг.  

Якісне формулювання цілей професійного розвитку – ключовий фактор для досягнення 

цілей освітньої організації та мотивації працівників, тісно взаємопов’язане з діяльністю 

закладу освіти, інтересами педагогів та досягненням якісних результатів. Висхідна точка – 

оцінка, яка допоможе виявити проблемні ділянки/зони і визначити конкретні цілі розвитку. 

Для визначення цілей професійного розвитку використовують критерії SMART: S (specific – 

точні) – Чи зрозуміло, чого я хочу досягти?; M (measurable – вимірювані) – Чи можу я 

виміряти досягнутий результат?; A (ambitious – амбіційні) – Який додатковий внесок 

принесе досягнення цієї цілі?; R (realistic – реалістичні) – Чи є в мене достатньо ресурсів, 

знань та навичок, щоб досягти цілі?; T (timebound – зафіксовані в часі) – До якого часу 

необхідно виконати цю ціль? Це допоможе укласти план персонального професійного 

розвитку/індивідуальний план розвитку, який відповідає на два основних питання: Що саме 

необхідно розвивати для ефективного виконання своїх обов’язків та подальшого 

професійного розвитку? та Як, тобто, які для цього потрібні дії, яких особистих зусиль 

необхідно докласти, щоб розвиватися? 

Висновки. Отже, професійний розвиток педагогічних працівників є важливим фактором 

успішної діяльності закладу освіти, а організація професійного розвитку – важливим 

компонентом управління. Планування професійного розвитку передбачає визначення 

стратегічних цілей розвитку закладу освіти, обґрунтування необхідності та напрямів 

професійного навчання кадрів закладу освіти та визначення його завдань. Професійний 

розвиток кожного педагогічного працівника, за твердженням КенаРобінсона, – ключова 

інвестиція в учнів, школу та місцеву громаду. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНО СУПРОВОДУ  

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА-ПРОФЕСІОНАЛА 

В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗМІН 

 

Постановка проблеми. Інноваційні процеси, які охопили майже всі ланки системи 

освіти, ставлять щоразу вищі вимоги до педагогічних кадрів. Сьогодні педагог-професіонал – 

це фахівець, який має високий рівень професійної компетентності, здатний 

https://drive.google.com/file/d/0BzZ85ggt8dbRRVAtbmRLNVJ2X0k/view
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удосконалюватися і самовдосконалюватися в процесі педагогічної праці, роблячи свій 

індивідуальний творчий внесок у професію і стимулюючи в суспільстві інтерес до 

результатів своєї діяльності. Саме інноваційні перетворення загострили проблему розвитку 

професіоналізму вчителя, який є основним суб’єктом внутрішньошкільного управління, 

покликаний вирішувати завдання модернізації освіти і прогнозувати успіх педагогічної 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Результатом процесу розвитку професіоналізму вчителя в 

умовах інноваційної діяльності школи є зміни в педагогічній діяльності, а також у самій 

особистості педагога.Сьогодні ми перебуваємо на третьому етапі дослідження, де 

безпосередньо потрібна робота працівників психологічної служби, аджецей етап включає в 

себе саме моделювання процесів розвитку професіоналізму педагога та керівника 

навчального закладу, створення та апробація інноваційної методики, методів, засобів, 

прийомів розвитку особистості професіонала. Наявні уявлення про професіоналізм 

відображають інтегративний характер цієї якості в контексті особистості, зануреної у 

професійну діяльність, а також у контекстіпрофесійної діяльності, що обумовлено високим 

ступенем взаємозв’язку між цими складовими професії. На цьому й ґрунтується базове 

визначення професіоналізму як характеристики працівника, який значною мірою відповідає 

вимогам професійної діяльності.  

Психологічна служба району спрямовує свою діяльність на те, щоб сформувати одну з 

основних компетентностей, якою повинен володіти педагог-професіонал – 

аутопсихологічну.Зокрема, йдеться про вміння усвідомлювати рівень власної діяльності, 

своїх здібностей; знання про способи професійного самовдосконалення;уміння бачити 

причини недоліків у своїй роботі, у собі; бажання самовдосконалення. 

На основі проведених нами досліджень було розроблено та впроваджено методичну 

систему психологічної допомоги вчителю у професійному зростанні, побудовану на 

психолого-педагогічній методології розвитку професіоналізму. 

При цьому передбачено використання сучасних методів і прийомів методичної роботи, 

серед яких особливої ваги набуває тимбілдинг – це набір активних заходів, спрямованих на 

згуртування колективута формування навичок виконання спільних завдань у команді, а 

також підвищення ефективностікомандної роботи, підвищення мотивації на досягнення 

колективних цілей. 

При розробленні системи методичної роботи було враховано, що ефективність процесу 

самоосвіти суттєво залежить від диференційованого підходу до роботи з різними категоріями 

вчителів на засадах створення індивідуального освітнього маршруту. 

Відомо, що найбільш успішніший працівник – це правильно вмотивований працівник, 

адже людина з низькими здібностями, але високою мотивацією, досягне більшого, ніж 

обдарована людина з низьким рівнем мотивації. 

Професія вчителя – одна з найважчих з огляду на планування свого часу. Та справжній 

професіонал заради хорошого результату повинен уміти правильно організовувати свою 

діяльність. Тому у своїй роботі ми звернулися до нового у психологічній діяльності 

напрямку – тайм-менеджменту – мистецтва правильного розподілу й використання свого 

часу. 

Брейнстормінг– це психологічний метод, який використовують в ігротехніці (ділових 

та інноваційних іграх). Метод спрямований на стимулювання творчої активності, 

розкріпачення розумового заряду, продукування максимальної кількості ідей для розв`язання 

певного завдання. Таке визначення дає нам словник, однак для вчителя кожен урок та 

самопідготовка до нього – це і є справжній брейнстормінг.  

