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УДК 378.147:33 
АЛЕКСАНДРОВА Наталія Миколаївна, 

старший викладач кафедри іноземних мов, 
ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана» 
 

КОГНІТИВНА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 
ЕКОНОМІКИ 

 
Анотація 

У статті на основі аналізу змісту управлінсько-педагогічної діяльності викладача університету 
автор обґрунтовує актуальність формування управлінської культури у студентів — майбутніх викладачів 
економіки в процесі психолого-педагогічної підготовки в економічному університеті. Акцентується увага 
на виокремленні когнітивної складової (управлінсько-педагогічні знання) управлінської культури як 
детермінанта ефективності управлінсько-педагогічної діяльності викладача. 

Ключові слова: управління, управлінські функції викладача, управлінсько-педагогічна діяльність 
викладача, управлінська культура майбутнього викладача, когнітивна складова управлінської культури, 
управлінські знання, дидактико-управлінська діяльність викладача, психолого-педагогічна підготовка 
майбутніх викладачів, викладач економіки, економічний університет. 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Спрямованість сучасного інформаційного суспільства 
на культурний розвиток, самореалізацію, відтворення особистості та збагачення її духовно-ціннісного 
потенціалу, утвердження моральних та професійних цінностей стають визначальними чинниками 
розвитку не лише для світової цивілізації, а й сучасної вищої освіти України. Відповідно до Національної 
стратегії розвитку освіти України та Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) одним із пріоритетних 
напрямів державної політики у XXI ст. є підготовка висококваліфікованих педагогічних кадрів, які здатні 
до творчої управлінсько-педагогічної діяльності, збереження та примноження моральних, культурних, 
наукових і професійних цінностей, професійного саморозвитку та вдосконалення.  

Девальвація загальнолюдських цінностей актуалізує питання формування професійної культури 
особистості у процесі здобуття нею вищої освіти. Культурологічний підхід, який поступово стає 
домінуючим в освіті XXI-го століття, акцентує увагу на формуванні різних культурологічних складових 
професіоналізму викладача, зокрема його професійної, педагогічної, психологічної, методологічної, 
інформаційної та загальної культур. 

Це також зумовлено тим, що на сьогодні конкурентоспроможним ресурсом професійної діяльності 
викладача як управлінця і організатора навчального процесу стає його загальна і управлінська культура, 
яка забезпечує особистісний і професійний розвиток, органічне поєднання освітньої, наукової та 
інноваційної діяльності, вихід за межі, визначені стандартами. Важливість зосередження педагогічних 
зусиль на вирішенні завдань формування управлінської культури у студентів економічного університету 
визначається також тим, що контекстний характер навчання у вищому навчальному закладі дає змогу 
сформувати управлінську компетентність, яка не втрачатиме актуальності в подальшому житті і 
майбутній професійній діяльності особистості та відповідатиме вимогам, що висуваються до неї. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Аналіз літератури доводить, що проблема 
управлінської діяльності педагога все частіше стає предметом дослідження у педагогічній науці. 
Управління як цілісний педагогічний процес розглянуто у працях В.Андреєва, Ю.Бабанського, 
В.Євдокимова, М.Євтуха, Н.Кузьміної, В.Лозової, А.Міщенко, А.Орлова. Питання управління 
пізнавальною діяльністю учнів вивчали В.Беспалько, І.Оленюк, В.Костіна, В.Ястребова, В. Сгадова; 
управління творчою діяльністю школярів — Н.Кузьміна, В.Слуцький, К.Яресько.  

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що в сучасній педагогічній науці існують об’єктивні 
передумови для дослідження проблеми формування управлінської культури майбутніх викладачів 
економіки в економічному університеті. У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців 
зосереджено увагу на формуванні управлінської культури фахівців різних галузей: керівників 
навчально-виховних закладів як менеджерів освіти (З. Багірова, Л. Васильченко, С. Королюк); учителів 
як майбутніх менеджерів освіти (А. Губа, М. Кононенко); майбутніх педагогів (Л. Азарова, Т. 
Горюнова, І. Кузнєцова, Н. Тамарська); керівників дошкільної освіти (Т. Пономаренко); менеджерів 
(О. Єршова, Ю. Клоков); керівників організацій (лідерів) (А. Залезнік (A. Zaleznik), С. Калашнікова, Ф. 
Лавітца (F. Lavitsa), В. Майборода; фахівців соціальної сфери (О. Поздняков); державних 
службовців (В. Луговий, І. Мяготіна, Ж. Таланова, О. Ярковой). 

Результати аналізу психолого-педагогічної літератури засвідчують, що увага дослідників головним 
чином зосереджується на обґрунтуванні теоретичних засад формування управлінської культури фахівців 
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різних галузей. Разом із тим, дослідженню теоретико-методичних засад і практичних аспектів 
формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті уваги 
вочевидь бракує. 

Попри високу актуальність проблема формування управлінської культури майбутніх викладачів 
економіки в економічному університеті досі недостатньо розроблена і не посідає належного місця у 
змісті освіти вищих непедагогічних навчальних закладів України. А оскільки в основі управлінської 
культури лежать насамперед управлінсько-педагогічні знання, вважаємо за необхідне виокремити й 
проаналізувати їх зміст. 

Отже, спробуємо дати відповідь на запитання, якими управлінсько-педагогічними 
(управлінськими) знаннями має оволодіти майбутній викладач економіки у процесі психолого-
педагогічної підготовки в економічному університеті для того, щоб ефективно здійснювати управління 
навчанням підопічних. Метою статті є обґрунтування й виокремлення когнітивної складової 
(управлінсько-педагогічні знання) управлінської культури майбутніх викладачів економіки.  

Виклад основного матеріалу. Для того щоб дати відповідь на зазначене вище запитання, треба 
чітко розуміти зміст і сутність діяльності сучасного викладача університету, які функції він має 
виконувати і від чого залежить ефективність їх виконання. Нині у сучасній науково-педагогічній 
літературі приділено чимало уваги змісту управлінсько-педагогічної діяльності сучасного викладача 
університету. Структура педагогічної діяльності має безпосередній зв’язок з функціональним складом 
управління, оскільки категорії «управління» та «діяльність» завжди споріднені та спрямовані на 
підтримку, збереження, змінення, перетворення або розвиток будь-якого об’єкту [В.Якуніна та 
Н.Кузьміної]. На основі аналізу наукових джерел (Є.Бєрєжнова, І.Ісаєв, Ю.Конаржевський, А.Леонтьєв, 
М.Поташнік, М.Рожков, В.Сластьонін, Т.Шамова, Є.Шиянов) педагогічна діяльність викладача з позицій 
науки управління представляє собою процес вирішення безлічі за типом та рівнями складності завдань. 
Ґрунтуючись на загальній теорії управління та враховуючи здобутки сучасної теорії освітнього 
менеджменту, В.Сластьонов виокремлює у вирішенні педагогічних завдань декілька етапів: аналіз 
педагогічної ситуації (діагноз), проектування результатів (прогноз) і планування педагогічного впливу; 
конструювання та реалізація освітнього процесу; регулювання та коригування педагогічного процесу; 
підсумок і аналіз отриманих результатів та визначення нових педагогічних завдань [9, с.66]. Автор 
акцентує увагу на тому, що їх вирішення представляє собою закінчений управлінський цикл, а етапи 
його реалізації відповідають управлінським функціям, які, на думку Ю.Конаржевського, є конкретними 
видами управлінської діяльності, кожна з яких має своє цільове призначення [5, с.42]. 

У педагогічному менеджменті спорідненість понять «управління» та «педагогічна діяльність» 
відображена у понятті «педагогічне управління», яке дослідники (В.Беліловський, К.Вазіна, Ю.Петров) 
трактують, як «неперервний, цілеспрямований, закономірний розвиток системи діяльності, який 
забезпечує досягнення кінцевої колективної мети» [4, с.48]. Тенденцію трактувати навчання як 
педагогічне управління у світовій і вітчизняній педагогіці відзначає Є.Машбіц. Автор характеризує його 
як механізм навчальної діяльності, основним критерієм якості якого виступає рівень активності учнів [7, 
с.124]. За своєю структурою, як стверджує І.Сергєєв, якісна педагогічна діяльність вже давно не 
відрізняється від управлінської, адже відбувається зміна наголосу з "безпосереднього" виховання і 
викладання на організацію діяльності вихованців (учнів) [8, с.195-196]. Сутність педагогічного 
управління полягає у створенні викладачем відповідних умов для досягнення поставлених цілей 
навчання, причому, предметом (об’єктом) управління виступає його професійна діяльність – викладання 
і діяльність учня – учіння . 

З категорією «педагогічне управління» пов’язане поняття «управлінська діяльність педагога». Слід 
зауважити, що нині немає однозначного визначення поняття «управлінська діяльність». Як зазначає 
А.Філіппов, «у загальному випадку управлінська діяльність є процесом вироблення, прийняття й 
реалізації управлінських рішень» [12, с.117]. На його думку, вона є «різновидом професійної діяльності, 
яка спрямована на оптимізацію діяльності людей за допомогою економічних, адміністративних, 
психологічних і педагогічних впливів, кожний з яких, впливаючи на потреби, ціннісні орієнтації, позиції, 
установки особистості, групи, колективу, спрямовує й активізує, підвищує результативність професійної 
діяльності» [12, с.121].  

Оскільки управління — це «доцільна діяльність», яка передбачає цілеспрямовану взаємодію між 
суб’єктами для досягнення запланованого результату (мети), то, на думку Т.Шамової, правомірним є 
підхід до визначення педагогічної діяльності вчителя як управлінської [13, с.33].  

Для нашого дослідження також важливою є думка М. Поташника, згідно з якою управлінська 
діяльність педагога є «безперервним процесом послідовних дій, здійснюваних суб'єктом управління, у 
результаті яких формується й змінюється образ керованого об'єкта, встановлюються цілі спільної 
діяльності, визначаються способи їх досягнення, розподіляються роботи між її учасниками й 
інтегруються зусилля» [11, с.75].  

Дослідження змісту та сутності управлінської діяльності викладача (вчителя) дали можливість 
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І.Ісаєву, В.Сластьоніну, Є.Шиянову розглядати її як «діяльність, що спрямована на вироблення рішень, 
організацію, контроль, регулювання суб’єкта управління у відповідності з цілями, аналізом та 
підведенням підсумків на основі достовірної інформації» [9, с.71].  

Таким чином, аналіз визначень управлінської діяльності вчителя дає підстави стверджувати, що це 
— цілеспрямована і активна взаємодія вчителя (викладача) з суб’єктами навчального процесу, яка 
спрямована на гармонійний особистісний та професійний розвиток тих, хто навчається, а також 
досягнення поставлених освітніх цілей у процесі реалізації вчителем управлінських функцій. Відповідно, 
головним завданням викладача в управлінні начальним процесом, на нашу думку, є оптимізація і 
підвищення ефективності навчання студентів. Успішність управління навчально-пізнавальною 
діяльністю студентів безпосередньо пов’язана з реалізацією відповідних управлінських функцій.  

Управлінська діяльність викладача складається з багатьох внутрішньо взаємозалежних 
компонентів, кожному з яких відповідає низка взаємопов'язаних функцій, тобто спеціалізованих видів 
управлінської діяльності, які відрізняються однорідністю змісту та цільовою спрямованістю робіт, що 
виконуються (операцій). Ми дотримуємося тієї точки зору, що для управління навчальним процесом 
викладач використовує такі функції:  планування, мотивація, організація, контроль.  

З’ясовано, що діяльність викладача, з одного боку, є педагогічною (він як педагог виконує 
педагогічні функції), а з другого — управлінською (викладач як управлінець виконує дидактико-
управлінські функції з організації теорії і практики навчання (В. Бондар)) [2, с.19].. Виходячи з цього, 
зроблено висновок, що ефективність управлінсько-педагогічної діяльності викладача залежить від рівня 
його управлінської культури, що проявляється в його здатності ефективно здійснювати управління 
навчальним процесом. 

Огляд вітчизняної та зарубіжної літератури щодо змісту управлінської культури фахівця 
(державного службовця, менеджера, керівника навчального закладу, соціального працівника) дав змогу 
констатувати, що управлінська культура розглядається, як: ефективний управлінський інструмент 
керівника (Е.Вершигора); сукупність знань, необхідних для реалізації функцій управління службовою 
діяльністю, вмінь раціонально використовувати положення науки управління при здійсненні 
організаційних заходів та управлінських операцій (В. Мельник, A. Zaleznik, F. Lavitsa); 
найважливіший аспект особистісної культури (О. Денищик); творча самореалізація етично-моральних 
переконань (О. Ярковий, І. Мяготіна); індивідуальна та особистісна характеристика суб’єкта, яка 
включає знання, вміння та ціннісні орієнтації (Б. Гаєвський, Ю. Клоков, В. Мухін, А. Наумов, Ю. 
Палеха); показник управлінського досвіду (Н. Нижник, М. Медвідь,  В. Цвєтков, О. Крупчан, С. Дубенко, 
П. Ткачук, Я. Немировський); вияв загальної культури особистості       (І. Зимня); різновид професійної 
культури керівника (С. Королюк, Л. Васильченко). 

На основі всебічного аналізу дисертаційних досліджень з проблеми формування управлінської 
культури педагога (вчителя), встановлено, що під управлінською культурою педагога науковці 
розуміють: цілісне утворення, яке виявляється у здатності педагога на відповідному рівні самореалізації 
здійснювати педагогічне управління (Т. Горюнова); складову фахової компетентності особистості 
педагога (В. Мельник); інтегративну динамічну якість особистості педагога (вчителя), яка детермінує 
його готовність до здійснення управління на всіх рівнях та поєднує знання, вміння і ціннісні орієнтації 
(Л. Азарова, М. Кононенко, Н. Тамарська); динамічне системне особистісне утворення, яке включає 
педагогічні цінності, спеціальні компетенції і способи самореалізації педагога у професійній діяльності і 
спілкуванні (А. Губа).  

Узагальнення розробок учених дало змогу виробити авторський підхід до трактування  поняття 
«управлінська культура викладача» як інтегральної якісної характеристики особистості, яка включає 
комплекс управлінсько-педагогічних компетенцій (управлінсько-педагогічні знання, вміння, ціннісні 
орієнтації, здібності і якості) і є вищим проявом управлінської компетентності викладача, а також мірою 
та способом творчої реалізації його особистості в процесі управління навчанням студентів.  

Майбутній викладач не зможе успішно розв’язувати професійні завдання, якщо не матиме 
необхідних знань про предмет своєї діяльності, способи, засоби і прийоми творчого розв’язання завдань. 
Культура і духовність особистості створюється, формується середовищем і закріплюється через знання, 
які вважають основою культури, тим фундаментом, на якому будується духовність людини. Отже, 
управлінська культура майбутніх викладачів передусім має базуватися на системі відповідних знань, які 
складають основу його дидактико-управлінської компетентності (В.Бондар) [2].  

У нашому дослідженні ми виходимо з тих позицій, що управлінська культура майбутніх 
викладачів може бути сформована і розвинена лише через управлінську компетентність, що є синтезом 
базових знань з теорії і методології управління взагалі та знань принципів і правил управління 
навчальним процесом, а також самоуправління.  

Як засвідчує аналіз досвіду освітніх систем багатьох країн, одним із шляхів оновлення змісту 
освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції до  світового 
освітнього простору є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід та створення 
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ефективних механізмів його запровадження. 
На сьогодні теорія компетентнісного підходу до результату освіти оперує двома поняттями. З 

одного боку — це поняття «професійна компетентність» як результат професійної підготовки фахівця, з 
іншого — це «ключова компетенція» як загальний результат освіти. Саме компетенції та компетентність 
забезпечують взаємозв’язок особистісних якостей індивіда зі сподіваннями  і вимогами соціокультурного 
середовища та забезпечують процес його входження до соціуму (соціалізацію). 

На нашу думку, справедливим є висновок Л.Азарової про те, що професійна компетентність 
учителя є аксіологічним (ціннісним) і діяльнісним утворенням особистості, яке проявляється в його 
готовності до аналізу і вирішення проблем у контексті конкретних ситуацій професійної педагогічної 
діяльності [1, с.58]. Невід’ємною складовою професійної компетентності педагога, на думку автора, є 
його управлінська компетентність, яку розуміють як умову успішності управлінсько-педагогічної 
діяльності й спілкування, яка забезпечується готовністю і здатністю творчо і раціонально підходити до 
вирішення педагогічних завдань. 

Ми погоджуємося з дослідниками (Л.Азарова, Т.Браже), що управлінська компетентність включає 
в себе комплекс професійних ставлень, управлінсько-педагогічних цінностей, фундаментальних 
(базових) знань, знань навчального менеджменту та навичок (компетенцій), які формують готовність і 
спроможність особистості вчителя сприймати й адекватно відповідати на професійно-педагогічні 
потреби [1; 3]. Компетентний вчитель як і викладач здатний застосовувати знання та вміння ефективно і 
творчо в міжособистісних відносинах — ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими людьми в 
соціальному і професійному середовищах. На нашу думку, управлінська компетентність викладача 
визначається спрямованістю його особистості на управлінську діяльність, її прагненням до подолання 
перешкод і досягнення високих результатів у навчальному процесі, бажанням самовдосконалюватися, 
реалізовувати свій інтелектуальний, професійний та особистісний потенціал. Рівень управлінської 
компетентності викладача також характеризується адаптаційними здібностями та рівнем сформованості 
його саморегуляції, інтелектуальною готовністю та практичними вміннями налагоджувати ефективний 
простір обміну інформації, емоційною чутливістю й активністю у ситуаціях міжособистісної взаємодії.  

З метою виявлення необхідної бази управлінських знань як підґрунтя для формування 
управлінської культури майбутнього викладача проаналізуємо існуючі у науково-педагогічній теорії і 
практиці підходи до виокремлення знань.  

Когнітивна складова управлінської культури майбутнього викладача передбачає наявність у нього 
знань з теорії і практики навчання та управління цим процесом. Спробуємо відповісти на запитання, 
якими знаннями має оволодіти майбутній викладач економіки, щоб його можна було охарактеризувати 
як викладача з високою управлінською культурою. 

Проблема «знання» взагалі та «наукового знання» зокрема, не є новою. Уже в античні часи 
ставилось питання про відмінність буденного та наукового знання. Аналіз же самого знання і його 
систематизація починається з Платона й Аристотеля. Платон стверджував, що систему знань треба 
розглядати не як просту сукупність, а як складну ієрархію, що виражає рух від думки до вірогідного 
знання.  