Однак трапляються труднощі, які ускладнюють роботу, наприклад, складно 

запам’ятовувати інформацію, вибирати головне, придумувати нове, аналізувати значну 

кількість даних, продукувати цікаві й незвичні ідеї, адже робота вчителя поєднує в собі 

безліч завдань і вимагає прояву всіх цих умінь. Одним із напрямів психологічного 

супроводжу розвитку особистості професіонала є сприяння тому, щоб мозок педагога 
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працював ефективніше. З цією метою на спільних заняттях ми розвиваємо пам’ять, увагу та 

мислення, використовуючи різноманітні вправи-тренажери. 

Також ми широко використовуємо заняття із формування креативного мислення і 

прийоми, які дозволяють мислити як людина, яка володіє нестандартними думкамита вміє 

ефективно їх реалізовувати, адже професію більш творчу, ніж учитель, важко віднайти. 

Масивне підґрунтя для розвитку не лише креативності нам, працівникам психологічної 

служби, надають технології арт-терапії, які нами активно впроваджуються та всебічно 

використовуються, оскільки саме вони здатні позитивно впливати на стан особистості 

педагога та сприяють: зниженню тривоги; зміцненню позитивного ставлення до себе; 

самовираженню; розвитку почуттів та творчих креативних здібностей. 

Висновки. Інноваційні форми психологічного супроводу є неодмінною умовою 

розвитку особистості педагога-професіонала в умовах сучасних освітніх змін 

 

УДК 159.9. 378.  

Хілько Світлана Олександрівна 

ст. викладач кафедри психології та особистісного розвитку 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПСИХОЛОГІВ 

 

Постановка проблеми. В умовах особливостей українських реалій на сучасному етапі, 

який характеризується постійними змінами, невизначеністю та реформами в різних сферах 

соціально-економічної практики, одним з найважливіших чинників конкурентоспроможності 

психолога є високий рівень його професіоналізму. В ситуації, коли невизначеність та 

непередбачуваність пронизує всі сфери життєдіяльності, а ефективність професійної 

діяльності психологів визначається багатьма факторами, актуальним стає здатність 

психолога толерантно сприймати невизначені ситуації в професійній діяльності, що 

сприятиме продуктивному пошуку вирішення професійних задач і формуванню 

професіоналізму психологів.  

Проблемі професіоналізації присвячено низка наукових праць, зокрема розглядались 

особливості професійного становлення та самовизначення особистості (Б. Ананьєв, Г. Балл, 

Б. Ломов, В. Бодров, Н. Волянюк, Є. Климов, Н. Пряжніков та ін.), досліджувалися 

акмеологічні чинники розвитку професіоналізму (О. Бодальов, А. Деркач, Г. Костюк, 

С. Максименко та ін.), здійснювався аналіз проблеми психології професіоналізму та 

професіонала (Г. Ложкін, А. Маркова, Л. Мітіна та ін.).  

Проблему толерантності до невизначеності в різній мірі вивчали зарубіжні (С. Баднер, 

Р. Бріслін, Н. Нортон, Е. Френкель-Брунсвік, Р. Халлман, та ін.), російські (В. Зінченко, 

Т. Корнілова, Д. Леонтьєв, О. Луковицька та ін.) та українські вчені (Л. Бурлачук, А. Гусєв, 

С. Максименко, Є. Носенко, П. Лушин, М. Шаповал).  

Метою дослідження є визначення толерантності до невизначеності у якості фактора 

формування професіоналізму психологів. 

Виклад основного матеріалу. Поняття професіоналізму та психології професіонала у 

науково-психологічних дослідженнях розглядається таким чином: професіоналом можна 

стати лише протягом виконання професійних обов’язків і за умови ідентичності з обраною 

професією; основою формування професіоналізму є конкретні незмінні змінні, такі висока 

продуктивність, креативність тощо за умови розвинених специфічних якостей, притаманних 

саме для обраної професії; основні рівні розвитку професіоналізму (допрофесіоналізм, 

професіоналізм, суперпрофесіоналізм і післяпрофесіоналізм); на етапі професійної 

підготовки особистості відбувається становлення різних складових професіоналізму: 
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професійна спрямованість, ідентичність, мотивація, адаптація існуючих індивідуально-

психологічних властивостей до необхідних професійно важливих якостей [3, с. 512]. 

З точки зору акмеологічного підходу, професіоналізм розглядається як властивість 

особистості, що постійно розвивається, і в якій інтегровано особистісні й діяльнісні сторони 

професіоналізму. Властивості особистості пов’язані із виявом високорозвинених професійно 

важливих та особистісно-ділових якостей, а діяльнісні - з високою продуктивністю, 

розвитком професійних навичок тощо [3]. Таким чином, це інтегрована і динамічна 

структура, яка постійно розвивається в процесі професійної діяльності.   

Професійна діяльність психологів, в різних сферах соціальної практики, 

супроводжується ситуаціями внутрішньої і зовнішньої невизначеності, в яких необхідно 

приймати рішення і ефективно діяти. Внутрішні ситуації невизначеності пов’язані із 

внутрішніми протиріччями, які відчуває психолог здійснюючи будь-який вид діяльності: 

просвітницько-пропагандистський, просвітницький, профілактичний, психологічне 

консультування, психодіагностику, психокорекцію і психотерапію. Зовнішні ситуації 

невизначеності виникають при взаємодії із зовнішнім середовищем, яке характеризується 

динамічністю, мінливістю і непередбачуваністю, при взаємодії з усіма учасниками 

професійної діяльності, постановці задач і знаходження способів їх вирішення тощо. 

За таких умов, толерантність до ситуацій невизначеності є тим фактором, який сприяє 

стійкості психолога до дій невизначеності внутрішнього і зовнішнього середовища, 

допомагає протистояти протиріччю (подвійності, невизначеності) інформації, відчувати себе 

комфортно при стиканні з невідомими аспектами будь-якого процесу діяльності, що в свою 

чергу, є одним з показників професіоналізму психологів.  

Толерантність до невизначеності як фактор професіоналізму психологів це здатність 

психологів працювати в умовах нехватки інформації, або її подвійності, позитивно 

сприймати ситуації невизначеності, здатність досягати бажаного результату новими, більш 

ефективними способами і засобами, навіть коли не відомі всі факти і можливі наслідки 

прийнятого рішення, здатність відчувати позитивні емоції в нових, неструктурованих, 

неоднозначних ситуаціях, сприймаючи їх не як загрозливі, а як такі, що містять виклик і 

сприяють професійному росту психолога.  