Щоб розкрити зміст знання, необхідно звернутися до логіко-семантичного аналізу поняття 
«знання». Зазначимо, що у психолого-педагогічних дослідженнях існують різні підходи до поняття 
«знання» та його сутності. В енциклопедіях і словниках поняття «знання» визначається як: 
перевірений суспільно історичною практикою та засвідчений логікою результат процесу пізнання 
дійсності, адекватне її відображення у свідомості людини в образі уявлень, понять, суджень, теорій; 
продукт пізнання (уявлення, поняття) людьми предметів і явищ дійсності, законів природи та 
суспільства. Серед науковців також немає одностайності думок у розумінні цього поняття. Так, 
знання розглядають як: динамічні мозкові моделі предметів, явищ і їх особливостей (А.Пономарьов); 
систему освоєних людиною понять (К.Платонов); різноманітні образи сприйняття, пам’яті, мислення, 
образи предметів і явищ оточуючого світу (Н.Тализіна). Водночас, нам імпонує думка А.Леонтьєва, що 
«головне полягає у тому, чим для самої людини стають ті думки і знання, котрі ми йому повідомляємо, 
ті почуття, котрі ми у нього виховуємо, ті прагнення, які ми у нього збуджуємо». Ось чому у процесі 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки студенти мають засвоїти систему 
знань, яка забезпечить ефективність їхньої майбутньої управлінсько-педагогічної  діяльності (систему 
професійних знань). 

Організація процесу засвоєння знань потребує чіткого уявлення про види знань. Науковці 
пропонують таку класифікацію знань: методологічні, теоретичні, практичні (Н.Кузьміна, 
М.Скаткін, В.Сластьонін); науково-теоретичні, конструктивно-технічні та нормативні, що 
регулюють діяльність педагога (В.Краєвський); фундаментальні та інструментальні 
(С.Архангельський). 

На основі аналізу наукових джерел та узагальнення практичного досвіду психолого-
педагогічної підготовки у вищих навчальних закладах ми виокремлюємо такі види знань: 
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методологічні, теоретико-методичні та технологічні. Вважаємо, що зміст підготовки студентів — 
майбутніх викладачів економіки до професійно-педагогічної діяльності має включати саме ці 
знання. Зумовлено це тим, що у сучасних швидкоплинних умовах викладач зобов'язаний не тільки 
систематично поповнювати й оновлювати свій арсенал знань, а й здійснювати активну творчу 
науково-дослідницьку діяльність. Оскільки нині характер професійних проблем зміщується з 
прикладного рівня до рівня теоретико-методологічного, коли неможливо прийняти педагогічне 
рішення без цілісного теоретико-методологічного його осмислення. Тільки володіння методологією 
наукового пізнання, теорією і технологією професійної творчості дає можливість викладачеві 
розв'язати ці проблеми, адже знання про знання й методи пізнання забезпечують усвідомлене 
засвоєння і систематизацію знань (Л.Зоріна). Рівень методологічних знань впливає на формування у 
викладача теоретичного мислення, що проявляється в упорядкованому творчому пошуку, чіткості 
формулювання завдань і цілей, обґрунтованості висновків. 

Методологічні знання є багатоплановими. Це знання про загальні методи використання 
(експериментальні та теоретичні) і знання про методи передавання наукової інформації (мова 
науки, структура наукових знань, форма їх фіксації) (Л.Зоріна). Сутність методологічних знань у 
змісті освіти полягає у тому, що ці знання є засобом системного засвоєння предметних знань, 
фоном їх вивчення. Методологічні знання виконують гносеологічну, праксиологічну, рефлексивну і 
критичну функції (А.Арсеньєв, С.Архангельський, М.Данилов, В.Загвязинський, Б.Гершунський, 
М.Скаткін, В.Сластьонін). Відтак, формування мислення майбутнього викладача, як найважливішого 
показника його методологічної культури, передбачає спрямованість навчання не стільки на методику, 
скільки на оволодіння методологією педагогічної діяльності.  

Отже, у визначенні структури методологічних знань ми поділяємо думку дослідників, які 
зводять їх до знання не лише науково-дослідницької процедури, а й основ філософії і педагогіки. 
Ця структура тісно пов'язана з внутрішньою рефлексією, з методикою і логікою здійснення діяльності 
й аналітико-конструктивною, контрольно-оцінювальною функціями щодо власної діяльності 
(В.Андрєєв, І.Ісаєв, В.Сластьонін). Вона включає такі знання:  

культурологічні (знання історії та тенденцій розвитку культури, поняття про сутність духовної, 
професійно-педагогічної та управлінської культур; підходи до визначення сутності культури, джерел її 
формування); 

гуманітарні (знання, котрі допомагають сформувати професійно-етичне ставлення до дійсності, 
цінності-відношення); 

інтелектуальні (знання особливостей розвитку інтелекту, інтелектуальних умінь і процесу їх 
формування у вихованців різного віку). 

 Для нашого дослідження особливу цінність складають, передусім, теоретико-методичні знання, 
які на переконання дослідників (О.Абдуліна, Н.Кузьміна, В.Сластьонін), істотно впливають на 
усвідомленість, цілеспрямованість творчості в діяльності особистості викладача і є будівельним 
матеріалом, на основі якого здійснюється його творча діяльність. Дослідники переконані, що цей 
вид знань істотно сприяє розвитку творчого мислення, якщо викладач володіє не окремими 
розрізненими знаннями, а їх системою, яка відображає структуру сучасного науково-педагогічного 
знання і здійснюється на основі сучасних наукових теорій, ідей; принципів. Отже, включення 
теоретичних і методичних знань до змісту психолого-педагогічної підготовки потрібне для 
ефективної підготовки майбутнього викладача до творчої діяльності. Теоретико-методичні знання 
охоплюють знання: загальних основ педагогіки, теорії цілісного педагогічного процесу, теорії 
навчання й управління; теорії педагогічної творчості, методів творчого саморозвитку особистості; 
загальної теорії і методики навчання відповідного предмета; сучасних концепцій і моделей навчання. 
Отже, до цих знань ми відносимо: 

знання з фахової дисципліни (економіки); 
педагогічні (знання різних організаційних форм навчання: змісту та характеру роботи викладача з 

планування, організації, управління навчанням на рівні сучасних науково-педагогічних і методичних вимог; 
змісту та принципів побудови навчальних програм, підручників, посібників; природи труднощів у 
засвоєнні інформації студентами та шляхів їх подолання); 

психологічні (знання психологічних особливостей учнів різного віку; механізмів і сутності 
мислення; основ засвоєння знань, уяви, уявлення, здібностей; психології виховання; особливостей 
мотиваційної сфери різних вікових груп; методик вивчення особистості; знання основ конфліктології 
та управління конфліктами; управлінські відносини на основі морально-етичних норм, зацікавленості у 
досягненні загальних результатів; шлях досягнення емоційно-ціннісного ставлення до навчальної 
діяльності; здоров’язбережувальні знання: ідеї професійного самовигорання, знання та вміння управляти 
своїм фізичним і психічним станом);  

деонтологічні (знання професійної етики, принципів, правил поведінки та етикету, проблем 
обов'язку, знання прав і обов’язків учасників педагогічного процесу); 
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методичні (знання основних методичних прийомів, форм та засобів навчання економічних 
дисциплін, методичних вимог до навчальних занять з економіки, особливостей сучасних інноваційних 
технологій (активних методів навчання) та їх  реалізації в навчальному процесі з економіки, методичних 
особливостей організації контролю та оцінювання, корекції навчальних досягнень з економіки, критеріїв 
оцінки якості економічної освіти). 

Доцільність уведення до змісту освіти майбутніх педагогів технологічних знань обґрунтували 
В.Беспалько, В.Бондар, І.Ісаєв, В.Сластьонін. Ці знання є тим ланцюжком, який поєднує 
педагогічну теорію і практику, тісно пов'язану з педагогічною майстерністю і педагогічною 
творчістю викладача. Отже, структура технологічних знань включає знання:  

управлінської комунікації: комунікаційні мережі; вербальні та невербальні форми комунікації; 
технологій конструювання та здійснення навчального процесу; (наприклад технології 

діагностики навчання; технології розв'язання конкретних педагогічних завдань); 
управлінських технік, які спрямовані на успішну реалізацію управлінських функцій, зокрема, 

інструктаж, пояснення, демонстрація,  узгодженість цілей та завдань курсу з очікуваннями тих, хто 
навчається; ранжування цілей та завдань студентів щодо вивчення курсу; представлення інформаційних 
джерел для вивчення матеріалів; техніки узагальнення; інтерактивні техніки навчання; 

технологій управління як поєднання управлінських знань, методів та прийомів: управлінські 
техніки: інструктаж, консультації,  пояснення, інформування; визнання успіхів та досягнень студентів як 
запорука підвищення мотивації; чіткість визначення мети; види контролю; необхідність формування 
особистої атракції для переконання та отримання зворотного зв’язку; обмеженість критики результатів 
навчання студентів як умова підтримання їх зацікавленості та стійкого інтересу до навчально-
пізнавальної діяльності; орієнтація на мотиваційне та харизматичне управління. 

Висновки. Отже, управлінські знання відтворюють сутність управлінських процесів, психологію 
управління, методологію та теорію управління, сучасні теорії і концепції управління навчальним 
процесом, основи внутрішньошкільного менеджменту. З аналізу наукової літератури ми дійшли 
висновку, що процес психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки має 
сформувати у них цю систему знань, а також поєднати між собою опорні знання предметів психолого-
педагогічного та фахового циклів таким чином, щоб на їх основі сформувати у студентів управлінську 
культуру.  
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Aleksandrova Nataliya 
THE COGNITIVE COMPONENT OF THE FUTURE LECTURER’S MANAGERIAL CULTURE 

Summary 
Analyzing the context and functions of the lecturer’s management and pedagogical activity in the 

university the author justifies the current concern of forming managerial culture of the future lecturer’s of 
economics in the process of their professional preparation at the economic university. The author identifies the 
cognitive component of future lecturer’s managerial culture (management and pedagogical knowledge) as a 
determinant of efficient lecturer’s management activity. 

Keywords: management, lecturer’s management functions, management and pedagogical activity, future 
lecturer’s managerial culture, cognitive component, management knowledge, professional preparation, lecture of 
economics, economic university 
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КУЛЬТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І ПРОЗОРОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
Анотація 

Стаття присвячена дослідженню культури забезпечення якості і прозорості вищої освіти як 
кроскулькультурної неформальної передумови забезпечення якості і прозорості вищої освіти в Європі і 
світі. Автори досліджують ґенезу проблеми і Європейський досвід у її вивченні і розробці  та завдання, 
що стоять перед  Україною у відповідності до європейських стандартів академічної культури.  

Ключові слова: вища  освіта, якість, прозорість, культура, академічна культура, академічні 
стандарти, академічна якість, євро стандарти. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Стрімкий розвиток світового суспільства спричинив 

масовий характер зацікавленості у новітніх знаннях та різку потребу в доступності вищої освіти, що в 
свою чергу загострило питання про посилення вимог до якості сучасних знань і освітньої діяльності 
установ, що їх забезпечують. Саме якість вищої освіти є стрижнем забезпечення 
конкурентоспроможності Європейської освіти. 

Якість вищої освіти стала  епіцентром уваги і учасників  Болонського процесу. Для забезпечення 
результативних здобутків у цьому питанні було, як відомо, розроблено Рамку кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти (2005 р.), Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти (2005 р.), утворено Європейську асоціацію забезпечення якості 
вищої освіти (2004 р.) та Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти. 

Актуальність проблеми забезпечення якості і прозорості вищої освіти підтверджується 
інтенсивною сфокусованою увагою серед освітян і науковців як у Європі, так і в Україні. 
Підтвердженням цього є численні європейські проекти та їхній дочірній проект «Національна система 
забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України (TRUST)». Мета цього проекту – 
підготовка основних дійових осіб і виконавців процесу забезпечення якості вищої освіти в Україні. 
Фінансове забезпечення цього проекту – грантова підтримка програми ТЕМПУС у 791141,733 Euro 
підтверджує значущість бажаних результатів процесу. 

Серед завдань, що охоплює проект, зазначено розвиток уніфікованої прозорої рамки забезпечення 
якості української вищої освіти, яка б відповідала загальноєвропейській академічній культурі і сприяла б 
як процесу національного реформування вищої освіти, так і інтеграції України у Європейський освітній 
простір (1). 

Проте з’ясувалось, що питання ефективного впровадження академічних стандартів і академічної 
якості і в Європі і в Україні попри усі можливості їх доволі чіткої формальної представленості і навіть 
міждержавної узгодженості, безпрецедентно залежать від доволі неформальної категорії – культури.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Серед зарубіжних дослідників цього питання  
перш за все увагу привертають  публікації Harvey, L. & Stensaker B., 2008, (2) Lanarès, J., March 2008,(3) 
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Ehlers, U.D., 2009 (4) . Роботи  згаданих авторів присвяченні перш за все розумінню цього поняття і  
формулюванню концепту культури якості, а також питанню формування власне самої культури процесу 
забезпечення якості освіти у конкретних освітніх інституціях. Варто зазначити, що до 2002 року ця 
проблема не привертало  системної уваги дослідників. 

Harvey, L. & Stensaker B., 2008, запропонували фундаментальне теоретичне підґрунтя для 
розуміння концепту культури якості. Вони ідентифікували різні підходи до розуміння  культури (якості), 
показали зв’язки між якістю і культурою, а також запропонували простий і емпіричний спосіб для тих, 
хто прагне застосувати концепт у конкретному інституціональному середовищі, але при цьому 
застерігають, що застосовувати концепт «культура якості» в конкретному інституціональному 
середовищі вищої освіти треба розумно і виважено. При цьому головний їхній висновок полягає в тому, 
що саме цей концепт може слугувати індикатором перевірки стану речей, функціонування закладу, їх 
само ідентифікації і співвіднесення з навколишніми процесами. Домінуючою проблемою у питанні 
культури якості, а саме його сучасному трактуванні,  на думку дослідників є те, що його вважають 
відповіддю на виклики, хоча насправді, це поняття для ідентифікації потенційних викликів (2, с. 440). 
При цьому вчені звертають увагу на такі особливості, як можливість переносити найкращі практики з 
одного контексту до іншого, зазвичай північно-західної Європи і північної Америки. По-друге, проблема 
також у тому, що культуру якості розглядають як передчасно визначену, аніж як спосіб буття. Крім того, 
поняття не повинно бути механістичним чи закодованим групою фахівців для використання і 
застосування, а повинно враховувати і співвідноситися з більш широким соціальними і політичними, а 
також історичними чинниками. Культура якості не є панацеєю, вирваною із широкого живого контексту. 
Діалектичний розвиток співвідноситься з демократичним поняттям культури якості як живого, 
пізнавального досвіду, що сам по собі породжує знання, аніж переробляє чи просто застосовує їх.. 
Культура якості не лише критерій перевірки здобутків на кожному етапі, це також «склад ума». Культура 
якості - це ідеологічний конструкт, це той факт, який не можна прикрасити набором інструктивних 
вказівок до виконання. Більш того, культура якості навряд чи може бути вибудувана/спроектована без 
урахування контексту, у якому вона функціонує, що в свою чергу, обмежує трансфер знань.. Культура 
якості ніщо, на переконання науковців, якщо нею не володіють люди, які в ній живуть, а це, в свою 
чергу, призводить до питання резистенції до і заангажованості культурою якості, якщо процес буде 
носити ендемічний характер у вищій освіті, та якщо академспільнота вбачатиме в ній засіб обмеження 
академічної свободи. (2, с. 441) Окрім питань теоретичних, що стосуються власне культури якості як 
такої, у зарубіжній науковій літературі вона вивчається як складова успішного організаційного 
менеджменту (5), позиціонується на конкретні національні контексти (6). Румунські науковці Peter J. 
Wells та  Diana Florea  досліджують еволюцію і реалії такого явища як «культура якості», а також 
розглядають на прикладі конкретних освітніх закладів наскільки можна рівноцінно прагнути і досягти 
вагомих результатів під час процесу, який, на їх думку, є одночасно і системним і органічним, 
індивідуальним і інклюзивним, керованим і водночас саморегульованим (6). При цьому варто зазначити, 
що всі ці та інші публікації стали своєрідним науковим відгуком-рефлексією на конкретний 
міжнаціональний проект «Культура якості» (Quality culture), організований, проведений і 
проаналізований Європейською Асоціацією університетів (ЄАУ) з 2002 по 2006 роки в межах завдань, 
що постали перед учасниками Болонського процесу, насамперед підвищення  конкурентоспроможності 
європейської освіти завдяки забезпеченню її якості через усвідомлення необхідності  розвивати культуру 
і поширювати найкращий досвід у цій галузі, сприяти підвищенню якісного рівня і конструктивно 
допомогти університетам наблизитися до зовнішніх процедур забезпечення якості і тим самим 
зміцнювати привабливість європейських університетів (7).  

При цьому зазначалось, що якість не може бути визначена згори, а її визначення лежить у 
площині розуміння конкретного навчального закладу (7, с. 9).У звіті зауважено, що будь яка культура 
якості базується на двох чітких елементах: по-перше, набір спільних цінностей, переконань, очікувань і 
зобов’язань по відношенню до якості (психологічний аспект, що стосується розуміння, гнучкості, участі, 
сподівань та емоцій).По-друге, структурний або менеджерський (управлінський) елемент з чітко 
визначеними процесами, що підвищують якість і координують зусилля (що стосується завдань, 
стандартів і відповідальності конкретних осіб, ,відділів і служб (7, с. 10). Попри невизначеність самого 
поняття культура якості, з одного боку, тому що кожний навчальний заклад унікальний, її можна 
культивувати завдяки структурним чи менеджерським зусиллям з метою стимулювати спільні цінності і 
переконання (7, с.11).Окрім цього культура якості безпосередньо пов’язана/співвідноситься з  
політичними амбіціями, національними і міжнаціональними, стосовно змін для навчальних закладів, як, 
наприклад,  тиск на необхідність реформ з боку міжнародних організацій (н-д, Єврокомісія) , чи 
національних  урядів певних країн.  