Перелічені вміння, компетенції, особистісні і суб’єктно-діяльнісні якості психологів, є 

складовими професіоналізму, складають цілісне утворення і сприятимуть більш успішному 

вирішенню професійних задач.  

Враховуючи, що становлення професіоналізму психологів можливо за умови 

формування індивідуального стилю діяльності, який проявляється через їх досвід, знання, 

загальну культуру, професійні цінності, кар’єрні орієнтації, слід звернути увагу на 

професійну ідентифікацію, яка виступає необхідною умовою професійної самосвідомості 

особистості.  

Через професійну ідентичність та ідентифікацію відбувається становлення 

професіонала. Г. Ложкін і Н. Волянюк зазначають, що професіональної ідентичності можна 

досягнути за умови ідентифікації з професійною діяльністю та за наявності перетворюючого 

психологічного потенціалу особистості [1]. 

Безсумнівно, у процесі становлення професіоналізму особистість розвивається за 

рахунок діалектичної єдності, професіоналізму діяльності і професіоналізму особистості [3]. 

Розглянемо толерантність до невизначеності у якості фактору професіоналізму 

психологів:  
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 конструктивність у сприйнятті невизначених професійних ситуацій, оскільки 

головне джерело невизначеності знаходиться у внутрішній суб’єктивній психічній сфері 

діючого суб’єкта, в самій діяльності;  

 здатність раціонально мислити та приймати рішення, навіть коли не відомі всі 

факти і можливі наслідки прийнятого рішення; 

 саморегуляція в ситуаціях невизначеності, подвійності, здібність відчувати 

позитивні емоції в неоднозначних професійних ситуаціях і сприймати їх не як загрозливі, а 

такі, що сприятимуть професійному росту; 

 здатність знаходити та використовувати нові, гнучкі копінг-стратегії в ситуаціях 

невизначеності; 

 здатність нестандартно та ефективно розв’язувати професійні проблеми, брати на 

себе відповідальність в ситуаціях часткової або повної невизначеності; 

 прагнення до використання переваг хаосу і невизначеності, конструктивна реакція 

на хаос і невизначеність (сенситивність до випадкових подій, «порядок через хаос» 

регуляція) [2] в професійній діяльності психологів; 

 мотивація психолога до отримання позитивного досвіду від ситуацій 

невизначеності в професійній діяльності. 

Висновки. Отже, стійкість психолога до дії фактора невизначеності зовнішнього і 

внутрішнього середовища є однією з умов формування професіоналізму. Толерантність до 

невизначеності в якості фактора формування професіоналізму психологів сприятиме їх 

ефективній професійній діяльності, індивідуально-професійному розвитку, виробленню 

нових способів і алгоритмів рішення професійних задач в нових, невизначених, 

неструктурованих ситуаціях. 
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120 

 

форм, видів підвищення кваліфікації з метою ліквідування відставання рівня їхньої 

спроможності від суспільно-об’єктивних вимог, розвитку професіоналізму. Для успішного 

вирішення зазначеної проблеми необхідне наукове обґрунтування концептуальних засад, 

створення високоефективної системи вдосконалення кваліфікації працівників освіти, яка б 

змогла забезпечити можливості постійного оновлення знань, умінь, навичок, їх застосування 

в практиці. 

Виклад основного матеріалу. Практика розробки змісту освіти у курсовому підвищенні 

кваліфікації безперечно потребує відповіді на такі методологічні питання: Звідки черпати 

зміст освіти?; Які обставини й умови об’єктивно впливають або підлягають врахуванню у 

визначенні складових елементів змісту освіти, у їх безпосередньому втіленні? 

 Перше питання потребує визначення об’єктів та джерел розробки змісту освіти. 

Відповідь на друге питання передбачає визначення обставин або об’єктів дійсності, які 

істотно впливають на відбір змісту освіти, але безпосередньо його не складають.Такі 

обставини чи об’єкти ми називаємо факторами, що впливають на склад змісту освіти у 

курсовому підвищенні кваліфікації. Водночас зазначимо, що поняття фактора можна 

розглядати в широкому розумінні, що включає поняття джерела, оскільки останнє також 

можна розглядати як фактор, який впливає на відбір змісту освіти. Однак для зручності 

розрізнення зазначених двох груп факторів доцільно розмежовувати і ці поняття. Отже, 

фактори можуть бути двох видів: а) ті, що впливають на зміст освіти, але не стають його 

джерелами; б) ті, що впливають на зміст освіти, і стали його джерелами. 

 Проаналізуємо спочатку джерела змісту освіти у курсовому підвищенні кваліфікації. 

Цілком імовірно, що найбільш загальним із них є соціальний досвід, звідки будь-який зміст 

освіти може виходити. Крім такого досвіду немає об’єкта, спроможного стати джерелом 

змісту освіти, оскільки невідоме суспільству не може увійти до її змісту, а все відоме є 

частиною культури, втіленої у соціальному досвіді.  

 Таким чином, для розробки змісту освіти у підвищенні кваліфікації і визначенні його 

складу необхідний аналіз культури в аспекті компонентів соціального досвіду. 

Виокремлений склад таких компонентів являтиме теоретичний рівень розгляду змісту освіти, 

який за складом і структурою має бути аналогічним складу і структурі всього сукупного 

соціального досвіду. Водночас такий склад буде основою або узагальненим критерієм 

розробки змісту освіти на всіх наступних рівнях його аналізу [1, c.12]. 

 Разом із тим, соціальний досвід, що виконує роль глобального джерела, настільки 

просторий і багатий, що для розробки обмеженого терміном освіти в курсовому підвищенні 

кваліфікації необхідно знайти і виокремити в цьому джерелі елементи, що дозволяють 

певною мірою конкретизувати зміст освіти. Такими елементами соціального досвіду, що у 

нашому розумінні є сукупністю діяльностей, є її види, які відрізняються тим, що вони є 

загальними для багатьох галузей: виробничої, наукової, суспільної. Критеріями для його 

визначення на цьому рівні стають різні галузі виробничої діяльності, науки, мистецтва, 

дозвілля тощо [2. с. 77]. 

 Ще одним, не менш важливим джерелом розробки змісту освіти у підвищенні 

кваліфікації є знання про закономірності засвоєння різних його елементів. Так, самостійним 

змістом освіти, без якого неможливий навчальний процес у курсовому підвищенні 

кваліфікації, є діяльність сприйняття, мнемічна діяльність слухачів, усвідомлення 

навчального матеріалу шляхом встановлення асоціативних зв’язків, інші вміння. Разом із тим 

кінцевий результат реалізації того змісту освіти, який зрештою можна здобути в курсовому 

підвищенні кваліфікації, не утримує діяльність засвоєння.  
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Однак без такої діяльності, природно, неможливо досягнути й основної мети 

підвищення кваліфікації. Тому одне із завдань, яким за даними нашого дослідження 

практично до цього часу нехтували при розробці програм курсового підвищення 

кваліфікації, полягає в тому, щоб цю діяльність на однакових підставах включати до 

загальної канви змісту. Такий зміст, крім всього іншого, матиме значення для самоосвіти 

слухачів, для реалізації принципу безперервності освіти [3, c. 123]. 

 У ході дослідження вищезазначеної проблеми встановлено, що для безпосереднього 

наповнення змісту освіти у курсовому підвищенні кваліфікації важливу роль відіграють 

методи навчання, оскільки передбачають взаємопов’язану діяльність викладача і слухачів. 

При цьому слухачеві потрібно засвоїти значення діяльності викладача: типи питань, завдань, 

способи організації своєї діяльності. Варто врахувати, що методи навчання дидактичного 

рівня зумовлюють мінімум постійного змісту, а прийоми та їх поєднання (методики) 

потребують застосування додаткового змісту. Саме тому будь-який новий метод є не тільки 

засобом навчання, а й об’єктом його змісту. 

 Самостійним джерелом змісту є засоби підвищення кваліфікації: йдеться про 

взаємодії слухачів з ними. Функції засобів навчання, наповнення ними сучасного змісту 

освіти у підвищенні кваліфікації – це одназ можливих тем дослідження, яка зумовлює і 

супроводить розробку цього змісту. Проте розгляд такої теми тут вважаємо недоцільним і 

перейдемо до подальшого аналізу джерел змісту освіти. 

 Окремим джерелом змісту виступають організаційні форми курсового підвищення 

кваліфікації слухачів. Як особливі способи спілкування між викладачами та слухачами і 

слухачами між собою, залежно від кількісного складу навчальної групи і мети підвищення 

кваліфікації, організаційні форми передбачають залучення такого змісту діяльності, який 

ніякими іншими джерелами у конкретному вигляді є непередбаченим. 

 У реальному процесі підвищення кваліфікації важливу роль відіграють умови, в яких 

функціонує заклад підвищення кваліфікації. Це може бути досить широкий діапазон так 

званих мікроумов: від нестачі навчальних посібників та обладнання до своєрідності 

виробничих і побутових умов, а звідси - соціально-психологічного клімату. 

Зрештою, до джерел розробки змісту освіти у підвищенні кваліфікації належать зміст і 

форми діяльності викладача, значення особливостей його стилю, прийомів і «коду», за 

допомогою якого він спілкується – все це складає джерело певного фонду змісту . 

Висновки. Отже, під кутом зору вищевикладеного підходу огляд реальної картини 

розробки змісту освіти у курсовому підвищенні кваліфікації дає змогу, в рамках системного 

уявлення про нього, вирізнити декілька рівнів, ієрархія яких постає в такому вигляді:  

1) рівень загальнотеоретичного уявлення,на якому зміст фіксується у вигляді 

узагальненого системного уявлення про склад (елементи), структуру (зв’язки між 

елементами) і суспільні функції соціального досвіду в його педагогічній інтерпретації; 

 2) рівень навчального предмета, де представлено розгорнуте уявлення про визначені 

частини змісту, що мають специфічні функції у загальному змісті а специфікою цих функцій 

є особливі для кожного навчального предмета (але відповідні до загального теоретичного 

уявлення) склад і структура змісту; 

 3) рівень навчального матеріалу, на якому подаються фактичні, фіксовані у 

підручниках, посібниках, збірках елементи складу змісту (знання, вміння, навички тощо), що 

увійшли до курсу навчання певного предмета. 

Література 

1. Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія : в 5 т. / В. П. Андрущенко, 

М. І. Михальченко – К. : Генеза, 1993. –Т. 2. – 317с. 



122 

 

2. Вершловский С.Г. Общее образование взрослых : стимулы и мотивы 

/ С. Г. Вершловский –М. : Педагогика, 1987. – 184с. 

4. Цимбалюк І.М. Теоретичні і методичні засади підвищення кваліфікації 

/І. М. Цимбалюк. – Рівне : Тетіс, 2003. – 382с. 

5.Цимбалюк І.М. Підвищення педагогічної кваліфікації: психологія педагогічної праці 

/ І. М. Цимбалюк. –К. : Професіонал, 2005. – 329с. 

6. Цимбалюк І. М. Психологія управління /І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2005. – 

629 с. 

 

 

УДК 159.922.6         Чубко О. М., 

здобувач кафедри психології управління  

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ДО РОЗВИТКУ ЇХ ПРАВОВОЇ АКТИВНОСТІ  

 

Постановка проблеми. Система післядипломної педагогічної освіти в нових умовах 

трансформації суспільства вимагає якісних змін у підходах до вивчення правової підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів різних категорій. Слухачі мають 

справлятись з новими викликами, а для цього необхідно володіти високою правовою 

освітою,  яка надає знання, вміння, та здатністю їх запроваджувати, тобто виявляти правову 

активність. Актуальність досліджуваної теми психологічної підготовки слухачів курсів 

підвищення кваліфікації до розвитку правової активності в системі післядипломної 

педагогічної освіти зумовлюється нагальною необхідністю розуміння специфіки означеної  

проблеми саме в період політичних, соціальних та економічних змін у нашому суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз світової та вітчизняної літератури 

щодо проблеми розвитку правової активності, надав можливість виявити декілька підходів 

до розуміння даної проблеми. Увагу до зазначеної теми приділяли українські філософи, 

правознавці і політичні діячі – М. Драгоманов, В. Винниченко, М. Грушевський, 

Б. Кістяківський тощо. Над визначенням правосвідомості працювали правознавці 

радянського періоду – М. Матузов, М.Козюбра, В. Сальников, В. Копєйчиков, А. Міцкевич 

та ін. [1]. 