Оскільки культура якості безпосередньо стосується саме процесу забезпечення якості, то і 
розглядати її необхідно по відношенню до кожної складової цього процесу, хоча головним чином вона 
асоціюється з навчанням і викладанням. Тобто можна говорити про культуру якості  в широкому і у 



 11

вузькому сенсі. Саме тому  своєрідним продовженням міжнаціонального дослідження став спільний 
проект ЄАУ (Європейської Асоціації Університетів з партнерами - конференцією ректорів Німеччини і 
Агенцією із забезпечення якості Шотландії - “Examining Quality Culture in European Higher Education 
Institutions (EQC)” «Дослідження Культури Якості у Європейських закладах вищої освіти» з метою 
продемонструвати процес і структури, через які заклади вищої освіти підтримують розвиток своєї 
внутрішньої культури якості і тим самим підвищують свій рівень якості і відповідають вимогам 
звітності. У ньому взяли участь 222 виші із 36 країн. Одним із завдань було також обговорення динаміки 
між розвитком інституціональної культури якості і процесом забезпечення якості шляхом ідентифікації і 
представлення у фінальному проекті конкретних практик з метою їх поширення. Автори і учасники 
проекту запропонували конкретні параметри визначення якості для власне навчального закладу на 
кожному рівні кожної структурної складової освітнього процесу і навели в додатках анкети для  
подібного дослідження у тих закладах, що бажають долучитися до процесу самоперевірки і відповідно 
саморегуляції. (8) При цьому дійшли висновку, що попри взаємозалежність, процес забезпечення якості є 
вимірюваним, об‘єктивним, керованим інституціональними рішеннями, тоді як культура якості набагато 
складніше підлягає змінам (4). 

У вітчизняній літературі питання культури якості перебувало у полі дослідницької уваги з боку 
як мінімум двох наукових колективів. По-перше, в межах згаданого вище національного  проекту 
ДОВІРА/TRUST команда науковців під керівництвом Тараса Добка у посібниках «Імператив якості: 
вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту» (9), «Від контролю до культури якості» (10) подала бачення 
експертів проекту щодо побудови процедур забезпечення якості вищої освіти і виклала концептуальні 
підходи до створення культури якості. Присвятивши питанню культури якості   декілька підрозділів,  
автори дали визначення цього явища і своє детальне аргументоване бачення його параметрів для 
українських вишів.   

Питання формування у національному просторі вищої освіти України нової культури 
вдосконалення якості вищої освіти на засадах об’єктивності та прозорості, довіри і субсидіарності, 
партнерства та колегіальної відповідальності  розглядається також у колективному вітчизняному 
новітньому інформаційно-аналітичному огляді розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в 
Україні за редакцією С. Калашнікової та В. Лугового (11). Власне культура прозорості так коментується 
експертом В. Луговим у розділі 3.2.4 Публікація критичних і негативних оцінок: «… міцно укоріненою є 
лише практика критики вищих навчальних закладів з боку владних структур та, інколи, третього сектора. 
Культури оприлюднення критичних оцінок власної діяльності за межами своїх колективів не 
сформовано», «… систематичної роботи з оприлюднення критичних оцінок освітньої діяльності та якості 
вищої освіти в Україні не ведеться. Публічний моніторинг та аналіз публікацій з цієї проблематики ніким 
не проводиться». 

 Мета статті: дослідити культуру забезпечення якості і прозорості вищої освіти як 
кроскулькультурну неформальну передумову забезпечення якості і прозорості вищої освіти в Європі і 
світі. Для цього вирішити такі завдання: відслідкувати  ґенезу проблеми і Європейський досвід у її 
вивченні і розробці  та завдання, що стоять перед  Україною у відповідності до європейських стандартів 
академічної культури.  

Виклад основного матеріалу. Як відомо при визначенні культури користуються такими 
поняттями як усталеність, або набутість, системність певного укладу. При екстраполяції цих понять на 
процес забезпечення якості в Україні, стає очевидним, що треба набувати систему і зробити її усталеною 
і вимірюваною. Щоб відповідати Європейським критеріям і параметрам, їх треба знати, розуміти і бути 
готовими застосовувати і вимірювати. 

Поданий вище аналіз генези проблеми і Європейського досвіду у її вивченні і розробці, дозволяє 
зробити такі попередні висновки у вирішенні одного з поставлених нами у цій статті завдань.  

1.Проблема культури якості у вищій освіті не є абсолютно самостійною. Вона виникла разом із 
проблемою забезпечення культури якості вищої освіти у процесі реалізації завдань, що постали перед 
Європейською спільнотою у рамках Болонського процесу, а саме підвищення конкурентоспроможності 
європейської освіти і як наслідок масифікації вищої освіти на початку нового тисячоліття.  

2.Поняття культури якості не може бути уніфікованим, як не може бути культури якості взагалі, 
оскільки це неформальне явище, проте крос культурне. Можна говорити, досліджувати культуру 
забезпечення якості у певному інституціональному середовищі. 

3.Це явище динамічне і розглядати його треба у живому реальному контексті історичних, 
соціальних і політичних процесів. 

4.Вона не є самоціллю і кінцевою метою такого процесу, проте може слугувати валідним 
індикатором перевірки стану речей у конкретному інституціональному середовищі 

5. Теоретичні і проектні дослідження європейців присвяченні перш за все розумінню цього 
поняття і  формулюванню концепту культури якості, а також питанню формування власне самої 
культури процесу забезпечення якості освіти у конкретних освітніх інституціях.  
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Для екстраполяції цієї проблеми в українську освітню площину і висвітлення чи окреслення 
завдань для нас, дамо своє бачення такого умовного конструкту як «європейські стандарти академічної 
культури», моделі-основи для співвіднесення з наявними чи бажаними українськими. За час роботи над 
зарубіжним і вітчизняним матеріалом з питання, ми усвідомили, що  європейці вже тривалий час мають 
чіткі академічні стандарти,  працюють над їх забезпеченням і підвищенням якості освіти і освітньої 
діяльності, що їх забезпечує. Релевантним індикатором і засобом оцінки ефективності цього процесу є 
неформальний параметр культури якості академічної діяльності. Якщо б спроектувати такий параметр як 
євро стандарт академічної культури (наш термін), то його основні критерії концентруються навколо 
формалізованої(стандартизованої) якості (1), об’єктивно відчутної; наявної прозорості(2) усіх етапів і 
рівнів освітньої діяльності завдяки інформаційно доступній (3)  звітності (4). 

Розглянувши сучасний стан проблеми культури забезпечення якості і прозорості освіти у 
Європейському освітньому просторі, переходимо до  основних аспектів дослідження і формування такої 
культури  у відповідності до євро вимог і стандартів в Україні. Для цього розглянемо її у історичному і 
соціальному контекстах.  

Перш за все, скористаємося порадою згаданих вище науковців про «живий контекст», у якому 
варто розглядати питання про культуру якості (забезпечення якості освітнього процесу) взагалі, і в 
Україні, зокрема.  

Одна із її ознак - дотичність до  і невід’ємність від самого процесу, в межах якого вона 
вивчається, а саме процесу забезпечення якості освіти. Аналіз живого контексту, в якому щодня 
перебувають автори цієї статті, а також рефлексія науковців і споживачів освітньої діяльності в Україні, 
дозволяє говорити, що життя у цьому напрямі лише зароджується і проходить стадію проектної оцінки і 
турбулентного вибору можливих форм і параметрів. Такий непродуктивний стан живого контексту 
спонукає до розгляду інших релевантних контекстів, зазначених зарубіжними науковцями і тим самим 
враховуємо висновок-пораду про  історичний контекст. 

Основні риси української культури взагалі, які впливають на процес формування академічної 
культури зокрема. Спочатку звернемося до тих особливостей культури українського народу, які 
історично впливали і продовжують впливати на освітні процеси в Україні. У своїх попередніх 
публікаціях (12), досліджуючи чинники, що впливали на розвиток вищої системи освіти в Україні, ми 
дійшли висновку, що, система вищої освіти в Україні формувалась, головним чином, внаслідок 
асиміляції найкращих у певний період, запозичених моделей освіти під впливом декількох чинників, що 
прискорювали (гальмували) модифікацію форми чи змісту освіти, вищої зокрема, в процесі її адаптації 
до національних потреб, а саме: 1)«державність/державотворення», 2)«національна ідея/ідентичність», 
3)«межова культура» 4)«ментальність». Формування української культури  протягом багатьох століть 
відбувалося в специфічних умовах “перетину світів”(13) Територія України і, відповідно, ментальний 
простір її культури,  перебували на межі  між Сходом і Заходом, не в змозі пристати до жодної з сторін, 
але при цьому «…Україна заперечувала вільний вибір, оскільки її спокушали обидві» [ 14, с. 8]. 

За княжої доби  українська культура була значною мірою залежною від Візантії. Домінування 
візантійської культури і освіти попри все сприяли розвитку української незалежної науки і вищої освіти. 
У той час закладались підвалини формування першого елементу національної освітньої парадигми – 
мережі перших шкіл і  зміцнювалось усвідомлення необхідності власних освітян і науковців. Це 
усвідомлення було закріплено пізніше, за часів перебування українців під польським гнітом. Оскільки 
лакуна національної освіти, у тому числі вищої, не була заповненою, українські діти отримували 
непогану західну освіту у польських школах, але при цьому часто втрачали національну ідентичність.   

Те, що культура України перебувала між двома опозиційними  (антиномічними) культурними 
сферами, які з’явились в Європі в ХІ ст. – західною, римо-католицькою і східною, православно-
візантійською, на століття визначило дві лінії її розвитку: північно-східні землі опинилися в сфері впливу 
російської православної культурної парадигми; західні і південно-західні землі (входячи до складу 
Польсько-Литовської держави) з неминучістю втягувалися в сферу функціонування західноєвропейської 
культури. 

Ментальний спадок такої антиномічності  відображався  у світогляді представників культури і у 
їхніх підходах до заснування закладів освіти, головним чином -  адаптувати останні досягнення західної 
культури використовуючи найбільш сучасні освітні моделі того часу, сподіваючись, що результати їхніх 
зусиль будуть корисними для релігійної і етнічної спільноти православної Русі. 

Таким чином, протягом тривалого часу, концепція формування системи національної освіти, в 
тому числі вищої, перебувала під значним впливом інших культур і найкращих (якісних) освітніх 
моделей. Кожен з проаналізованих нами чинників відігравав певну роль у становленні та розвитку 
національної вищої освіти, при цьому у різні періоди кожен з них мав більш вагомий вплив, ніж інші, але 
завжди виступав у поєднанні з іншим (іншими). Незмінним гарантом і балансуючим важелем 
стабілізаційних процесів слугував такий чинник, як ментальність. 

Один з підходів до культури визначає її як спосіб поведінки людини. Ментальність теж пов’язана 
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із характером діяльних настанов: вона визначає  загальний малюнок поведінки суб’єктів в тих чи інших  
умовах,  формує  усталені моделі реакцій на стандартні ситуації.  Сьогодні менталітет в певному 
контексті трактують як головний чинник ціннісного смислу культури, як структуру, яка поєднує 
«колективне несвідоме» з усім масивом культури. 

На наш погляд, якщо подивитися на культуру під кутом зору її взаємозв'язків з ментальністю, 
можна виявити певні опори для формування культури якості.  

Історично кожна культура сформувалася таким чином, що саме національні ментальні чинники і 
механізми найефективніше діють в ній, проявляючись в настановах, цінностях, нормах. Зауважимо, що в 
одних  культурних умовах  дія ментальних чинників посилюється, в інших – послаблюється, але завжди 
впливає на виявлення типових рис української національної культури. Це дає можливість 
цілеспрямовано формувати такі умови, які сприятимуть актуалізації потрібних ментальних елементів. 
Так, інтравертність українців в умовах вікового впливу інокультурного середовища  дозволила зберегти 
свою самість. Певні ментальні прикмети виявляються в такій поширеній стильовій ознаці української 
культури, як романтичність. Специфікою  української культури є  також її гетерогенність, що корелює 
з амбівалентністю української психіки. В цій гетерогенності реалізується надзвичайно приваблива для 
багатонаціональної держави ідея полікультурності. Сенсорність, інтернальність та екзекутивність 
українського менталітету також визначає специфіку культури. Сенсорність обумовлює націленість на 
традиційні цінності, високу прив’язаність до сім’ї, уміння все гарно робити своїми руками; 
екзекутивність українського соціуму проявляється в слухняності, сумлінності, романтичності, 
непередбачуваності, наївності, потребі в сильному і вольовому союзникові; інтернальність породжує 
внутрішній конфлікт та характеризується контрадикцією полярних атрибутів спільноти, її коливаннями 
між гендерно маркованими рисами. 

Константною національно-культурною парадигмою української культури є її дуальність, яка 
розкриває загальну ментально визначену схильність українців поєднувати непоєднуване, відкритість 
українського культурного простору до впливів ззовні і одночасному відстоюванні своєї культурної 
самості. 

Українській ментальності притаманні риси обох полюсів бінарних опозицій - антиномізм: в 
залежності від історичних, економіко-політичних, соціокультурних та ін. умов в суперечливому 
українському менталітеті починають домінувати контрарні елементи, які продукують певний тип 
особи, етнічної групи, спільноти. Сучасний українець -  носій контрарної ментальності - здатен гнучко 
варіювати в межах антиномій. 

Сучасні трансформаційні процеси з невідворотністю викарбовують нову цивілізацію, 
парадигмальними засадами якої  є розвиток   особистісних начал людини, а основними цінностями  - 
цілісне розуміння і відчуття єдності світу,  краса і якість, новітні технології, любов до людини і природи, 
особистісні таланти. Знаменно, що саме такі цінності є основоположними в українському менталітеті. 
Істотні риси української ментальності, які містять в собі різновекторний потенціал, в новітніх умовах 
можуть актуалізовуватися в  контрарних проявах, гнучко реагуючи на «виклики часу». 

Прояви культури якості як параметру академічної культури невід’ємні не лише  від загальної 
культури українського народу, а і від академічної субкультури. 

Стан академічної культури в Україні в сучасному контексті. Своє бачення стану академічної 
культури автори-учасники проекту виклали через поняття «здорової культури якості» як бажаної і 
констатували її відсутність в українських вишах з діагнозом «антикультури» (15). Бажане для України і  
аксіоматичне в Європі  переконання авторів - формат якого треба прагнути – це культура, що базується 
на принципах академічної свободи. Оскільки остання є невід’ємною ознакою сталої університетської 
автономії, то нас чекає як мінімум трикутна модель (як відомо найбільш стійка фігура) розбудови – 1) 
університетська автономія як запорука боротьби за якість, 2) академічна свобода як засада для 
формування розвитку академічної культури і культури забезпечення якості освітнього процесу за умови 
наявності 3) процесу забезпечення якості. Останній процес, як відомо, перебуває в стадії  дуже 
дистанційного навчання і лише мобільного контактування за межами України. Відсутність усього цього 
не є страшним. Головне, що ми знаємо що нам це потрібно, гірше те, що рух дуже уповільнений, точніше 
інертний. Суттєвим ускладненням окрім усіх відомих, є те, що усі три грані будуть розбудовуватись 
одночасно, не зважаючи на те, що за результатами  проектних вітчизняних і зарубіжних розвідок 
опорною базою і передумовою є університетська автономія. Хоча при цьому дослідники спочатку 
вбачають автономію ВНЗ як передумову ефективності (15), а потім, навпаки, що культура якості, її 
заохочення та інтерналізація більшою академічною спільнотою є необхідною умовою для 
університетської автономії. Наш власний теоретичний досвід дослідження  процесу університетської 
автономії в Європі і Україні (16), дає підстави стверджувати, що і в цьому напрямку в Україні окрім 
легітимності започаткованого процесу немає ані повноцінного його бачення, ані розроблених механізмів 
запровадження, окрім автономії в усьому для всіх, скоріше як найдешевших від уряду ліків. 

На одній з лекцій шведської професорки про академсвободу для Фулбрайтівського українського 
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кола, український професор задав питання, якими механізмами забезпечується академсвобода у Швеції, і 
отримав спокійну чітку відповідь дещо здивованої колеги про те, що в її країні вона гарантується 
Конституцією країни. Реакція українських слухачів-науковців  була дуже яскравою, хоча і 
напіввербальною, а відповідь вичерпною. 

Домінантною рисою сучасного соціального контексту одностайно визнається відсутність довіри 
серед громадян до уряду і процесів, що започатковані, у тому числі і освітніх трансформацій. Саме тому і 
національний проект має назву, що є метою і умовою досягнення бажаного. Перші два з трьох 
очікуваних і запланованих результатів проекту – вивчення досвіду і створення порталу – мають реальні 
напрацювання і запровадження. Попереду найскладніше – чітка, уніфікована, формалізована і водночас 
гнучка система забезпечення якості. Для цього, як відомо, необхідна перш за все, Агенція з вже як ніколи 
чітко виписаними функціями, настановами, рекомендаціями, навіть процедурою обрання. Проте живий 
контекст знову вніс свої корективи і підтвердив, що «…гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а 
по ним ходить». Результати обрання цієї Агенції дуже нагадують країну Павутинію у Всеволода 
Нестайка і підтверджують резистентний характер академічної субкультури в українських університетах. 
Більш того, під час спілкування з журналістами у «Клубі реформ» у червні 2015 року міністр С.Квіт, 
присутні Л. Гриневич і інші відповідальні державні освітяни з сумом констатували, що університетська 
академспільнота не готова до проведення необхідних і запланованих процесів, що є наслідком 
спадковості багаторічного авторитарного управління і ментальності керівників, змушених виживати у 
сучасних економічних умовах, а не розвивати університети. Отож здорова заздрість до Європейських 
університетів, які «втішаються» сталою університетською автономією і захоплений опис англійських і 
американських, виважених, регламентованих, вивірених часом і системою процедур забезпечення якості, 
повертають нас до реалій кропіткої тривалої полівекторної розбудови усіх складових реформування 
вищої освіти, яка на переконання авторів проекту, продовжує, на жаль деградувати (15).Європі ніхто 
нічого не подарував і не дав у борг. Кожна країна проходить свій шлях, пройдемо його і ми. Результат 
залежить як мінімум від   відомих і ретельно вже проаналізованих чинників. Роботи вистачить для всіх, 
оскільки тільки в конкретних інституціональних середовищах конкретними учасниками забезпечується 
результат якості і формується культура, піднімається її рівень. Знання про те як це може бути - є, їх треба 
застосовувати, перевіряти, адаптувати, коригувати і породжувати власні про саме нашу реальність, якість 
і культуру. Основні з універсальних на сьогодні кроскультурних механізми – всебічна детальна доступна 
інформація і поінформованість, як регулятор дій і процесів забезпечення довіри, звітності і прозорої 
публічності. Це все має бути не лише у стані імперативу, а й індикативу- працювати, функціонувати. 
Треба вдихнути в ці процес життя і енергію, створити той живий, а не інертний контекст, який зробить ці 
процеси динамічними, а значить гарантами руху і виходу із Павутинії. 