Викремлюють деякі підходи щодо визначення правової активності в умовах 

сьогодення  [5]. 

Представники юридичного підходу пов’язують правову активність особистості із 

цілеспрямованою діяльністю суб’єктів суспільного життя, спрямовану на повну реалізацію 

свого правового статусу, зміцнення правових основ функціонування всієї соціальної 

системи, їх вдосконалення, розвиток відповідно до цілей громадянського суспільства і 

держави [5]. 

Науковці, що використовують соціально-психологічний підхід до  дослідження  

поняття «правова активність» вказували на те, що це один із видів соціально активної 

поведінки особистості, яку можна й слід розглядати як юридично значущу, але з подвійним 

виміром: а) соціальний характер; б) свідомо-вольова діяльність особистості, яка залежить від 

здатності урегульовувати  психічні властивості особистості та усвідомлено контролювати 

негативні емоційні вияви, керувати своїми вчинками [4].   
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На думку Д.О. Ягофарова це: «особлива, інтегральна якість cтосунків особистості і 

соціально-правового оточуючого середовища у вигляді взаємодії об’єктивованого у формі 

правомірної діяльності особистості. З об’єктивної сторони правова активність 

характеризується ознаками творчості, ініціативності особистості, інтенсивності і 

систематичності здійснення діяльності, а з суб’єктивної – змістом і особливостями стану 

соціально-психологічних і правових властивостей і якостей особистості, що детермінують 

здійснення нею діяльності з певними рисами» [7, с. 10]. 

Разом із тим виявлено, що при вивченні даної проблеми недостатня увага приділена 

саме психологічній складовій при підготовці слухачів курсів підвищення кваліфікації до 

розвитку правової активності в системі післядипломної педагогічної освіти. У цьому 

контексті метою нашого дослідження є вивчення змісту та шляхів  психологічної підготовки 

слухачів курсів підвищення кваліфікації до розвитку правової активності в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

У результаті теоретичного аналізу наукової літератури виявлено деякі особливості. 

1. Головною метою психологічної компоненти підвищення кваліфікації слухачів з 

правової активності є поступовий розвиток особистості, на основі вдосконалення своєї 

професійної діяльності. Основною умовою виконання цього стане включення слухачів до 

постійного самоаналізу результатів власної діяльності, а також порівняння цих результатів із 

вимогами сучасних досягнень науки, соціально-психологічного та професійного досвіду [2]. 

2. Правову компетентність слухачів курсів підвищення кваліфікації можна визначити 

як: високий ступінь оволодіння правою активністю у конкретній професійно-педагогічній 

практичній діяльності; глибокими й об’ємними знаннями  законів і підзаконних актів, 

джерел права, на які він повинен спиратися; розуміння принципів права учасників 

педагогічного процесу і способів правового регулювання їхніх відносин; ставлення до права 

як до невід’ємної складової професійної діяльності, здатність захищати і впроваджувати 

правові відносини в управлінській діяльності в суворій відповідності з правовими й 

розпорядчими принципами законності [3]. 

3. Специфіка психологічної підготовки, яка передбачає не стільки передачу певної 

кількості професійних знань, умінь, навичок, скільки орієнтацію управлінців на професійне 

вдосконалення, розвиток творчого потенціалу, особистісне зростання тощо. Останнє означає 

необхідність впливу на слухачів переважно на особистісному рівні, зміну установок 

керівників через розвиток мотивації, особистісне зростання тощо; асиміляцію нових знань, 

умінь, навичок у структуру їх життєвого досвіду через множинну презентацію будь-якого 

факту, окреслення інваріантних та варіативних смислів професійної діяльності тощо [6]. 

Висновки. У даній роботі обґрунтовано важливість психологічної підготовки слухачів 

курсів підвищення кваліфікації до діяльності в умовах змін на основі психологічного підходу 

з розвитком правової активності, яка передбачає нову побудову психологічної підготовки на 

засадах правової активності,  усвідомлення та врахування ціннісного ставлення слухачів до 

індивідуально-психологічних особливостей й показників особистісного розвитку. Також, 

правова активність створює умови для самопізнання, самоаналізу, саморегуляції, 

самовдосконалення в умовах постійних змін як у суспільстві, так і в освітньому середовищі. 

Доведено, що сьогодні головним виміром післядипломної освітньої діяльності має бути 

формування особистості, яка здатна повноцінно жити й активно діяти у новому світі, 

постійно самовдосконалюватися, підвищувати свою правову активність, адекватно реагувати 

на зміни в умовах технологічного прогрессу та проявляти правову активність у своїй 

діяльності. У подальшому планується дослідження рівнів сформованості правової активності 
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слухачів курсів підвищення кваліфікації з метою розробки та апробації комплексу вправ для 

проведення тренінгової програми. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ АТРАКЦІЇ 

В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Постановка проблеми. Неодноразово в педагогічній літературі піднімалось питання 

про те, що відношення до навчального процесу обумовлюється відношенням до педагога. 

Тому, важливо, щоб педагог визивав повагу, був привабливим у спілкуванні і як 

професіонал, і як особистість.  

Виклад основного матеріалу. Взаєморозуміння учасників навчального процесу є 

необхідною умовою, що сприяє позитивному психологічному клімату спілкування та 

співпраці в навчальній діяльності. Педагог і студенти не просто сприймають один одного, а й 

формують певні відносини між собою. «Міжособистісні відносини - це система установок, 

орієнтацій і очікувань членів навчальної групи один до одного, зумовлених змістом і 

організацією спільної діяльності та цінностями, на яких ґрунтується спілкування людей» [5, 
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с. 194]. Атракція - це, перш за все, емоція, що має своїм предметом іншу людину; ... Це 

порівняно стійка оцінна реакція, яка спонукає нас діяти певним чином при взаємодії з 

конкретною людиною »[ 3, с. 197]. Це вид соціальної установки, що виявляється у ставленні 

однієї людини до іншої. 