Висновки. Дослідження сучасного контексту питання культури забезпечення якості вищої освіти 
в Україні засвідчив наявність адекватного наукового усвідомлення складності, необхідності і 
особливостей формування цього процесу в конкретних інституціональних освітніх середовищах країни. 
Зважаючи на історичний, соціальний та живий контекст, автори дійшли висновку про необхідність 
розбудови і впровадження основних з універсальних на сьогодні кроскультурних механізмів  – всебічної 
детальної доступної інформації і поінформованості, як регулятора дій і процесів забезпечення довіри, 
звітності і прозорої публічності у вищій освіті України. 
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профессиональное самоопределение, учащиеся, общее среднее образование, Республика Беларусь.  

 
Постановка проблемы и ее актуальность. Инновационное развитие Республики  Беларусь, 

становление информационного общества, возрастающие требования производства к уровню 
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профессиональной подготовленности и личностных качеств специалистов обусловливают 
необходимость повышения качества образования. 

Химическая промышленность является одной из важнейших отраслей промышленности Беларуси, 
составляющая 8,6% обрабатывающей промышленности [1]. Поэтому повышение качества химического 
образования является одной из приоритетных задач в сфере образовательной политики страны. При этом 
необходимо повышение уровня профессионального самоопределения обучающихся с учётом 
потребностей личности, общества и государства, что актуализирует проблему ранней профессиональной 
ориентации на химические специальности. 

С учётом вызовов времени в условиях информатизации и профилизации образования меняются 
задачи, содержание и методы профориентации учащихся в системе общего среднего образования. В 
образовательной практике возникают противоречия социально-экономического, организационно-
педагогического, личностно-психологического характера между: 

 объективными процессами профилизации образования и слабой разработанностью проблем 
личностно-ориентированной подготовки учащихся к профессиональному самоопределению в процессе 
профильного обучения и допрофильной подготовки, в том числе с использованием электронных 
образовательных ресурсов; 

 необходимостью решения комплекса социально-экономических и психолого-педагогических 
задач по активизации профессионального самоопределения учащихся и недостаточной 
разработанностью организационно-педагогических основ взаимодействия субъектов 
профориентационной работы; 

 необходимостью оказания учащимся педагогической помощи в профессиональном 
самоопределении и недостаточным уровнем готовности педагогов-предметников к профориентационной 
работе в процессе допрофильной подготовки и профильного обучения. 

Анализ научных публикаций, посвященных проблеме. Анализ литературных источников по 
исследуемой проблеме позволил установить, что в непрерывном образовательном процессе профильное 
обучение и допрофильная подготовка учащихся являются частью профориентационной работы, одними 
из важнейших инструментов, обеспечивающих профессиональное самоопределение личности. В научной 
теории накоплены ценные идеи, положения, посвященные подготовке учащихся к профессиональному 
самоопределению. При этом педагогический аспект профориентации рассматривается как планомерное и 
систематическое воздействие на обучающихся с целью формирования профессионального 
самоопределения. Фундаментальные вопросы этой проблемы отражены в трудах П.Р. Атутова, 
П.Н. Андрианова, С.Я. Батышева, В.Д. Симоненко, С.Н. Чистяковой и др. Методологические основы 
профориентации освещены в работах А.Е. Голомштока, Е.М. Павлютенкова, Н.С. Пряжникова, 
Н.К. Степаненкова, И.Д. Чечель, Н.Н. Чистякова. 

В работах С.А. Богояркова, О.С. Газмана, М.В. Кларина, В.В. Серикова, Г.А. Цукермана отражена 
взаимосвязь образовательной политики с процессом подготовки обучающихся к личностному и 
профессиональному самоопределению. 

Проблему профилизации образования рассматривают Л.К. Артемова, Ю.И. Дик, П.С. Лернер, В.М. 
Монахов, В.А. Орлов, И.М. Осмоловская, и др. 

Подготовке учителей и студентов педвуза к профориентации учащихся посвящены работы 
И.П. Арефьева, ЛП. Крившенко, А.Д. Сазонова, В.Д. Симоненко, Н.Ш. Шадиева, Т.И. Шалавиной; и др. 
Непрерывной химико-методической подготовке обучающихся в системе «профильный класс – педвуз – 
профильный класс» посвящено исследование Е.Я. Аршанского.  

Проблемы совершенствования образовательного процесса, взаимосвязь профессиональной 
ориентации и обучения учебным предметам рассмотрены в исследованиях Н.М. Верзилина, 
С.В. Дьяковича, А.А. Кавериной, Р.Н. Князевой, А.А. Шибанова.  

Н.Н. Буринская, А.А. Каверина, С.Г. Шаповаленко показывают возможности реализации идей 
профилизации в обучении химии с использованием различных кружков, факультативных занятий, 
спецкурсов, через связь обучения с производительным трудом. 

Специфика профильного химического образования с учетом ведущих направлений социально-
экономического развития региона отражена в работах А.Ж. Жафярова, К.Е. Егоровой, А.А. Макарени, 
Н.Н. Суртаевой и др.  

Анализ научных публикаций за 2000 – 2014 годы позволяет сделать вывод о том, что в 
исследованиях по обозначенной проблеме стал применяться информационный подход, начался поиск 
новых профориентационных решений, в том числе в работе учителя-предметника (педагогические 
аспекты профориентации средствами учебного предмета). В исследованиях учёных слово «ориентация» 
постепенно меняет своё значение от специально организованного манипулятивного воздействия на 
учащегося к формируемой у учащегося способности разбираться в сложившихся обстоятельствах, 
запрашивать и получать психолого-педагогическую и информационную помощь, поддержку. Значимым 
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результатом и критерием эффективности профориентационной работы становится не только осознанный 
выбор профессии выпускником, но и сформированность у него соответствующих компетенций, 
личностных качеств (в т. ч. трудолюбия и умения учиться). 

Цель статьи. Противоречия между традиционными и новыми целями и ценностями 
профориентации в XXI веке обусловили необходимость научного и практического поиска в вопросах 
формирования профессионального самоопределения в условиях профильного обучения, 
рассматриваемых в широком профориентационном аспекте. Это обусловливает необходимость 
дальнейших исследований по проблеме формирования профессионального самоопределения учащихся в 
профильном обучении с использованием всего арсенала мер профориентации, в т. ч. средствами 
учебного предмета «Химия».  

Изложение основного материала. В Республике Беларусь в начале 2000-х годов разрабатывались 
вопросы введения профильного обучения. В 2008 году было принято решение о реализации 
повышенного уровня преподавания учебных предметов с использованием факультативных занятий [2]. 
Для организации факультативных занятий по химии, кроме имеющихся программ, были созданы учебно-
методические комплексы для каждого года обучения, включающие учебную программу, пособия для 
учащихся и педагогов. Изучение факультативных занятий было направлено на повышение у учащихся 
познавательного интереса к химии, а также на формирование профессионального интереса, расширение 
представлений о профессиях химического производства, личности учёных-химиков [3, 4]. Однако отмена 
дифференциации содержания химического образования и количества учебных часов на его освоение не 
способствовали повышению качества образования. Использование только факультативных занятий 
оказалось недостаточно для реализации поставленных задач. 

В 2015/2016 учебном году в Республике Беларусь вводится профильное обучение на III ступени 
общего среднего образования, которое предусматривает изучение отдельных учебных предметов на 
повышенном уровне и проведение факультативных занятий [5]. В учреждениях общего среднего 
образования созданы профильные классы химико-биологического и химико-математического 
направлений. 

На государственном уровне профильное обучение призвано способствовать повышению 
конкурентоспособности отечественного образования, созданию условий для формирования и 
использования человеческого капитала в целях обеспечения устойчивого социально-экономического и 
духовного развития страны, обеспечению рационального распределения потоков выпускников II ступени 
общего среднего образования по каналам дальнейшего получения образования с учетом реальных 
потребностей рынка труда. 

Для учащихся профильное обучение выступает средством удовлетворения потребностей в 
изучении на повышенном уровне учебных предметов, необходимых им для дальнейшего продолжения 
образования, формирования способности планировать свой профессиональный и жизненный путь на 
основе соотнесения собственных возможностей и потребностей общества и государства в 
востребованных профессиях и специалистах. 

Организация профильного обучения предусматривает обеспечение соответствующих условий для 
успешного профессионального самоопределения и полноценной социализации учащихся с учетом их 
способностей, склонностей и интересов, способствовать выявлению и развитию у учащихся 
необходимых качеств личности и ценностных ориентаций, знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Допрофильная подготовка на II ступени общего среднего образования является неотъемлемым 
компонентом системы профильного обучения, основное назначение которого состоит в формировании у 
учащихся интереса, мотивов, склонностей, способностей в разных областях познавательной и 
профессиональной деятельности, в осознанном выборе направления профильного обучения. [6, С.62]. 

Одной из особенностей профильного обучения в Республике Беларусь является его 
профессиональная ориентированность. В рамках образовательного процесса предусмотрено проведение 
профессионально ориентированных факультативных занятий («Введение в профессию», «Профессия – 
педагог» и др.).  

С целью повышения эффективности допрофильной подготовки учащихся IX класса нами 
разработан обобщающий факультативный курс «Готовимся к изучению химии на повышенном уровне». 
В программе факультативных занятий предлагается тематика теоретических и практических занятий с 
учащимися IX класса, направленных на подготовку учащихся к изучению химии на повышенном уровне, 
профориентацию на химические специальности, формирование у учащихся осознанного выбора 
направления профиля обучения [7]. 

Содержание программы факультативных занятий предусматривает использование различных форм 
и методов обучения (беседы, проблемные лекции, дискуссии; дидактические игры, практические работы, 
конференции; экскурсии на предприятия химической промышленности региона; решение расчетных и 
практических задач, выполнение лабораторных опытов, исследовательских проектов и др.). 
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Факультативные занятия будут способствовать формированию у учащихся целостного представления об 
основных химических понятиях, законах и теориях, методах химической науки; осознанному выбору 
учащимися направления обучения; развитию склонностей и способностей к изучению химии, 
совершенствованию умений, навыков, способов деятельности, профессионально значимых личностных 
качеств. 

На формирование профессионального самоопределения учащихся, развитие интереса к 
химическим профессиям должен работать весь образовательный процесс.  

Профориентацию учащихся на химические профессии можно осуществлять уже с детьми старшего 
дошкольного возраста. Этот период характеризуется эмоционально-образным отношением к 
окружающему миру, у ребёнка формируется положительное отношение к людям труда.  

У учащихся I–IV классов на пропедевтическом этапе необходимо актуализировать проблему 
добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жизни общества, развивать интерес к 
профессиональной деятельности родственников, знакомых; включать детей в различные виды 
познавательной, игровой, трудовой деятельности. С этой целью могут использоваться электронные 
образовательные ресурсы пропедевтического курса естественнонаучного образования «Человек и мир». 

У учащихся V–VII классов на поисково-зондирующем этапе (когда характерно стремление 
учащихся быть взрослыми, самостоятельными) важно вызвать стремление к осознанию своих интересов, 
способностей, ценностей, связанных с представлением себя в будущей, взрослой жизни; актуализировать 
проблему выбора, связанную с продолжением образования и, возможно, с будущей профессиональной 
сферой. Этому способствуют факультативные занятия, встречи с представителями химических 
профессий (в т. ч. с родителями одноклассников), изучение их трудовых биографий, посещение кружков, 
мероприятий («Неделя химии», химические вечера и др.). 

У подростков VIII–IX классов в период развития их личностного самосознания необходимо 
сосредоточить внимание на формировании у них способности соотносить свои идеалы (жизненные, 
нравственные, профессиональные) с их реальными возможностями, запросами рынка труда, профессий, 
согласованных с рынком образовательных услуг. Для этого учащиеся овладевают знаниями, ключевыми 
компетентностями по научным, практическим основам профессионального самоопределения.  

В условиях допрофильной подготовки этому способствует освоение учащимися 
профориентационного компонента содержания образования на учебных занятиях, факультативные 
занятия предметной и профориентационной направленности, интеграция образовательного процесса с 
социумом (взаимодействие учреждений общего среднего и профессионального образования, 
производственные и социальные практики, профориентационная работа с родителями и др.). На данном 
этапе необходимо увеличение доли самостоятельной работы учащихся с информационно-
образовательными ресурсами, в том числе профориентационной направленности. 

С целью повышения качества образования и эффективности допрофильной подготовки учащихся 
нами разработаны электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по химии, позволяющие интегрировать 
задачи обучения химии и профориентации учащихся на химические специальности. 
Профориентационный компонент содержания модулей ЭОР предусматривает знакомство учащихся с 
химическими профессиями, практико ориентированной информацией об областях использования 
химических знаний, виртуальные экскурсии на предприятия химической промышленности Республики 
Беларусь. Наличие контекстных вопросов и заданий на применение знаний (в т. ч. в 
квазипрофессиональных) ситуациях и возможность навигации в смежных изучению химии ресурсах 
профориентационного характера способствуют развитию специальных компетентностей учащихся. 
Профориентационный контент электронных образовательных ресурсов позволяет осуществить 
знакомство учащихся с различными профессиями, формировать позитивное отношение к труду и 
будущей профессии, повысить результаты учебной деятельности учащихся и их готовность к 
самостоятельному и осознанному выбору пути дальнейшего образования.  

Х–ХI классы – это период уточнения социально-профессионального статуса [8], когда необходимо 
не выявлять, а уточнять, устойчивость познавательных интересов к изучению химии. В процессе 
профильного обучения происходит уточнение социально-профессионального статуса учащихся, 
концентрируется внимание на развитии профессионального интереса на основе познавательного, 
формировании специальных умений и профессионально важных качеств, контроле и коррекции 
профессиональных планов, развитии рефлексивных умений, навыков самообразования.  

Уточнение профессионального самоопределения может осуществляться и на других возрастных 
этапах в период обучения в системе профессионального химического образования, повышения 
квалификации, стажировки, самообразования. Успешность этого предопределяют специальные 
профориентационные компетентности, формируемые в условиях допрофильной подготовки и 
профильного обучения: 

 испытывать потребность в выборе образовательной и профессиональной сферы, в 
конструировании версий продолжения образования и профессионального самоопределения; 
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 ставить и конкретизировать соответствующие ближние и дальние цели; 

 использовать внешние и внутренние ресурсы; 

 приобретать опыт создания личностно значимых образовательных продуктов (макеты, 
профессиональные пробы, модели и др.); 

 владеть способами деятельности по обеспечению принятия решения о продолжении 
образования и профессиональном становлении в условиях изменяющегося общества и рынка труда; 

 запрашивать необходимую помощь специалистов [9]. 
Важность повышения эффективности профориентационной работы в условиях профильного 

обучения обусловливают выявленные причины затруднений профессионального выбора учащимися. 
Анализ психолого-педагогической литературы, изучение и анализ образовательной практики показал, 
что учащиеся мало информированы о мире профессий, профессиональной пригодности, недостаточно 
знают свои способности, индивидуально-психологические особенности, склонности. Важным фактором 
профессионального выбора являются родители, семья, мнение родственников. Однако зачастую 
родители «программируют» своих детей на цели, которых они сами не достигли в жизни, но считают их 
достойными для своего ребенка (например, наличие высшего образования). Учитывая индивидуальность 
каждой личности и структурные изменения в сфере занятости, мнение родителей по данному вопросу не 
всегда оправдано. 

Поэтому профориентационная работа в процессе профильного обучения предполагает создание 
условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся посредством популяризации и 
распространения знаний в области химических профессий, профессиональной пригодности, 
профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры на основе принципов 
интеграции с социумом (в первую очередь – с семьей) и региональной направленности образования. 

Система профориентационных воздействий при этом находится в плоскости содержательного 
наполнения (профориентационный компонент) и организации учебных занятий, факультативных занятий 
предметной и профориентационной направленности, внеклассных мероприятий, дополнительного 
образования. 

Выводы. Таким образом, обучение учащихся в рамках биолого-химического, химико-
математического профилей необходимо рассматривать как неотъемлемый компонент системы 
профориентации учащихся на профильные специальности, направленный на формирование 
профессионального самоопределения личности. 

При этом реализация профориентационного потенциала учебного предмета «Химия» не может 
сводиться только к освоению учебной программы на повышенном уровне и подготовке учащихся к 
преодолению экзаменационных барьеров. 

Профессиональная ориентация в условиях допрофильной подготовки и профильного обучения 
предусматривает систематическую работу педагога-предметника по оказанию помощи учащимся в 
выборе профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и потребностями регионального рынка труда. 

Важнейшими условиями подготовки учащихся к профессиональному самоопределению в процессе 
профильного обучения являются:  

 развитие личностных качеств учащихся c учетом их возрастных особенностей; 

 формирование у учащихся готовности к ситуациям социально-профессионального 
самоопределения; 

 ориентация учащихся на определенную область профессиональной деятельности, связанную с 
профилем обучения; 

 включение учащихся в практическую деятельность в соответствии с выбранным профилем. 
Повышению эффективности профориентационной работы при обучении химии способствует 

усиление педагогического аспекта профориентации, который предусматривает: 

 оказание учащимся педагогической помощи в формировании способности видеть учебный 
предмет «Химия» через призму социально востребованной человеческой деятельности и проектировании 
индивидуального образовательно-профессионального маршрута; 

 усиление в содержании учебной программы повышенного уровня практической направленности 
и профориентационного деятельностного компонента;  

 интеграция задач обучения и профориентации в образовательном процессе средствами учебного 
предмета (в т. ч. с использованием электронных образовательных ресурсов); 

 приобретение учащимися профориентационных компетентностей в условиях допрофильной 
подготовки и профильного обучения. 

 



 20 

 

 
 

1. Химия и нефтехимия / Юнитер. – №4. – 2014 г. – 23с. 
2. Профильное обучение на III ступени общего среднего образования: особенности организации 

в новом учебном году / Пресс-центр Министерства образования Республики Беларусь // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://adu.by/?p=5592. – Дата доступа: 9.04. 2015. 

3. Бельницкая, Е.А. Любознательным о тайнах вещества: 8-й кл.: пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Е.А. Бельницкая, Н.В. Манкевич, 
Г.С. Романовец. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. – 240 с. 

4. Бельницкая, Е.А. Любознательным о тайнах вещества: 8-й кл.: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Е.А. Бельницкая, Н.В. Манкевич, 
Г.С. Романовец. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. – 216 с 

5. Приказ Министерства образования «О введении профильного обучения» от 16 апреля 2015 г. 
№ 316 / Зборнік нарматыўных дакументаў. – № 11. – 2015. – С. 17–20. 

6. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22 
мая 2015 № 05-21/90-и «Об организации в 2015/2016 учебном году профильного обучения на III ступени 
общего среднего образования» / Зборнік нарматыўных дакументаў. – № 11. – 2015. – С. 53–64. 

7. Бельницкая, Е.А. Учебная программа обобщающих факультативных занятий «Готовимся к 
изучению химии на повышенном уровне» по учебному предмету «Химия» для IX класса учреждений 
общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Е.А. Бельницкая // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adu.by/?p=7575. – Дата доступа: 20.08. 2015. 

8. Руднева, Е.Л. Профильное обучение как часть профессиональной ориентации / Е.Л. Руднева, 
Ю. А. Лях // Вестник КемГУ. – № 1 (45). – 2011 г. – 4 с. 

9. Чистякова, С.Н. Современные проблемы и перспективы развития профессиональной ориентации 
учащейся молодежи в условиях сетевого социального партнерства / С.Н. Чистякова, А.Н. Ходусов, Т.А. 
Антопольская, С.В. Сарычев // Ученые записки: научный журнал Курского государственного университета.– 
№ 3 (31). – 2014. – 9 с. 
 

Belnitskaya Elena 
THE IMPLEMENTATION OF THE VOCATIONAL POTENTIAL OF THE SUBJECT 

"CHEMISTRY" IN PROFILE EDUCATION (AT THE EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC 
OF BELARUS) 

Summary 
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Постановка проблеми та її актуальність. На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти 
науково-дослідна діяльність студентів набуває все більшого значення  і стає одним із основних 
компонентів професійної підготовки майбутнього фахівця. Відповідно до статті 65 закону України «Про 
вищу освіту» наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах є 
невід’ємною складовою освітньої діяльності і організовується з метою інтеграції наукової, освітньої і 
виробничої діяльності в системі вищої освіти [3]. Наукова діяльність студентів у процесі професійної 
підготовки  є невід’ємною частиною навчального процесу, виступає засобом підвищення якості 
підготовки спеціалістів й організовується на кафедрах університету. Студентська науково-дослідницька 
діяльність – це  комплекс заходів наукового,  методичного та організаційного характеру, спрямований на 
залучення студентів до виконання наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в 
рамках навчального процесу та поза ним.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Загальнотеоретичні основи організації науково-
дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів знайшли своє відображення у роботах А. 
Алексюка, В. Боросива, Л. Вовк, В. Кременя, В. Лугового, В. Майбороди, Ю. Скиби, Л. Сущенко,  
В. Шахова та ін. 

Організація науково-дослідної діяльності студентів напряму підготовки «Хімія» розкривається у 
роботах: Л.О. Ковальчук (організація науково-педагогічних досліджень студентів хімічного факультету 
класичного університету) [4], О.Г. Ярошенко (науково-дослідницька діяльність студентів у процесі 
практичної підготовки) [7], Л.В. Бурчак (формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя 
хімії) [1] тощо. 

Мета статті полягає у розкритті особливостей організації науково-дослідницької діяльності 
студентів, майбутніх учителів хімії, на кафедрі хімії та методики навчання хімії Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Виклад основного матеріалу. У Вінницькому державному педагогічному університеті імені 
Михайла Коцюбинського проводиться навчання студентів за напрямом підготовки 6.040101 Хімія* 
освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр» та спеціальністю 7.04010101 та 8.04010101 Хімія освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр».  

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі хімії та методики навчання хімії складається із 
науково-дослідної роботи, яка є складовою частиною навчального процесу і полягає у написані 
студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань, курсових та дипломних робіт, а також 
науково-дослідної роботи, що виконується в позаурочний час (робота в студентських наукових гуртках і 
проблемних групах,  участь студентів у виконанні кафедральної наукової тематики, написання статей, 
тез доповідей, інших публікацій). 

Впровадження у навчальний процес кредитно-трансферної системи навчання передбачає 
виконання студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ) з кожної навчальної 
дисципліни. На нашу думку, індивідуальне навчально-дослідне завдання є першою творчою спробою 
студента самостійно осмислити наукову проблему, творчо, критично її дослідити.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання в системі підготовки майбутніх вчителів − це 
індивідуально-диференційована особистісно-орієнтована форма організації самоосвіти студентів, яка 
сприяє розвитку педагогічних здібностей і утворює комплекс, що забезпечує ефективну теоретичну, 
методичну та практичну підготовку [2, с.37]. 

Відповідно до специфіки підготовки майбутнього вчителя хімії метою ІНДЗ є: 
- самостійне вивчення нового матеріалу, узагальнення та закріплення теоретичних знань, 

практичне застосування знань, формування фахових умінь і навичок; 
- розвиток логічного мислення, креативних здібностей, експериментальних навичок, умінь 

самостійно аналізувати, узагальнювати, систематизувати навчальну інформацію;  
- виховання вольових якостей особистості, дисциплінованості, почуття відповідальності. 
Зміст ІНДЗ складає експериментальну або теоретичну роботу в межах всієї програми навчальної 

дисципліни, або окремої теми і виконується на основі знань, умінь і навичок отриманих у процесі  як 
аудиторної, так і позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності студента. 

В залежності від навчально-методичної мети, індивідуальні навчально-дослідні завдання 
поділяються на такі типи: експериментальні, навчальні та реферативні. 

 Експериментальні ІНДЗ, як правило, виконуються у науково-дослідних лабораторіях різних 
установ, лабораторіях кафедри хімії або у загальноосвітніх навчальних закладах з використанням 
сучасного обладнання. В таких завданнях повинні бути представлені експериментальні результати 
досліджень, отримані студентом безпосередньо під час його виконання. Такі роботи підвищують 
професійну підготовку майбутнього вчителя хімії і формують творчий підхід до професії. 

В ході виконання ІНДЗ навчального характеру студент  на основі теоретичних знань  здійснює 
вирішення проблемних питань, прямі відповіді на які відсутні у літературі. Такий підхід стимулює 
індивідуальну творчу навчальну діяльність студентів при вивченні матеріалу і сприяє підготовці до 
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самостійної наукової роботи.  
Реферативні роботи включають аналіз наукової, психолого-педагогічної, навчально-методичної 

літератури і передбачають узагальнення, систематизацію знань  студентів з даної дисципліни та власні 
висновки. Під час виконання ІНДЗ реферативного характеру студенти вчаться самостійно мислити, 
зіставляти й аналізувати теоретичні відомості, робити узагальнення, що важливо в роботі майбутнього 
вчителя хімії. 

Підбираючи теми для ІНДЗ необхідно враховувати, щоб вони були посильними для виконання, 
вузько спрямованими, творчими, розширювали теоретичні відомості та не дублювали лекційний 
матеріал, сприяли формуванню нових умінь і навичок. 

Теми ІНДЗ студенти обирають самостійно після ознайомлення з предметом, метою та завданням 
навчальної дисципліни. Перелік тем пропонується до кожного типу  ІНДЗ. Індивідуально-
диференційований підхід до навчально-дослідних завдань здійснюється відповідно до типу ІНДЗ, а 
особистісно-орієнтований здійснює сам студент, враховуючи рівень навчальних здобутків, креативність, 
пізнавальні інтереси та психолого-педагогічні особливості.  

Розглянемо приклади тем індивідуальних навчально-дослідних завдань різних типів з дисципліни 
методика навчання хімії для студентів напряму підготовки “Хімія”: 

Експериментальні роботи 
1. Вивчити передовий педагогічний досвіт роботи вчителя хімії СЗОШ-гімназії №23 м. Вінниці 

Шемчук М.В. 
2. Дослідити пізнавальний інтерес учнів 7-го класу до вивчення хімії. 
3. Вивчити систему підготовки наукових робіт з хімії у територіальному відділенні МАН. 
Навчальні роботи 
1. Порівняти ефективність різних видів уроків-семінарів. 
2. Розробити план-конспект уроку вивчення нового матеріалу з теми “Сульфатна кислота, фізичні 

й хімічні властивості” у класах різного профілю (загальноосвітньому, хіміко-технологічному та 
гуманітарному). 

3. Провести порівняльний аналіз шкільних підручників “Хімія - 7”. 
Реферативні роботи 
1. Організація дидактичних ігор на уроках хімії. 
2. Використання проблемного навчання у хімії. 
3. Організація і методика проведення хімічних екскурсій. 
Під час виконання індивідуального навчально-дослідного завдання у студентів формуються 

навички складати план роботи, формулювати мету і завдання дослідження, добирати і вивчати 
літературу, готувати і проводити експериментальне дослідження, робити узагальнення і висновки, 
готувати письмовий звіт.  

Одним із видів науково-дослідної діяльності студентів є написання курсової роботи. 
Курсова робота це – самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з 

певного курсу або з окремого його розділу [6, с.117]. Курсова робота носить науково-дослідний характер 
та надає можливість викладачу виявити наявність додаткових знань з конкретної дисципліни на певному 
етапі навчання. Вона виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних 
студентами за час навчання, та їх  застосування до комплексного розв’язання конкретного фахового 
завдання. Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої 
дисципліни, оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень [5].  

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6.040101 Хімія* передбачено 
написання чотирьох курсових робіт: у 4 семестрі з неорганічної хімії або аналітичної хімії; у 5 семестрі з 
органічної хімії або хімії навколишнього середовища; у 6 семестрі з біоорганічної хімії або фізичної і 
колоїдної хімії; у 7 семестрі з методики навчання хімії. Орієнтовна тематика курсових робіт щорічно 
затверджується на засідання кафедри, і студенти самостійно обирають тему курсової роботи з даного 
переліку. Тематика курсових робіт для студентів ІІ курсу носить більш реферативний характер і формує 
в студентів уміння працювати з літературними джерелами, основне завдання таких курсових робіт 
полягає у більш поглибленому вивченні окремого питання даної дисципліни, курсові роботи студентів ІІІ 
та ІV курсів носять більш пошуковий та експериментальний характер. Наведемо приклади тем курсових 
робіт з деяких навчальних дисциплін. 

Неорганічна хімія (4-й семестр): 
1. Фосген: одержання, властивості, застосування. 
2. Каолін: поклади, очищення, властивості, застосування. 
3. Карбон(ІV) оксид: одержання, властивості, застосування. 
Органічна хімія (5-й семестр): 
1. Хлорорганічні сполуки, їх синтез і застосування у промисловості. 
2. Природні полімери та їх синтетичні аналоги. 
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3. Поверхнево-активні речовини та методи їх синтезу. 
Методика навчання хімії (7-й семестр): 
1. Методика використання проектної діяльності у навчанні хімії. 
2. Методика використання алгоритмічних приписів у формування практичних умінь і навичок учнів 

з хімії. 
3. Домашній хімічний експеримент як засіб реалізації принципу зв’язку навчання з життям. 
Наведені теми курсових робіт, переконують в тому, що написання курсової роботи дає можливість 

не лише з’ясувати рівень засвоєння студентом пройденого навчального матеріалу, а й виявити їх 
готовність до вивчення нових навчальних курсів, розкрити перед ними нові грані обраної спеціальності й 
зробити власний крок у поглиблення розуміння свого фаху.  

Виконання дипломної роботи та її захист є завершальним етапом підготовки випускника. 
Дипломна робота – це кваліфікаційне самостійне наукове дослідження, що виконує студент з 
використанням набутих теоретичних знань і практичних навичок та служить критерієм оцінки рівня 
підготовки випускника відповідно до вимог Державного освітнього стандарту [6, с.118]. 

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом 6.040101 Хімія*  студенти, які 
навчаються на відмінно і добре та проявили себе у науково-дослідній роботі за рішенням випускової 
кафедри мають право писати дипломну роботу замість складання одного із державних екзаменів 
(державного екзамену з хімії або комплексного державного екзамену з методики навчання хімії та 
педагогіки). Так, студенти ОКР спеціаліст мають право писати дипломну роботу замість складання 
комплексного екзамену з хімії, а усі студенти ОКР магістр пишуть дипломні роботи. У відсотковому 
співвідношенні дипломні роботи виконують приблизно 45 % студентів ОКР бакалавр та 30 % студентів 
ОКР спеціаліст. Розподіл студентів, які пишуть дипломні роботи, за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
та навчальними роками наочно ілюструє рисунок 1.  
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Рис. 1. Написання дипломних робіт студентами за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

 
Тематика дипломних робіт, які виконуються на кафедрі хімії та методики навчання хімії, є 

актуальною і спрямована на розробку та розв’язання питань в галузі хімії, хімічної технології, охорони 
навколишнього середовища та методики навчання хімії у загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладах. Тематика дипломних робіт кафедри хімії та методики навчання хімії у 2014-2015 навчальному 
році наведена у таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
Тематика дипломних робіт  

кафедри хімії та методики навчання хімії на 2014-2015 навчальний рік  
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 
студента 

Тема дипломної роботи 
Науковий 
керівник 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

1. Рубін Ю.В. Методика вивчення теми «Вода» з 
використанням групової навчальної діяльності доц. Блажко О.А. 

2. Коняга М.В. Дослідження вмісту білків у біологічних 
об’єктах рослинного походження доц. Петрук Г.Д. 

3. Мельник О.В. Порівняльна характеристика активності 
амілази з різних біологічних об’єктив доц. Дабіжук Т.М. 

4. Балинська Л.Л. Дослідження хімічних колоїдів у ґрунтах доц. Петрук Г.Д. 

5. Ярош В.В. Методика формування в учнів основної школи 
умінь розв’язувати розрахункові задачі доц. Блажко О.А. 

6. Єлісєєва Д.С. Дослідження регенерації концентрованих  
амонійних розчинів з міських стоків  доц. Василінич Т.М. 

 Парсяк І.В. Очищення стічних вод шкіряного виробництва 
природними мінеральними сорбентами доц. Василінич Т.М. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» 

1. Молодецька  А.І. Дослідження  складу продуктів дитячого 
харчування доц. Петрук Г.Д. 

2. Криклива І.А. 
Хімічний експеримент як засіб розвитку 
пізнавального інтересу учнів гуманітарних 

класів до вивчення хімії 
доц. Блажко О.А. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 

1. Гаврилюк О.О. Методи визначення засоленості ґрунтів 
міських доріг та засоби боротьби з нею доц. Дабіжук Т.М. 

2. Неборачок В.О. Еколого-хімічна характеристика сучасних 
харчових добавок доц. Дабіжук Т.М. 

3. Господарець О.М. Синтез та дослідження координаційних сполук 
Кобальту(ІІ) на основі тіамідних лігандів проф.Ранський А.П. 

4. Гуменчук О.А. 
Синтез та дослідження координаційних сполук 
Купруму(ІІ) на основі солей ксентогенової 

кислоти 
проф.Ранський А.П. 

5. Карпінська Є.М. 
Дослідження сорбційного вилучення іонів 
важких металів з стічних вод природними 

адсорбентами 
доц. Василінич Т.М. 

 
Різновидом студентської науково-дослідної роботи, яка виконується у позаурочний час є 

студентські наукові гуртки і проблемні групи.  
Студентські наукові гуртки – одна з форм наукової діяльності студентів, спрямована на 

розширення їх наукового потенціалу й формування навички науково-дослідної діяльності у вільний від 
навчання час або спеціально наданий час. Студентські наукові гуртки є добровільною організацією 
студентів, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень і успішно 
поєднують таку діяльність із навчанням. 

Для студентів старших курсів доцільно створити проблемні групи, які упродовж тривалого часу, 
під керівництвом провідних науковців досліджують фахову проблему, здійснюють наукові розвідки, 
готують доповіді на засідання проблемної групи. Кращі студентські роботи,  після обговорення їх на 
засіданні групи,  за рекомендацією керівника групи та випускової кафедри пропонуються на студентську 
конференцію.  

На кафедрі хімії та методики навчання хімії успішно функціонують п’ять студентських наукових 
гуртків, одна проблемна група та група з підготовки студентів до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 
хімії серед студентів вищих педагогічних навчальних закладів (таблиця 2).  
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Таблиця 2. 
Студентські наукові гуртки, проблемні групи та групи з підготовки  

до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади кафедри хімії та методики навчання хімії 

№ Назва 
Вид об’єднання (гурток, 
проблемна група, група з 
підготовки до олімпіади) 

Науковий 
керівник 

Кіль- 
кість сту- 
дентів 

1 Фізхімік Гурток Василінич Т.М. 14 

2 Хімік Група з підготовки до 
олімпіади Худоярова О.С. 16 

3 Клуб “Кімнатного 
квітникарства” Гурток Дабіжук Т.М. 20 

4 Агрохімік Гурток Блажко А.В. 12 

5 
Методичні проблеми 

викладання хімії у профільній 
школі 

Проблемна група Блажко О.А. 12 

6 Джерело Гурток Петрук Г.Д. 15 
7 Еколог Гурток Сакалова Г.В. 12 

 
Результати наукової роботи студенти представляють у вигляді статей і тез доповідей на наукових 

конференціях різного рівні (факультетському, всеукраїнському та міжнародному). За три останні роки 
студентами напряму підготовки та спеціальності «Хімія» підготовлено на опубліковано понад 80 
публікацій. Результати підготовки студентами наукових статей та участь у наукових заходах наведено у 
таблиці 3 та наочно ілюструє рисунок 2. 

Таблиця 3 
Показники участі студентів у науково-практичних конференціях 

Рівень науково-практичної конференції Рік Загальна кількість 
публікацій факультетський всеукраїнський міжнародний 

2013 26 23 2 1 
2014 23 14 7 2 
2015 33 12 13 8 
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Рис. 2. Участь студентів у науково-практичних конференціях різного рівня 
 
З гістограми видно, що з роками значно збільшується частка студентів, які беруть участь у 

Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, що вказує на достатній рівень сформованості навиків 
науково-дослідної діяльності у студентів старших курсів. 

Значна увага на кафедрі хімії та методики навчання хімії приділяється підготовці науково-
дослідних робіт студентів для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук. Так, у 2013 році студентка магістратури Курлянцева А. 
отримала диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю знань 
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«Екологія та екологічна безпека» за роботу «Очищення стічних вод від йонів Нікелю(ІІ) та Хрому(ІІІ) 
адсорбцією на природних сорбентах» науковий керівник доц. Василінич Т.М.. 