Виникнення атракції залежить від багатьох факторів, які можуть бути як зовнішніми 

відносно суб’єкта та об’єкта спілкування, так і внутрішніми. Зовнішні фактори атракції - це 

ті, які не мають явного зв'язку з процесом спілкування між людьми. Сюди ми відносимо 

зовнішню привабливість, ситуацію спілкування, оточення. До внутрішніх факторів 

формування атракції відносять внутрішні якості суб’єкта і об’єкта, стиль спілкування, 

особливості вербальної і невербальної поведінки. [2, 4]. 

 Великого значення у виникненні міжособистісної атракції надають зовнішньої 

привабливості. Разом з цим, зв'язок між фізичною привабливістю людини і атракцією 

неоднозначний. Це пов'язано з тим, що для формування симпатії враховується цілий спектр 

позицій: який спосіб життя веде людина, які в неї стосунки з колегами, її моральні принципи, 

ставлення до справи, її поведінка та характер. Іноді достатньо однієї негативної 

характеристики, і імідж людини, зокрема, імідж педагога, сприймається негативно. 

 На виникнення атракції в професійній взаємодії великий вплив має така 

характеристика людини, як компетентність. Поняття «професійна компетентність педагога» 

виражає особисті можливості викладача, що дозволяють йому самостійно й досить 

ефективно вирішувати педагогічні завдання, добирати, аналізувати і синтезувати здобуті 

знання в досягненні педагогічної мети, цілісно уявляти технологію їх застосування. 

 У ситуації тривалої взаємодії важливим фактором атракції виступає підкріплення. У 

реальному спілкуванні підкріплення, які надходять від іншої людини, виступають, 

найчастіше, у вигляді демонстрації на вербальному або невербальному рівні свого 

позитивного ставлення. В даному випадку, можливі два варіанти виникнення 

міжособистісної атракції які пов’язані з підкріпленням - або ми починаємо відчувати 

атракцію до іншої людини тому, що вона проявляє позитивне ставлення до нас, або, 

відчуваючи атракцію до когось ми декодуємо і інтерпретуємо дії цієї людини так, щоб 

зробити висновок про її позитивне ставлення до нас[1]. 

 Особливу роль у формуванні атракції відіграє емпатія. Пояснюючи емпатійни аспект 

атракції, перш за все потрібно звернути увагу на почуття захищеності, небайдужості, яке 

виникає в об’єкта. Наявність подібного роду відносин дозволяє зменшити негативне 

емоційне напруження, що і призводить до почуття вдячності до їх носія.  

 Висновки. Таким чином, формування міжособистісної атракції в педагогічній 

діяльності забезпечує сприятливий соціально-психологічний клімат у закладі освіти, що, в 

совю чергу, не лише підвищує ефективність навчання, але й істотно знижує рівень 

конфліктності учнів, сприяє створенню доброзичливої атмосфери взаємодії, позитивно 

позначається на розкритті творчого потенціалу особистості в процесі навчальної діяльності. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ  

ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ 

 

Постановка проблеми. Ефективність функціонування системи освіти та зростання 

соціальних вимог до навчальних закладів має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, 

здатних творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих 

якісних результатів. Підвищення якості професійної підготовки обумовлене можливістю 

мобільного реагування навчального процесу на потреби суспільства, виробництва, 

особистості. Забезпечити таку можливість покликана система управління якістю підготовки 

фахівця, одним з основних принципів побудови якої є спрямованість на формування 

необхідних фахівцеві компетенцій, що забезпечують його конкурентоспроможність. 

Виклад основного матеріалу. Оволодіння професійною компетентністю можливе за 

наявності відповідної мотивації. Відомо, що мотиви, які є рушіями діяльності, визначаються 

сукупністю актуальних потреб. Цю тезу стосовно педагогічної діяльності можна 

сформулювати таким чином; реальні спонуки до діяльності та рівень активності в їх 

реалізації, які притаманні вчителеві економіки, не можуть бути зрозумілими, якщо не 

виявлено систему актуальних саме для цього індивіда потреб. Однак спершу слід з’ясувати, 

які види потреб найчастіше детермінують поведінку людини як на рівні визначення 

потенційно можливого складу потреб, так і на рівні їх індивідуального вияву 

Ефективний професійний розвиток і досягнення професійної компетентності може 

були здійснене за наявності достатньо високого рівня мотивації працівника. 

Однією з умов удосконалення професійної компетентності педагога є мотивація, якій 

насамперед необхідно приділяти увагу, оскільки прагнення людини знайти себе в діяльності 

та пізнати себе в результатах своєї праці беззаперечне. При цьому важливо створювати 

позитивний психологічний клімат у колективі, правильно делегувати вчителям 

повноваження адміністрацією закладу, організовувати наставництво, проводити вчасно 

атестацію, творчі звіти, залучати вчителів до науково-експериментальної роботи, 

апробовувати підручники, посібники та стимулювати до публікацій у фахових журналах, до 

участі в конкурсах професійної майстерності тощо. Професійна мотивація забезпечує 

усвідомлене і стійке прагнення вчителя до досягнення високих рівнів професіоналізму, до 

повного розкриття своїх можливостей і здібностей, враховуючи ступінь суспільного й 

індивідуального розвитку. 

Особливу увагу проблемі професійного вдосконалення приділяє А. К. Маркова. Вона 

розглядає професіоналізм, як сукупність особових характеристик людини, необхідних для 

успішного виконання праці. Автор відзначає, що професіоналізм людини включає не тільки 

досягнення нею високих професійних результатів, а й характер особисто-смислового 
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ставлення людини до праці, особливості мотиваційної сфери її праці. Компетентність як одна 

зі сторін професіоналізму відображає ступінь відповідності людини вимогам професії. 