Висновки. Організація науково-дослідницької діяльності студентів за розглянутими вище 
напрямами несе в собі великий потенціал для удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя 
хімії, охоплює науково-дослідною роботою всіх студентів, розвиває інтерес студентів до дослідницької 
роботи у майбутній професійній діяльності. 
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ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF 
CHEMISTRY AND METHODS OF TEACHING CHEMISTRY 

Summary 
In the article features of the organization of research activity of students in the Department of chemistry 

and methods of teaching of chemistry of the Vinnitsa state pedagogical University named after M. Kotsubynski. 
The main directions of research work of students: the writing of individual educational and research tasks, course 
and diploma papers, the work of students in scientific circles and problem groups, preparation of scientific 
publications and the like.  
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Анотація 

Статтю присвячено проблемі формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя у 
вищій школі. Обґрунтовано дидактичні основи формування дослідницької компетентності студента. 
Розкрито сутність принципів, методів, підходів та факторів, що позитивно впливають на розв’язання 
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окресленої проблеми. На їх основі встановлено умови успішного формування дослідницької 
компетентності студента вищого навчального закладу. 

Ключові слова: дидактичні основи, дослідницька компетентність майбутнього вчителя, принципи, 
методи, підходи, фактори формування дослідницької компетентності, студенти вищого навчального 
закладу.  

 
Постановка проблеми. Реформування вищої освіти в Україні передбачає нові підходи до 

підготовки студентської молоді в університетах. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти визначені 
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти. Вища 
освіта сьогодні є одним із визначальних чинників відтворення інтелектуальних і продуктивних сил 
суспільства, розвитку культури українського народу, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й 
утвердженні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової 
держави. 

Серед найголовніших – вимоги розвитку спеціаліста творчого, ініціативного, який має 
організаторські навички і вміння спрямовувати власну діяльність на вдосконалення навчально-виховного 
процесу шляхом запровадження у практику нових досягнень наукової та технічної думки. Існування 
людини в наш час розглядається вченими у тісній взаємодії соціалізації і самовиховання: «як і при яких 
умовах забезпечити своє власне самовдосконалення, розвиток і реалізацію потенційних можливостей, що 
закладені в природі людини... яким чином удосконалити природу «в собі» і «для себе», але також і для 
«суспільства», бо живемо в певному соціумі, творимо його, відчуваємо його вплив і відповідальність за 
нього» [1, с. 5]. 

Неодмінною умовою виконання поставлених завдань є широке залучення студентів вищих 
педагогічних закладів до науково-дослідницької роботи, безпосереднє включення їх до сфери наукового 
життя.  

Розвиток наукових досліджень безпосередньо впливає на якість навчального процесу, оскільки 
вони змінюють не лише вимоги до рівня знань студентів, а й сам процес навчання, його структуру у 
вищій школі, підвищуючи ступінь підготовленості майбутніх спеціалістів, їхній творчий потенціал і 
світогляд. У свою чергу, розвиток науки у вищій школі передбачає підвищення якості підготовки 
спеціалістів, здатних після закінчення навчання самостійно вирішувати серйозні наукові завдання, йти у 
рівень з передовими ідеями теорії і практики в умовах суспільних змін. 

Тому саме у навчальному закладі важливо прищепити студентам «смак» до наукових досліджень, 
привчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно з метою формування в них дослідницької 
компетентності як необхідної умови успішної професійної діяльності. 

Аналіз останніх наукових публікацій з проблеми дослідження. Формування дослідницької 
компетентності майбутнього вчителя розглядали Г.Т. Кловак, М.О. Князян, О.С. Обухов, 
А.М. Подд’яков, О.І. Савенков та ін. 

Певні аспекти формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя розглядаються в 
працях В.В. Ачкана, О.М. Бабенко, О.А. Блажка, Н.М. Буринської, Л.П. Величко, І.П. Воротнікова, 
М.С. Голованя, А.К. Грабового, Н.І. Лукашової, О.С. Максимова, С.А. Ракова, Ю.А. Романенко, 
П.В. Самойленка, В.І. Старости, C.В. Стрижак, Н.Н. Чайченко, Н.І. Шиян, О.Г. Ярошенко та ін. Попри 
здобутки, що досягнуті в теорії та педагогічній практиці, процес формування дослідницької 
компетентності майбутнього вчителя у вищій школі розроблений частково, а саме, відсутній єдиний 
підхід щодо розуміння сутності дослідницької компетентності, її компонентних складників, принципів, 
методів, підходів, факторів, що впливають на її формування тощо. 

Мета і завдання статті. Обґрунтувати дидактичні основи формування дослідницької 
компетентності майбутнього вчителя. 

Виклад основного матеріалу. Формування різних видів компетентності, і зокрема – 
дослідницької, а також особистісних якостей майбутнього вчителя відбувається через активну діяльність 
суб’єкта, яка, у свою чергу, вимагає виявлення високого рівня креативності, творчості, самостійності й 
потребує обґрунтування певних дидактичних основ (принципів, підходів, методів тощо).  

Погоджуючись з О.М. Варакутою, під «дидактичними основами» розуміємо деякі найзагальніші 
характеристики побудови навчання, що відносяться до будь-якої дидактичної системи, в яку входять 
обов’язкові компоненти: завдання навчання, принципи підбору змісту і методів навчання, підхід учителя 
до виявлення результативності навчання, характер взаємовідносин між викладачем і студентом [4].  

У зв’язку з цим, для формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя в системі 
вищої освіти необхідно: охарактеризувати дидактичні принципи навчання в контексті формування 
дослідницької компетентності майбутнього фахівця; виявити й обґрунтувати підходи, що найбільш 
ефективно сприяють формуванню дослідницької компетентності майбутнього вчителя; визначити й 
обґрунтувати методи формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя у вищій школі. 

Організація підготовки майбутнього вчителя як дослідника здійснюється згідно з принципами 
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навчання у вищій школі. 
Аналіз наукової літератури (В.І. Бондар, Н.М. Волкова, С.У. Гончаренко, В.Г. Кремінь, 

В.І. Лозова, І.В. Малафіїк, М.М. Фіцула, В.В. Ягупов та ін.) показав, що немає єдності у визначенні 
поняття «принцип навчання».  

Зазначимо, що найбільш поширеним є трактування принципу навчання як вихідного положення, 
провідної ідеї, яка дозволяє викладачу знайомити студентів із системою знань, розвивати їх пізнавальні 
інтереси та здібності, формувати світогляд, удосконалювати моральні якості, інтелектуальні та духовні 
сили.  

Попри різноманітність у трактовці поняття «принципи навчання», зазначимо, що вони 
відображають загальні вимоги до змісту й організації навчально-виховного процесу, вибору та реалізації 
методів і засобів навчання, форм організації навчальної діяльності студентів у вищій школі.  

Виділимо дидактичні принципи навчання як вимоги до формування дослідницької 
компетентності майбутнього вчителя та розкриємо їх сутність.  

Принцип науковості передбачає відповідність змісту освіти вищої школи досягненням сучасної 
науки. Реалізуючи принцип науковості, викладач постійно стежить за новітньою науковою інформацією 
з психології, педагогіки, методики, систематизує її, знайомить з нею студентів, дає їм завдання 
самостійно знайти необхідну інформацію за періодикою або Internet і опрацювати її. 

Принцип систематичності й послідовності тісно пов’язаний з принципом науковості. Суть його 
в нашому дослідженні полягає в тому, що пізнання означає послідовне, з урахуванням логіки науки 
свідоме, систематичне засвоєння студентами її основ і тим самим забезпечує їх практичне використання 
для виконання наукових досліджень систематично, в певній послідовності. Про важливість даного 
принципу висловлювався ще Я.А. Коменський, зазначаючи, що як у природі все має зчіплюватись одне з 
одним, так і в навчанні треба все пов’язати. К.Д. Ушинський вказував: «Тільки система... розумна, що 
виходить із самої суті предметів, дає нам владу над нашими знаннями. Голова, наповнена уривчастими, 
незв’язаними знаннями, подібна до комори, в якій все в безладді й де сам господар нічого не розшукає; 
голова, де тільки система без знань, подібна до крамниці, в якій на скриньках є написи, а в скриньках – 
порожньо» [9, с. 120]. 

Враховуючи даний принцип навчання, діяльність студентів спрямовується на послідовне та 
поетапне оволодівання різними методами наукових досліджень з психолого-педагогічних та фахових 
дисциплін: початковий етап (навчання дослідженню) – навчаюче дослідження – творчий етап (творче 
дослідження).  

Принцип свідомості навчання базується на постулаті, що знання передати не можна. Вони стають 
надбанням людини лише в результаті самостійної свідомої діяльності. Свідоме учіння зумовлюється 
передусім рівнем сформованості мотивів навчання, розумінням практичної цінності й потреби в знаннях 
для обраної професійної діяльності. 

Щодо використання принципу свідомості для формування дослідницької компетентності 
майбутнього вчителя зазначимо, що в нашому випадку повинен бути сформований мотив займатися 
науковими дослідженнями з психології, педагогіки, методики, розумінням студентами теоретичної і 
практичної значимості виконуваних наукових досліджень для обраної ними спеціальності вчителя, а на 
рівні магістра – для педагогічної науки. Безумовно, що в процесі вивчення всіх дисциплін на 
лабораторно-практичних заняттях студенти повинні оволодівати методами навчання.  

За принципом активності й самостійності у навчанні, як і при виконанні наукових досліджень 
студентами, знання – це результат самостійної розумової праці особистості. Лише розумова праця є 
запорукою інтелектуального розвитку людини, міцності набутих знань, умінь і навичок, формування 
дієвих мотивів навчання, зокрема в дослідницькій діяльності з психолого-педагогічних  та фахових 
дисциплін. 

Принцип наочності випливає із закономірностей процесу пізнання, початковим компонентом 
якого є споглядання явищ, процесів, дій, предметів. Не випадково кажуть: «Краще один раз побачити, 
аніж сто разів почути». Педагогічні науки мають величезні можливості для реалізації даного принципу 
навчання, що передбачає більш ґрунтовне, систематичне та повне сприйняття навчального матеріалу, а, 
отже, і змістовне застосування набутих знань у професійній дослідницькій діяльності. 

Принцип ґрунтовності випливає із сутності навчання та його завдань. На певному етапі навчання 
студент має ґрунтовно засвоїти визначену суму знань, оволодіти вміннями й навичками дослідницької 
діяльності з педагогіки та психології, методики, які є передумовою, по-перше, подальшого просування в 
професійній діяльності, й, по-друге, базою для формування наукового світогляду. Під ґрунтовними 
знаннями розуміють такі, що добре усвідомлені, систематизовані, пов’язані з практикою, які стали 
надбанням довготривалої пам’яті.  

Принцип зв’язку навчання з практичною діяльністю виражає необхідність підготовки 
майбутнього фахівця до застосування знань у вирішенні практичних завдань професійної діяльності. 
Навчання лише тоді є успішним, коли особистість відчуває корисність та потребу в засвоєнні 
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набутих знань.  
Принцип єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій навчання випливає із сутності 

функцій навчання: освітньої, розвивальної і виховної. Тобто, навчання спрямоване на досягнення цілей 
різнобічного розвитку особистості.  

Аналіз наукових праць Н.В. Кічук, М.О. Князян, О.С. Цокур та інших дослідників, дозволяють 
нам виділити в рамках підготовки вчителя-дослідника й спеціальні принципи. 

Принцип діалогічності реалізується шляхом активного використання потенціалу діалогу в 
підсистемі «викладач-студент». Саме діалог, як відомо, дозволяє викладачу встановлювати мобільний 
зв’язок із студентською аудиторією, в тому числі, під час вивчення психолого-педагогічних та фахових 
дисциплін, з’ясовувати її настрій, міру зацікавленості й обізнаності в предметі навчання, емоційний та 
фізичний стан. Особливість полягає в тому, що даний принцип сприяє створенню сфери «спільного 
міркування», «спільної педагогічної дії» (Н.В. Кічук, О.С. Цокур) за допомогою включення студентів у 
колективно-групові види  дослідницької роботи.  

Принцип компенсаторності (М.О. Князян), згідно з яким передбачається значне розширення 
«фонових» знань студентів за рахунок орієнтації їх на самостійний пошук й систематизацію додаткової 
інформації з психолого-педагогічних дисциплін та з фаху. Ця вимога передбачає нарощення «ядра» 
набутих професійно значущих знань з метою забезпечення повноти їх актуалізації саме в дослідницькій 
діяльності з педагогіки, психології, методики.  

Принцип прогностичності орієнтує на виявлення найближчої, середньої та віддаленої перспектив 
розвитку особистості, націлює на встановлення прогнозу педагогічного впливу засобів дослідницької 
діяльності з фахових та педагогічних дисциплін на характер конкурентоздатності фахівця, формування 
дослідницьких умінь студента та становлення його як дослідника. 

Принцип багаторівневості передбачає забезпечення «покрокового» ускладнення змісту 
дослідницької діяльності з педагогіки, психології, методики через скорочення або ускладнення завдань 
дослідження, звуження або розширення «інформаційного поля» дослідницьких завдань. Принцип 
багаторівневості дозволяє в повному обсязі врахувати індивідуальні можливості студентів, рівень 
їхнього актуального розумового розвитку, ступінь оволодіння навчальним матеріалом. 

Комплексне поєднання вказаних дидактичних принципів дозволяє реалізувати одну із головних 
цілей професійної освіти – підготувати компетентного вчителя. Однак, можемо зазначити, що найбільш 
ефективна реалізація принципів навчання в процесі підготовки майбутнього вчителя можлива якщо: 
надати можливість студенту виконувати педагогічне дослідження максимум самостійно, переконати його 
у власних можливостях, що сприяє впевненості майбутнього фахівця в своїх силах; заохочувати 
активність та працелюбність студента в дослідницькій діяльності, навчити студента знаходити власні 
помилки, виправляти їх, реалізувати свої власні ідеї та знахідки (хоча важливо не допустити 
безконтрольну ситуацію); розвивати творчість студента в процесі дослідження, що в подальшому стане 
фундаментом розвитку його творчого мислення та майбутньої професійної діяльності; допомагати 
майбутньому вчителю побачити смисл та логіку його власної дослідницької діяльності, відчути свій 
творчий потенціал, що дозволить в подальшому розвивати його і використовувати в подальшій творчій 
роботі з учнями або студентами. 

Для формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя нами також визначено 
підходи, що, на нашу думку, є найбільш ефективними.  

Виходимо з того, що термін «підхід» трактується як сукупність організаційно-педагогічних, 
психолого-педагогічних та педагогіко-методологічних впливів на студента, завдяки специфічності яких 
забезпечується ефективність його успішного навчання, виховання та розвиток, а в цілому – підготовка його 
як сучасного фахівця і громадянина [5]. 

У нашому дослідженні використано компетентнісний, системний, діяльнісний, особистісно-
розвивальний, акмеологічний й герменевтичний підходи. Розкриємо їх сутність. 

Під поняттям компетентнісний підхід розуміють спрямованість освітнього процесу на 
формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості, 
результатом якого буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових 
компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. 

Системний підхід являє собою метод наукового пізнання. В загальному вигляді він означає, що 
явища об’єктивної дійсності, які розглядаються з позицій закономірностей системного цілого і взаємодії 
складових його частин, утворюють особливу гносеологічну призму або особливе «вимірювання» 
реальності. Системний підхід передбачає виділення системи, структури, елемента як на рівні системи в 
цілому, так і кожної її підсистеми, з урахуванням такого кінцевого результату, якому підпорядковано 
функціонування системи. 

Діяльнісний підхід передбачає створення умов для активної позиції суб’єкта діяльності, завдяки 
чому відбуватиметься свідоме, міцне засвоєння ним певного досвіду. 

Методологічною основою особистісно-розвивального підходу виступають закономірності 



 30 

цілеспрямованого формування та розвитку особистості. 
Акмеологічний підхід в сучасній системі педагогічної освіти полягає в тому, щоб забезпечити 

посилення професійної мотивації, стимулювання творчого потенціалу, виявлення і використання 
особистісних ресурсів для досягнення успіху в професійній діяльності педагога. 

Герменевтичний підхід дозволяє інакше розглянути зміст навчання, що з’являється не як набір 
готових рішень, придатних на усі часи, а як своєрідна скарбничка «правильних» способів реагування на 
непередбачені ситуації у власній життєдіяльності, що вимагають для свого розуміння «засвоєння досвіду 
роботи із собою», усякий раз визначеної кореляції із сучасністю. Даний підхід передбачає розвиток 
власних здібностей студентів – майбутніх фахівців до розуміння, підвищення культури професійного 
мислення [3]. 

Важливу роль у формуванні дослідницької компетентності майбутнього вчителя відіграє 
раціональний відбір методів навчання студентів у вищій школі. У своєму дослідженні ми виходили з 
того, що методи навчання − це упорядковані способи взаємопов’язаної роботи викладача та студентів, 
спрямовані на розв’язання навчальних завдань і досягнення кінцевої мети навчання. 

З позицій особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів розглянемо використання 
продуктивних методів, з урахуванням специфіки їх застосування саме для майбутніх фахівців. 
Зазначимо, що «продуктивна технологія виділяє головне, дає потрібне, програмує успіх і гарантує якість, 
а тому стає найбільш затребуваною» [10]. 

 Продуктивні методи – це необхідні, діяльнісні, міцні, постійно актуальні, що забезпечують 
продуктивне засвоєння знань та умінь.  

Навчання, що ґрунтується на продуктивній орієнтації професійної освіти, спирається на такі види 
діяльності, що дозволяють студентам: а) пізнавати навколишній світ (когнітивні методи); б) створювати 
при цьому освітню продукцію (креативні методи); в) організовувати освітній процес (методи організації 
діяльності).  

Охарактеризуємо методи навчання, що використовувалися з метою формування дослідницької 
компетентності студентів. Вважаємо, що найбільше для цього підходить класифікація методів, 
запропонована А.В. Хуторським. 

Когнітивні методи, або методи наукового пізнання. 
Метод евристичного спостереження. Спостереження як цілеспрямоване особистісне сприйняття 

студентом різноманітних об’єктів, виступало підготовчим етапом у формуванні його теоретичних знань. 
Ступінь творчості студента під час спостереження визначався новизною отриманих результатів 
порівняно з тими, які він мав до цього часу. Головна мета цього методу – навчання студентів здобувати 
та конструювати знання у процесі спостережень. 

Студенти мали значні можливості спостереження на лекціях, лабораторних заняттях, під час 
виконання дослідів, на педагогічній та виробничій практиках, під час роботи з літературними науковими 
джерелами, тощо. 