Відомо, що мотиви підпорядковуються потребам. Потреби формують зовнішню і (або) 

внутрішню мотивацію, що спрямована на розвиток професійної компетентності педагогів. 

Мотиви педагогічної діяльності – спонукання, яке пов’язане з її здійсненням, чи то 

внутрішня потреба працювати в певній галузі(зокрема викладання конкретного предмета), чи 

то потреба працювати з людьми, заснована на усвідомленні власних педагогічних 

здібностей. Мотивації пов'язані характером і суттю роботи, їх наявність підвищує 

задоволеність працею і мотивує підвищення її ефективності. 

Для формування компетентностейучителя необхідна модель умов мотивації 

професійного вдосконалення вчителя. Основним мотивом професійного розвитку є 

реалізація педагога у професійній діяльності як творчої особистості. Зважаючи на це, 

доцільно створювати мережу даних про професійні досягнення вчителів. Така інформація 

дозволяє спланувати роботу з учителями, де вони проводять майстер-класи, створюють 

школу педмайстерності, школу молодого педагога.  

Творчий потенціал учителя в умовах модернізації освіти, введення профільного 

навчання виявляється й у розробці авторських програм, дидактичного забезпечення. Ще 

одним вагомим мотивом професійного вдосконалення є здобуття нової інформації. 

Необхідно запрошувати лекторів із вищої школи або авторів програм, організовувати 

семінари та інші методичні заходи для вчителів. Мотив особистого розвитку спонукає до 

створення у методичному кабінеті електронної бази найкращих відкритих уроків і 

позакласних заходів, а також вивчення науково-дослідних робіт, проектів, що уможливлює 

професійне самовдосконалення вчителя.  

Мотив самовираження та самоствердження, досягнення соціального успіху особливо 

впливає на ефективний професійний розвиток. Реалізація цього мотиву передбачає участь 

вчителів у різноманітних проблемних конференціях, всеукраїнських конкурсах, педагогічних 

читаннях, фестивалях інноваційних проектів тощо. Самоствердження педагога забезпечує 

відчуття успіху, визнання, схвалення, довіри, перспективного кар’єрного зросту.  

Важливу роль також відіграє мотив змагання. Мотиваційно-цільова функція забезпечує 

створення мотиваційного середовища, що спричиняє позитивний вплив на педагога, 

спонукає його до здійснення вчинків, направлених на професійне вдосконалення. За 

допомогою ведення моніторингу рівня фахової компетентності вчителів, можна 

проаналізувати результативність роботи кожного педагога. Після аналізу важливо проводити 

співбесіди з колегами, пропонувати методичні консультації. розробляти корекційні заходи, 

надавати управлінсько-методичну підтримку, заохочувати до подальшої сумісної роботи. 

Висновки. Отже, ефективне вивчення професійної мотивації вчителів допомагає 

використати власний потенціал педагога з максимальною віддачею, організовувати 

підвищення майстерності вчителів у ході індивідуальної роботи, створити соціально-

педагогічні умови для просвітницького інформування й активного розвитку інноваційних 

здібностей педагога. Професійне вдосконалення вчителів забезпечує конкурентоздатність 

особистості на ринку праці компетентного фахівця, який не лишеє фахівцем у своїй 

галузідіяльності,а вільно орієнтується у суміжних, готовий до професійного зростання, 

соціальної мобільності.При цьому відбувається формування ціннісних орієнтирів педагога, 

відповідного стилю взаємодії з іншими людьми, загальної культури, а також здібностей та 

можливостей до постійного розвитку власного творчого потенціалу. 
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РОЛЬ РЕФЛЕКСІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ  

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освіти педагогічна діяльність – це 

процес вирішення різнопланових завдань, які спрямовані на взаємне збагачення особистості 

вчителя та учня, тому суспільство потребує мобільного, висококваліфікованого спеціаліста. 

Перехід від «знаннєвого підходу» до навчання до гуманістичного, і відповідно, радикальна 

зміна освітніх функцій вчителя. 

В. Сухомлинський стверджував «Якщо ви хочете бути улюбленим вчителем, дбайте 

про те, щоб вихованцеві було що в вас відкривати. Якщо ж ви кілька років однаковий, якщо 

минулий день нічого не додав до вашого багатства, ви можете стати обридлим і навіть 

ненависним...» [8, с. 50]. Педагог повинен постійно саморозвиватися та 

самовдосконалюватися, що можливо лише за умови постійної оцінки власних дій, тобто 

рефлексії. Зв’язок рівня професіоналізму вчителя з його здатністю до рефлексії 

обґрунтовується в дослідженнях Р. Бернса, який зазначав, що «учителю потрібне 

поглиблення знання про себе й про інших, бо навчання – це передача іншим часток свого Я» 

[2, с. 310]. І це закономірно, адже неможливо розуміти інших, а тим більше намагатися 

допомогти їм, якщо не прагнути при цьому зрозуміти самого себе. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі немає єдиного підходу до 

визначення поняття «рефлексія». Тлумачний словник трактує поняття «рефлексія» як 

самоаналіз, роздуми людини над власним душевним станом; відображення, а також 

дослідження процесу пізнання. У психологічній літературі [2; 3] рефлексію визначають, як 

якість, що необхідна професіоналу, оскільки дає можливість ефективно і адекватно 

реалізувати себе і свої здібності, забезпечуючи процес саморозвитку. Педагогами рефлексія 

визначається як сукупність умов, що сприяють творчому підходу до професійної діяльності, 

досягненню її максимальної ефективності та результативності, завдяки чому здійснюється 

професійне становлення та розвиток особистості педагога. Основні вектори рефлективних 

напрямків, що розроблені в психології, це: 1) рефлексія як аналіз свідомості, що дозволяє 

з'ясувати значення об'єктів і їхнього взаємозв'язку; 2) рефлексія як розуміння змісту 

міжособистісного спілкування. 