Метод порівнянь знайшов широке застосування для порівняння різних версій з проблеми 
дослідження, одних – запропонованих вченими і методистами, інших – студентами-дослідниками, а 
також порівняння поглядів науковців і майбутніх учителів. Він також використовувався студентами для 
порівняння шкільних програм і підручників, навчальних посібників з метою визначення реальних 
можливостей організувати дослідницьку діяльність учнів у процесі навчання, порівнювали також 
літературні джерела з метою визначення місця певної проблематики чи дискусійних питань. Результати 
порівняння студенти фіксували у вигляді таблиць, схем, діаграм і т.п. 

Метод гіпотез найчастіше використовується нами для розв'язання певних пошуково-
дослідницьких завдань типу «що буде, якщо ...», «поясніть таку ситуацію…», «доведіть можливість 
протікання хімічної реакції…», «доведіть правильність твердження…» тощо. Гіпотезу студент визначає 
на початку проведення дослідження, плануючи передбачуваний результат, і перевіряє її в ході виконання 
педагогічного експерименту. 

Метод аналогій. Застосування різних видів аналогій та асоціацій підвищує ефективність творчості, 
сприяє кращому поясненню явищ, процесів, створює сприятливі умови формування дослідницьких умінь 
студентів. У процесі навчання студенти за допомогою методу аналогій навчаються виокремлювати 
ключові, суттєві ознаки об’єкта, за цими ознаками підбирати схожі об’єкти (аналогічні за різними 
ознаками).  

Особливо даний метод набув ефективності при вивченні тих питань, що не можуть бути 
проілюстровані експериментами; під час створення проектів, у процесі проходження педагогічної 
практики. 

Метод досліджень передбачає використання в процесі навчання дослідницького підходу з 
дотриманням усіх етапів його впровадження: виявлення невідомих (неясних) фактів, що підлягають 
дослідженню (ядро проблеми); уточнення й формулювання проблеми; висунення гіпотез; складання й 
здійснення плану дослідження; дослідження невідомих фактів та їхніх зв’язків з іншими, перевірка 
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висунутих гіпотез; формулювання результату; оцінка отриманих нових знань. 
Даний метод знайшов широке застосування під час написання рефератів, наукових статей, 

курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт студентами у процесі навчання в 
університеті. За допомогою систематичного повторення алгоритмічних етапів дослідження викладач 
допомагає студентам збільшити обсяг і якість одержаного результату [6]. 

Метод помилок дозволяє розглядати помилку. як джерело протиріч, як виняток з правил або 
джерело нових знань. Аналіз помилок, допущених студентом в ході виконання дослідження, 
здійснювався не лише з метою їх виправлення, але й для з’ясування причин її виникнення, встановлення 
взаємозв’язків помилки з правильним рішенням. Така велика увага методу помилок пояснюється тим, що 
він стимулює евристичну діяльність студентів, підводить їх до розуміння відносності будь-яких знань 
[3].  

Цей метод широко застосовувався нами на лабораторних і практичних заняттях під час 
виконання студентами лабораторних робіт і демонстраційного експерименту. Особливо він 
застосовувався на заняттях з методики, на педагогічній практиці, де студенти виступають у ролі вчителя, 
моделюють різні ситуації на уроках у школі й обговорюють допущені помилки на всіх етапах уроку. 

Метод конструювання понять застосовувався здебільшого на етапі теоретичного узагальнення, 
обговорення визначення поняття як робочого в конкретному дослідженні. Доцільності в даному методі 
набувають прийоми спільного пошуку (викладач і студент разом приходять до певного поняття, теорії, 
правила); самостійної роботи (студенти самостійно визначають понятійний апарат); порівняння 
(порівнюються близькі або протилежні за значенням поняття, тобто поняттю дається визначення шляхом 
протиставлення іншому поняттю).  

Ефективного використання метод конструювання набуває під час лабораторних занять, в 
проектній діяльності, конспектуванні, написанні рефератів, статей, курсових, бакалаврських, дипломних 
та магістерських робіт тощо. 

Друга група методів, що використовувалася в процесі формування дослідницької компетентності 
майбутнього вчителя належить до креативних методів навчання, або методів творчого пошуку. Серед 
багатьох методів ми використали ті, які найбільш сприяли розвитку дослідницької діяльності студентів.  

Метод залучення допомагав нам роз’яснювати студенту важливість й необхідність виконання 
науково-дослідницької роботи у вищому навчальному закладі. Для цього проводилися бесіди зі 
студентами, наводилися переконливі факти, приклади випускників – переможців олімпіад, їх 
подальший науковий шлях тощо. 

Метод мозкового штурму дозволяв студентам вільно висловлювати свої пропозиції (досить 
часто несподівані та неадекватні) в контексті запропонованої теми. Мозкова атака починається в групі 
генерації ідей, після чого отримані там пропозиції скеровуються у групу критики, де і проводять відбір 
цікавих та найбільш перспективних пропозицій, які знову передаються на наступний розгляд у першу 
групу. Робота повторюється, доки не буде отримано оптимально прийнятий результат, після – наступає 
етап обговорення. 

Ефективного використання даний метод набув у роботі наукового гуртка, на лабораторних 
заняттях, під час дискусій, у процесі обговорення проблемних завдань. 

Метод евристичних запитань застосовувався нами для збору додаткової інформації в умовах 
вирішення проблемної ситуації, або впорядкування вже наявної інформації в процесі вирішення творчого 
завдання. Евристичні запитання стали додатковим стимулом у формуванні нових стратегій і тактики 
розв’язання творчого завдання. Відповіді студентів на ці запитання породжують незвичні ідеї, пропозиції 
та способи вирішення стосовно об’єкта, що досліджується. Тому метод евристичних запитань має великі 
спонукальні можливості.  

Застосування метод набув на лабораторних заняттях, у роботі гуртка, під час створення проектів 
тощо. 

Метод різнонаукового бачення дозволяє вивчити об’єкт з позицій різних наук. Нерідко, під час 
обговорення результатів дослідження, студент використовує не лише знання з хімії, математики а й, 
наприклад, з фізики, фізичної хімії, біохімії. Для виконання дослідження педагогічного спрямування 
використовуються знання з педагогіки, психології, дидактики тощо. Результати дослідження 
підтверджуються методами математичної статистики. 

Для оцінювання сформованості у майбутнього вчителя дослідницьких умінь використовувалася 
також група методів організації навчання. Серед них найчастіше нами застосовувалися методи контролю 
та рефлексії.  

Методи контролю. Особистісно-орієнтоване навчання міняє критерії оцінки освітньої діяльності. 
У традиційному навчанні освітній продукт студента оцінюється за ступенем його наближення до 
заданого зразка, тобто чим більш точно й повно відтворює студент заданий зміст, тим вище оцінка його 
освітньої діяльності.  

В особистісно зорієнтованому навчанні освітній продукт студента оцінюється за ступенем 
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відмінності від заданого, тобто чим більше науково- і культуро-значимих відмінностей від відомого 
продукту вдається досягти студенту, тим вище оцінка продуктивності його освіти. У формуванні 
дослідницької компетентності це означає, наприклад, що чим більше студент знайшов варіантів 
вирішення поставлених завдань, тим вище оцінка виконаної ним наукової роботи, бо це свідчить про 
набуття студентом експериментальних і дослідницьких умінь. 

Застосування методу рефлексії дозволяє науковому керівнику з’ясувати, наскільки свідомо 
студент як дослідник добув результат, наскільки він розуміє його наукове і прикладне значення, 
перспективу подальшого дослідження або застосування одержаного продукту. Студент, в свою чергу, 
самостійно оцінює власні досягнення й надалі корегує свою дослідницьку діяльність  

Отже, з метою формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя використані 
продуктивні методи: когнітивні, креативні, контролю і рефлексії. Їх розглядаємо як необхідні, діяльнісні, 
міцні, постійно актуальні, забезпечують продуктивне засвоєння знань та умінь майбутнього фахівця. 

У рамках нашого дослідження важливого значення набувають також фактори як чинники, що 
спрямовані на формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя в системі вищої освіти.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури (О.А. Дубасенюк, Н.В. Кузьміна, Н.Г. Сидорчук, 
В.В. Ягупов та ін.) показав, що в педагогічній науці немає єдиного тлумачення поняття «фактор». Під 
ним розуміють: 
 об’єктивну причину, що зумовлює певне явище та основну рушійну силу, що призводить до тих 

чи інших результатів (Н.В. Кузьміна); 
 чинник, що визначає природу і побудову шуканого об’єкта дослідження, можливі причини 

відмінностей на рівнях об’єкта дослідження (О.А. Дубасенюк); 
 основну внутрішню та зовнішню причину, що зумовлює підвищення рівня якості явища і 

підлягає корекції або регуляції у межах певного процесу (Н.Г. Сидорчук). 
Порівняння визначень поняття «фактор» дозволило виявити неоднозначність у підходах до його 

розуміння й дало можливість сформулювати його робоче визначення: фактори – це зовнішні та 
внутрішні причини, що сприяють формуванню дослідницької позиції педагога в професійній діяльності.  

Детальніше розглянемо виділені фактори та визначимо їх роль у формуванні дослідницької 
компетентності майбутнього вчителя. 

Нормативно-правовий фактор розглядається як одна з важливих умов, що регулює процес 
неперервності формування дослідницької компетентності майбутнього педагога в контексті його 
загальної підготовки, враховуючи принципи науковості та фундаментальності [2, с. 26-27]. У зміст 
даного фактора входять документи, що регламентують сучасну реформу системи освіти. Вони також 
доповнюються Державними стандартами вищої освіти, що дають чіткі орієнтири підготовки педагога 
нового типу, формування його професійної компетентності, в тому числі й дослідницької 
компетентності.  

Фактор середовища в педагогіці розглядається як зовнішня умова, в якій проходить соціалізація 
особистості. Українські дослідники І.В. Зайченко та Н.Є. Мойсеюк середовище розглядають як реальну 
дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини. У певному середовищі особистість, займаючись 
діяльністю, накопичує соціальний досвід.  

Освітнє середовище (простір) трактується як місце в соціумі, де здійснюються спеціальні 
діяльності різних систем з розвитку індивіду та його соціалізації, тобто середовище стає пріоритетним 
спрямовуючим (педагогічним) фактором. Уважаємо, що дослідницькі знання та вміння студента в 
умовах освітнього закладу можуть бути сформовані лише в спеціально організованому освітньому 
просторі, де можуть бути використані всі потенційні можливості, як наприклад: формування професійно-
значущих цінностей, використання різних стимулюючих засобів, удосконалення інформаційно-
технологічних вмінь студентів; накопичення практичного досвіду дослідницької діяльності з педагогіки, 
психології, методики; розвиток індивідуальних можливостей студентів у оволодінні дослідницькою 
роботою з фахових та психолого-педагогічних дисциплін. Організований таким чином освітній простір 
сприяє активізації творчого розвитку і саморозвитку особистості майбутнього фахівця, формує наукові 
цінності, інтереси, необхідні для професійної діяльності знання та вміння, що забезпечить, на нашу 
думку, формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя. 

Психолого-педагогічні фактори спрямовані на розвиток професійно-особистісних якостей 
педагога. Формування дослідницької компетентності тісно пов’язане з наявністю у студента 
педагогічних здібностей, під якими розуміють індивідуально-психологічні якості особистості, що є 
передумовою успішного виконання нею певної діяльності.  

Фактор саморозвитку має дві складові частини – самопізнання і самовиховання. Самопізнання 
пов’язують із досягненням людиною власного образу «Я». Спостерігаючи за собою, своїми діями та 
вчинками, особистість вивчає себе, адекватно оцінює свої успіхи і недоліки у власному саморозвитку.  

Самооцінка студента, яка виникає в процесі саморозвитку, свідчить про появу в нього нових 
науково-пізнавальних мотивів та потреб, що формуються в процесі активної взаємодії з викладачем, 
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науковим керівником. 
Висновки. Таким чином, дослідницька компетентність майбутнього вчителя успішно формується 

якщо: 1) освітній процес здійснюється з урахуванням державної, регіональної та національної політики 
сучасності; 2) особистісний та освітній потенціал студента, майбутнього вчителя, реалізується як 
результат його власного цілеспрямованого саморозвитку; 3) науково-творчий потенціал студента 
розкривається й розвивається у відповідному, спеціально створеному освітньому просторі; 4) процес 
творчого науково-пізнавального саморозвитку студента розглядається як процес, ретельно організований 
і керований викладачем, причому студент має бути суб’єктом даного процесу. 
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DIDACTICS BASES OF FORMING OF RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE TEACHER 
Summary 

The article is devoted to the formation of the research competence of future teacher in higher education. 
Grounded didactics bases of forming of research competence of student. Essence of principles, methods, 
approaches and factors which positively influence on the decision of the outlined problem is exposed. On their 
basis the terms of the successful forming of research competence of student of higher educational establishment 
are set. 

Keywords: didactics bases, research competence of future teacher, principles, methods, approaches, 
factors of forming of research competence, students of higher educational establishment. 

 
 
 

УДК 37.03 (4) (09)                                                                                                      
БЯЛИК Оксана Василівна,  

докторант, 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки, 
педагогіки вищої школи та управління 
Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 
 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ 
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Анотація 

В статті розкривається історія розвитку системи статевого виховання у країнах Європейського 
Союзу, зокрема, аналізується становлення системи статевого виховання у Німеччині, Великій Британії, 
Польщі та ряду Скандинавських країн. 

Ключові слова: статеве виховання, системи статевого виховання, учнівська молодь, країни 

Список використаних джерел 



 34 

Європейського Союзу. 
\Постановка проблеми. Проблема статевого виховання завжди була однією з найважчих у 

педагогіці, так як стосувалася інтимних сфер життя людини. Багато в чому невирішеною вона 
залишається і дотепер, що змушує теоретиків та практиків шукати вихід із ситуації, що виникла. Один із 
шляхів вирішення цієї проблеми бачиться у зверненні до історичного досвіду статевого виховання, його 
переосмислення в контексті сучасної дійсності через процеси діалектичного розвитку, виявлення 
конкретних підходів до проблеми статевого виховання, визначення детермінантів, які впливають на 
актуалізацію даної проблеми у різних країнах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми статевого виховання молоді в 
країнах європейського регіону викликає надзвичайний інтерес, хоча й є недостатньо дослідженою, адже 
країнами-членами ЄС накопичений цінний науковий досвід з питань статі й статевого виховання, 
формування провідних ідей та розробки практичних методик у цій сфері. Так, дану проблему 
досліджували науковці Й. Зенде (J. Sende), Р. Борман (R. Borrmann), М. Гемпель (M. Hempel), Ф. Кох 
(F. Koch), М. Лішневська (M. Lischnewska), Й. Мюллер (J. Müller), Б. Швенке (B. Schwanke) та ін. 
(Німеччина); М. Браун-Галковська (M. Braun-Gałkowskа), В. Брейнак (W. Brejnak), З. Іздебський 
(Z. Izdebskij), М. Козакевич (M. Kozakiewicz), В. Оконь (W. Okoń), В. Фіялковський (W. Fijałkowskij)  
та ін. (Польща), Н. Дансансон (N. Dancanson), С. Джонс (C. Jones), П. Махоні (P. Mahony), С. Діксон 
(C. Dixon), Д. Епштейн (D. Epstein), С. Форрест (S. Forrest) та ін. (Об’єднане Королівство); В. Ескрідз 
(W. Escridge), Ч. Граугард (Ch. Graugaard), Т. Бартс (T. Bartz), І. Егеленд (I. Egeland), К. Едгард 
(K. Edgardh), О. Контула (O. Kontula), Т.  Нутріахо (Т. Nurmiaho), М. Кузьма (M. Kuzma), C. Cінгч 
(S. Singh) та ін. (Скандинавські країни). 

Мета і завдання статті. Метою статті є розкриття історії розвитку системи статевого 
виховання у країнах Європейського Союзу, зокрема, аналізується становлення системи статевого 
виховання у Німеччині, Великій Британії, Польщі та ряду Скандинавських країн. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи суспільно-історичні передумови статевого виховання 
молоді країн європейського регіону варто зупинитися на становленні статевого і сексуального виховання 
у навчальних закладах провідних країн через проведення ретроспективного аналізу різних підходів 
статевого виховання молоді. Це дозволить отримати загальну картину процесів, що відбуваються щодо 
питання статевого виховання молоді в цих країнах на сучасному етапі. 

До XVIII століття у Європейській цивілізації про сексуальність розмовляли з дітьми вдома. 
Аналіз XVIII і XIX століття показав, що ставлення до сексуальності загострилось, а тема сексуальності і 
сексу стала табу. 

Так, перше офіційне дослідження сексуальності було зроблено в Норвегії (Скандинавія) 
богословом Е. Сандтом (E. Sundt), (був визнаний одним із засновників норвезької соціології та 
сексології), який у середині ХІХ століття приступив до вивчення норвезької моралі шляхом 
систематичної реєстрації випадків позашлюбної народжуваності у країні. Його основною метою було 
дослідження умов життя бідних верств населення, що дало змогу виявити широку сексуальну активність 
по всій країні, особливо у Тромсе, Тронхеймі та Осло (Tromsе, Trondhjem, Oslo) та викликало 
надзвичайне здивування й занепокоєння, так як це суперечило репресивній моралі Вікторіанської Англії 
[12].  

У Німеччині становлення статевого виховання відбувалося з XVIII століття та існує й до 
сьогодні, в межах якого науковці (Т. Паничок, В. Кравець та ін.) виділяють декілька періодів: період 
зародження (XVIII до XX століття); період реформування (поч. ХХ століття до 30-х років ХХ століття); 
період занепаду (30-ті роки – кінець 40-х років ХХ століття); період відродження й інтенсивного 
розвитку (1945-1989 роки); період модернізації (кінець ХХ – початок ХХІ століття) [3, с. 11]. 

На кожному історичному етапі простежується орієнтація на виховання прагнення створити 
здорову сім’ю і народження здорового покоління. 

Отож, впродовж століть основою суспільних поглядів та ідей щодо статевого виховання 
Німеччини були, переважно, течії християнства, а переважна більшість книг і трактатів того періоду 
були католицького чи протестантського походження [4]. Про сексуальність до ХХ століття з позиції 
християнської моралі говорили лише як про невід’ємну частину співіснування чоловіка й жінки в шлюбі. 
Офіційною позицією церкви впродовж століть було переконання у тому, що статеві відносини у шлюбі 
мають бути спрямовані не на задоволення, а на народження дітей» [4].  