Для педагогіки рефлексія відкриває шлях до подолання протиріччя між складними 

педагогічними завданнями сучасності, що потребують глибокого теоретичного 

усвідомлення, і тими прикладними засобами їхнього розв’язання, що застосовуються в 

освітянській практиці. Високий розвиваючий потенціал рефлексії, як інтроспективного 
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психологічного процесу особистісних перетворень, дозволяє використовувати її в розробці 

психологічних механізмів спрямованого вдосконалювання професійних якостей і 

самовизначення особистості вчителя. 

Рефлексія притаманна тільки людині. Вона функціонує як аналіз суб'єктом власного 

психічного стану і спрямована на його самовдосконалення, є «ключовим моментом розвитку 

особистості» [4, с. 22]. Рефлексія сприяє свідомому виконанню будь-якої діяльності.  

У дослідженні вітчизняних психологів С. Максименка та Т. Щербан визначено, що в 

професійно-педагогічній діяльності рефлексія виявляється у процесі самоаналізу і 

самооцінки педагогом власної діяльності та самого себе як її суб’єкта [7]. 

Дослідники визначають доволі великий перелік ключових рефлексивних умінь, якими 

має опанувати педагог. Зокрема, це вміння: 

- бачити в педагогічній ситуації проблему і оформлювати її у вигляді педагогічних 

завдань; 

- орієнтуватися при постановці педагогічних завдань на дітей як на суб’єктів 

навчально-пізнавальної діяльності, що активно розвиваються і мають власні мотиви та мету; 

- робити предметом аналізу кожний свій педагогічний крок; 

- конкретизувати і структурувати проблему; 

- розширити межі практики і побачити нові проблеми, обумовлені попереднім 

досвідом; 

- знаходити способи розв’язання завдання; 

- мислити тактично, тобто конкретизувати педагогічні завдання в поетапні та 

оперативні, приймати оптимальне рішення в умовах невизначеності, гнучко 

перелаштовуватися відповідно до ситуації; 

- мислити припущеннями, гіпотезами, версіями; 

- працювати в системі «паралельних цілей», створювати «поле можливостей» для 

педагогічного маневру; 

- приймати гідне рішення в ситуації дефіциту часу для розв’язання складних 

педагогічних завдань; 

- спиратися на психолого-педагогічні теорії для усвідомлення власного досвіду; 

- аналізувати і акумулювати у своєму досвіді кращі зразки педагогічної практики; 

- комбінувати елементи теорії та практики, щоб отримати нові знання; 

- оцінювати педагогічні факти та явища об’єктивно та неупереджено. 

Учені виділяють такі функції рефлексії в педагогічному процесі: діагностична – 

виявлення рівня взаємодії між учасниками педагогічного процесу, рівня її ефективності; 

прогностична – моделювання, проектування майбутньої діяльності і педагогічних взаємодій; 

організаційна – виявлення способів і засобів організації продуктивної діяльності і 

педагогічних взаємодій; комунікативна – забезпечення продуктивного спілкування вчителя й 

учнів; смислотворча – формування у свідомості учасників педагогічного процесу смислу їх 

власної діяльності; мотиваційна – визначення спрямованості і цільових установок діяльності; 

корекційна – спонукання суб’єктів педагогічного процесу до корегування власної діяльності 

і взаємодії. 

Навички педагогічної рефлексії, здатність аналізувати власну діяльність і прогнозувати 

результати її впливу на учнів значно підвищують професійну компетентність та ефективність 

діяльності. Рефлексія допомагає побачити те, що відбувається, очима співрозмовника. У 

цьому випадку можна говорити про здатність до децентрації, тобто про уміння чи здатність 

поставити себе на місце іншої людини, врахувати її позицію. Такий зворотній зв’язок може 
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бути ефективним, якщо здійснюється з бажанням допомогти учневі, стимулює його до 

формування самооцінки та саморозвитку. 

Отже, формування професійної рефлексії — це не тільки педагогічна, але й 

психологічна проблема, шляхи розв’язання якої полягають у: 

-формуванні потреб і мотивів самопізнання; 

-навчанні педагога способів самопізнання; 

-розвитку здатності педагога до ідентифікації; 

-підвищенні рівня самоповаги, самосхвалення; 

-подоланні страхів. 

Опанувавши рефлексію щодо самого себе, навчившись аналізувати власні думки, 

почуття та вчинки, педагог повинен використати свої рефлексивні знання та уміння в процесі 

пізнання дітей і застосувати рефлексивні механізми у взаємодії з ними. 

У ході роботи педагог спостерігає за тим, що відбувається, вирішує проблеми, наділяє 

свої спостереження в певну форму і таким чином набирається досвіду. Потім він наводить 

свої спостереження в систему, і вони стають частиною його знань, які він використовує в 

роботі. Навіть якщо педагог не робить жодних висновків зі свого досвіду, він завжди може 

повторити ситуацію, яка привела його до успіху, і уникнути тієї, яка закінчилася невдачею. 

Подібний спосіб базується на методі проб і помилок і веде до вироблення захисної реакції. 

Система дій при користуванні цим способом не може бути гнучкою і пристосовуватися. Для 

розробки гнучкої системи необхідно аналізувати і власний досвід, і досвід своїх колег, 

отримувати з нього все корисне і потрібне, намагатися розуміти, чому той чи інший прийом 

працює добре і чому те, що прекрасно спрацювало в одному випадку, нічого не дало в 

іншому, тобто займатися рефлексивним аналізом. Набираючись досвіду на основі рефлексії, 

педагог виробляє для себе гнучку систему дій, умінь і навичок і набуває солідну наукову і 

практичну базу. Вищий рівень педагогічної рефлексії – роздуми про себе в професії. 

Наведемо приблизний перелік питань, на які необхідно знайти відповіді в ході 

рефлексії: Що я думаю про свою роботу?; Що я думаю про дітей, як я їх сприймаю?; Які мої 

особливості (особистісні, емоційні, когнітивні) і як вони проявляються в роботі?; Як я 

сприймаю себе в професії? 

Висновки. Вихід на рівень професійної рефлексії дає можливість подолати обмеження, 

задані простором власних знань. Розвинена здатність до професійної рефлексії є 

передумовою самовиховання педагога, творчого пошуку, розвитку індивідуального стилю 

педагогічної діяльності. 
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