Більшість вчених визнавали, що «статеве виховання не отримало належного розвитку тільки 
тому, що молодь була неосвіченою, володіла неправильними знаннями, сексуальність оцінювала 
негативно, що відповідало на той час ціннісним орієнтаціям буржуазії» [5]. 

Із середини 80-х років XIX століття у Німеччині масово з’являються публікації на теми статевого 
виховання й сексуальної просвіти через співпрацю у цій справі батьків і школи. На думку Е. Фукса 
(E. Fux), у жодній сфері не займалися з таким завзяттям просвітою і вихованням, як у сфері статевих 
стосунків, хоча основою тогочасної суспільної моралі залишалося переконання, що незнання у сфері 
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статевого виховання та сексуальної просвіти – кращий захист від небезпек, які можуть загрожувати 
цнотливості [4, с. 206]. 

На кінець XІX століття у Німеччині статеве виховання було соціально необхідним та 
обов’язковим, так як вважалося, що за допомогою відповідних знань можливо втримати підлітків від 
дошлюбних статевих стосунків. Незважаючи на необхідність, хоч і делікатність існуючої проблеми, 
залишався страх, що прагнення відкритості викличе надмірну цікавість і дасть волю прихованим 
почуттям і фантазії [7, c. 68].  

Вивчаючи історичні особливості становлення статевого виховання у Великій Британії, з’ясовано, 
що проблему підготовки молоді до майбутнього дорослого життя науковці розглядали в контексті 
становлення особистості чоловіка або жінки як багатогранного та складного процесу, що здійснювався 
упродовж тривалого історико-культурного та економічного розвитку країни.  

Ретроспективний аналіз педагогічних джерел із цієї проблеми дав змогу встановити, що 
виховання дітей різної статі у Великій Британії упродовж століть було стихійним, а перевага надавалася 
в основному хлопцям. До кінця   XVIII століття домінували погляди на призначення жінки як 
продовжувачки роду і чоловіка як годувальника сім’ї, панував чіткий традиційний розподіл сфер 
діяльності на жіночу (приватну) і чоловічу (публічну) [2].  

Вікторіанська епоха (середина ХІХ–початок ХХ століття) в історії Великої Британії відома 
своїми табу на вираження сексуальності та патріархальністю поглядів. Проте, саме в цей період 
зароджується та інтенсивно розвивається феміністичний рух,відомі представниці якого Е. Ширіфф 
(E. Sheriff), М. Ширіфф (M. Sheriff), Б. Бодішон (B. Bodishon) та ін., зробили значний внесок у розвиток 
жіночності та сексуальності, вказуючи на соціальні аспекти статевих відносин, як форми самовираження, 
на особливі стосунки між чоловіком та жінкою, ставлення їх один до одного, до сімейного життя. 

Перші курси з підготовки молоді до дорослого життя у британській школі датуються раннім 
ХVIII століттям. Вони були спрямовані виключно на навчання дівчат, як майбутніх матерів, що зумовлювалося 
медичним поглядом як на запобіжний захід високої на той час дитячої смертності. Навчання дівчаток 
проводилося домашніми (приватними) вчителями із Національної асоціації з материнського та дитячого 
добробуту (the National Association for Maternal and Child Welfare). У перших посібниках для вчителів подавався, 
перш за все, матеріал із питань особистої гігієни, догляду за дитиною. Б. Такер (B. Taker) писав, що «святим» 
обов’язком дівчаток є виконання в майбутньому материнської ролі, тому їм необхідні розумні інструкції з 
особистої та статевої гігієни, здорового харчування та навичок догляду за дітьми [2].  

У ХІХ столітті ідеалом жіночності у Вікторіанській Англії стала високоморальна чиста жінка, чиє життя 
оберталося тільки навколо домашнього вогнища. Вона була релігійною, поважною, надзвичайно зайнятою 
жінкою, виконувала роль товариша, порадника для свого чоловіка. В час сплеску індустрії у Британії 
зароджувалася ідеологія чоловічого шовінізму, котра проголосила дім і дітей особистою сферою жінки, а 
політику, бізнес, комерцію – суспільним життя чоловіка [11].  

В той же час у Німеччині на початку XX століття зросла кількість праць на теми статевого 
виховання, що надало більшої чіткості просвітницькій роботі, що означало спрямування на певну 
систему норм і правил моралі й чеснот, з метою усунення подвійної моралі.  

Член Спілки захисту материнства М. Лішневська (M. Lischnewska), радила починати статеве 
виховання з початкової школи, при цьому вибираючи шлях «рослина – тварина – людина» й 
рекомендувала молодим людям загартування, дієту і спорт, а також утримування від статевого життя до 
20-річного віку [8]. Зі своїми ідеями щодо статевого виховання вона увійшла до когорти найбільш 
передових німецьких педагогів.  

Негативно до статевої активності у ранньому віці ставився Ф. Фоерстер (F. Foester), який будучи 
захисником існуючих моральних поглядів, у своїй праці «Сексуальна етика і сексуальнa педагогіка» 
пропагував раннє статеве виховання, що мало вберегти школярів від проявів сексуальності через 
стримання своїх інстинктів і виховування сили [5, с. 120]. Саме в цьому його погляди збігалися з 
поглядами католицької церкви.  

Дещо стриманішим був напрямок статевого виховання, який представляли лікарі Е. фон Тюрінг 
(E. von Türing) і Е. Штерн (E. Stern), визнаючи необхідність статевої просвіти й ставлячи за мету 
насамперед вирішення проблеми подолання венеричних хвороб. Єдиною причиною для сексуальних дій 
вважався моногамний тривалий шлюб. Цей напрямок найбільше відповідав вимогам свого часу.  

Досить цікавим є процес становлення системи статевого виховання у країнах Скандинавії, до 
якої належать Норвегія, Швеція та Данія, що має тривалу історію та відоме відкритістю поглядів щодо 
проблем сексуальності. Водночас низький рівень підліткової вагітності, хвороб, що передаються 
статевим шляхом та абортів спостерігаємо до сьогодні саме у цих країнах. Завдяки стабільній економіці 
ці країни спромоглися встановити стійку систему статевого виховання, яку було впроваджено в 
навчальні плани шкіл без особливих суперечностей між урядом та Міністерством освіти [13].  

Цілеспрямований розвиток статевого виховання у країнах Скандинавії розпочався ще у 30-х 
роках ХХ століття й відбувався за рахунок проведення радикальних соціальних реформ та політичних 
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зрушень у галузі охорони здоров’я та гендерної рівності [13]. 
Зокрема, у Норвегії статева просвіта розпочалася з кінця 30-х років ХХ століття із введення курсу 

«Розмноження людини», який згодом став обов’язковою частиною курсу «Біологія». Основною 
причиною його запровадження до навчального плану стала необхідність зменшення кількості 
підліткових вагітностей та абортів, а також запобігання венеричним хворобам та СНІДу серед молоді. 
Значно сприяв розвитку статевого виховання у Норвегії Відділ у справах освіти та релігії, який 
погодився змінити навчальні плани та розширити й доповнити курс «Розмноження людини» такими 
розділами, як: статевий потяг, засоби контрацепції, планування сім’ї, аборти, хвороби що передаються 
статевим шляхом тощо. 

Успіху в подоланні негативних явищ серед молоді досягла й Швеція, де питанням сексуального 
та репродуктивного здоров’я надають особливого пріоритету [6]. Статева освіта в цій країні почалася із 
заснування у 1933 році Шведської Асоціації статевої освіти (RFSU) Елізою Оттесен-Енсен, яка є 
провідною у Швеції та входить до Міжнародної Федерації з питань планування батьківства (IPPF, 
International Planned Parenthood Federation). 

Після поділу Німеччини (1949 р.) на дві держави – Німецьку Демократичну Республіку (НДР) і 
Федеративну Республіку Німеччини (ФРН) – у кожній із держав сформувалися власна система статевого 
виховання. У 50-х роках ХХ століття у сфері піклування про неповнолітніх домінували поняття цноти та 
зречення, які повинні були стримувати молодь від небажаних наслідків.  

Так, для подолання проблеми СНІДу та венеричних захворювань у цей період у Швеції було 
створено Асоціацію статевої освіти (RFSU), яка посприяла у запровадженні предмету «Статеве 
виховання» у школах. Спочатку означений курс був уведений у програму початкових шкіл як 
необов’язковий, що інформував молодь про правила особистої гігієни, використання контрацептивів, 
засобів попередження небажаної вагітності. Починаючи з 1956 року, програми статевої просвіти стали 
частиною навчальних планів та значно розширились питаннями про відмінності статей, сексуальні 
стосунки, будову статевих органів, пологи тощо, починаючи з початкових класів [6, с. 183]. Проте такі 
методи виявились не досить ефективними, оскільки все одно кількість небажаних вагітностей, 
захворювань на СНІД та інші негативні тенденції серед молоді продовжували зростати. 

З середині 60-х років при Міністерстві освіти НДР був створений «Дослідницький гурток зі 
статевого виховання», члени якого вивчали питання статевого виховання, який дав початок новому етапу 
у розвитку статевого виховання. Дослідник Р. Борман у своїх дослідженнях намагався вирішити 
загальнопедагогічні проблеми цього виховання, а Й. Зенде, займаючись розвитком статевого інтересу 
школярів, розробив його головні завдання, хоча, водночас, відчутною була нестача відповідної 
літератури й дидактично-методичних розробок. 

Суттєвим для статевого виховання було те, що його розглядали як частину виховання загалом й 
одночасно як підготовку до шлюбу та сім’ї. В основі більшості наукових і популярних праць були ідеї 
«підготовки до кохання, сексуальності, партнерства, шлюбу і сім’ї». Окремий навчальний предмет зі 
статевого виховання не був упроваджений, проте його проблеми розглядали на уроках біології, релігії, 
етики, природознавства та ін. [7]. 

Статеве виховання у ФРН характеризувалося розробкою дуалістичної моделі статевого виховання 
Г. Скрабаза (H. Scrabas) та Ф. Коха (F. Koch), орієнтованої на форми виховання, засоби контрацепції, 
взаємодію та підтримку, представляючи статеве виховання через розвиток дітей і молоді, позитивне 
сексуальне виховання, з однієї сторони, водночас, розкриваючи й негативний його бік, з іншої, шляхом 
замовчування, ухилення від відповідей на дитячі запитання і породження страху, недовіри й відрази [7].  

Ще однією моделлю статевого виховання була «Прогресивна середина» Г. Оестерайха, що 
відображала існуючий демократичний порядок та спрямована на сексуальну емансипацію, розкріпачення 
і свободу у прагненні перебудови суспільства. 

В той же час у кінці 1960-х років Конференція міністрів освіти і культури ФРН, як найвищий 
представницький орган освітньої політики в країні, видала рекомендації щодо сексуального виховання в 
школі, на основі яких статеве виховання було визнане одним із завдань загального виховання, метою 
якого було виховання відповідальності учнівської молоді за статеві відносини, а у кінці 1970-х років було 
прийнято «Рішення першого сенату Федеративного суду про статеве виховання в школі», щодо 
обов’язкового введення статевого виховання в навчальний план навчального закладу та узаконення в 
школах навчального предмету «Статеве виховання», й була надана можливість інтерпретувати його 
назву відповідно до федеральних земель «Сімейне сексуальне виховання» (Баварія), «Заняття із 
сексуальності» (Західний Берлін), «Знання про стать» (Шлезвіґ-Ґольштейн).  

Пов’язуючи різке зростання СНІДу та венеричних захворювань, що передаються статевим 
шляхом, збочень на статевому грунті із сексуальною революцією (Sexual Revolution) (60-80 роки ХХ 
століття), що призвела до корінних зрушень у ставленні до жіночої сексуальності, поширенні 
дошлюбних статевих зв’язків і свободи сексуального вираження, легалізації абортів, появи 
гомосексуалізму та порнографії, яка, як вважалося, прийшла із Сполучених Штатів Америки, ряд країн 
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Європейського регіону миттєво зреагували, активізувавши роботу комітетів, організацій, асоціацій, які 
надавали медичну та консультативну допомогу молоді. 

Так, у 1982 році було створено Норвезьку організацію клінічної сексокології (The Norwegian 
Society of Clinical Sexology), яка, створюючи мережу таких закладів,надавала можливість підліткам 
Норвегії не лише отримувати консультації з питань гінекології та контрацепції, але й мати можливість 
безкоштовно проходити лікування та перебувати у таких закладах під час пологів [10]. 

Активну роботу у сфері статевої просвіти проводила також і Датська асоціація з питань 
планування батьківства (The Danish Family Planning Association), яка є членом всесвітньої провідної 
організації Міжнародної федерації з питань планування батьківства (International Planned Parenthood 
Federation, IPPF), основна мета якої – турбота про статеве здоров’я молоді, попередження небажаних 
наслідків та негативних явищ, що відбуваються в суспільстві. Асоціація тісно співпрацювала з іншими 
організаціями та проводила щорічні конференції, присвячені проблемі вдосконалення статевої освіти, 
брала активну участь та організовувала власні проекти, націлені на розв’язання означеної проблеми через 
інформування молоді з питань сексуального здоров’я, видів контрацепції, перебігу вагітності та 
шкідливості абортів.  

Варто згадати й про організацію Pro Familia, яка існувала в даний період в Німеччині і 
функціонувала у сфері статевого виховання і планування народжуваності, боротьбі з нелегальним 
перериванням вагітності, наданні консультацій у справах сексуального розвитку, застосуванні засобів 
контрацепції тощо. 

Паралельно у Норвегії, на початку 1970-х років Відділом у справах освіти та релігії в навчальні 
плани шкіл було введено додатковий предмет «Сім’я» («The Family») і видано довідник для вчителів та 
батьків, що повинно було допомогти учням зрозуміти суть людського буття, почуття людей, ролі 
чоловіка та дружини у сім’ї. З’ясовано, що статеве виховання у Норвегії розпочиналося у віці 10 років та 
базувалося не лише на викладанні шкільного курсу з біології, а й на таких предметах, як релігія та 
філософія життя [13]. 

Ввівши у шкільні навчальні плани предмет «Cтатеве виховання», метою якого була у 
необхідність надання молоді знань, що формували б правильні ідеали про протилежну стать та стосунки 
між чоловіком та жінкою, загальнолюдські та моральні цінності, почуття поваги у відносинах між 
різними статями, відповідальності за свої вчинки у статевих стосунках та створення сім’ї, є недостатніми 
у подоланні негативних явищ, що спостерігалися у молодіжному середовищі. Тому наступним кроком у 
вирішенні цієї проблеми стало створення «Освітньої програми статевого здоров’я» («Sexual health 
education programme»), яка передбачала постійне інформування молоді про негативні наслідки 
невпорядкованого статевого життя, попередження зараження ВІЛ-інфекцією та венеричними 
захворюваннями, підліткової вагітності тощо. Програми спрямовані на розповсюдження інформації 
щодо засобів контрацепції, підготовки до подружнього життя, планування сім’ї тощо. 

Програми такого типу діють і до сьогодні. Однією з таких програм у Норвегії є курс, що 
проводиться студентами з медичних коледжів. Перевагою означеної програма є те, що до її реалізації 
залучено молодь з достатнім рівнем володіння знань необхідних для того, щоб вільно обговорювати з 
підлітками проблеми сексуальності [13]. 

Зосередимо увагу на системі статевого виховання у Швеції, де у 1975 році відбулось 
реформування системи статевої освіти. З ініціативи працівників освіти статеве виховання почало 
здійснюватися під час вивчення природничих дисциплін й було інтегровано у інші навчальні предмети. 
Зокрема, шкільний курс біології містив інформацію про репродуктивну функцію людського організму; 
курс релігієзнавства – про етичні та моральні норми статевих стосунків; гуманітарні дисципліни 
розкривали аспекти, пов’язані з почуттям кохання, пристрасті, людської сексуальності; шкільний курс з 
охорони здоров’я інформував учнів про засоби контрацепції та профілактику венеричних хвороб [6]. 

Про ефективність такого підходу у статевому вихованні свідчить те, що за даними асоціації 
UNICEF, за 10 років у Швеції кількість підліткової вагітності знизилась на 80 %, а кількість 
захворювань, що передаються статевим шляхом – на 40 % [6]. 

Більше того, Швеція прийняла такий підхід морально-статевої політики, що передбачає 
сексуальну освіту, створення спеціальних клінік для підлітків, тісно пов’язаних зі школою, безоплатне, 
широкодоступне і конфіденційне обслуговування у сфері планування сім’ї і здійсненні абортів, широку 
рекламу контрацептивів через засоби масової інформації та їх доступність. 

На початку 1980-х років у НДР статевому вихованню продовжували приділяти значну увагу, його 
цілі поєднували з підготовкою до дорослого життя та підтримкою підлітків у період статевого 
дозрівання, посилилась увага й до сексуального здоров’я, частково були переглянуті шкільні навчальні 
плани. Статеве виховання розглядали як завдання, що необхідно було вирішувати у співпраці батьків, 
школи, позашкільних навчальних закладів, медичних установ і засобів масової інформації [3]. 

Із масовим поширенням СНІДу на початку 1980-х років у ФРН було прийнято рішення про 
розширення роботи із сексуальної просвіти. Навчальні заклади були зобов’язані в рамках статевого 
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виховання інформувати учнів та їх батьків про виникнення, поширення і подолання цієї страшної 
хвороби. До цього спонукало ще й те, що статеве виховання на практиці майже не здійснювалося. 
Держава покладала відповідальність за нього на батьків, батьки – на школу, школа – на позашкільні 
заклади по роботі з молоддю, а ті, відповідно, – знову на сім’ю [3]. 

Саме в цей період після періоду трансформації польського устрою у 1989 році у Польщі дедалі 
чіткіше відзначається криза, яка стосується найважливішої суспільної інституції – інституту сім’ї. Як 
показують дослідження та їх порівняльний аналіз, проведені у 90-х роках Інститутом Статистики і 
Демографії у Варшаві, зміни в Польщі проходять подібно до тих, що відбувалися раніше в країнах 
Західної Європи.  

Передусім це стосується збільшення відсотка позашлюбної народжуваності, катастрофічному 
рості захворювань, що передаються статевим шляхом та ВІЛ/СНІДу, ризикованому зниженні кількості 
народжуваності тощо. Тому у Польщі виникла нагальна потреба додаткової допомоги батькам у сфері 
підготовки молодого покоління до щасливого і свідомого сімейного життя, та, як наслідок, до життя 
суспільного, в основі якої лежить статеве виховання та статева просвіта молоді. Одночасно збільшення 
впливу на молодь ЗМІ, які нерідко генерують помилкові нормативні переконання та викликають 
диференціацію моральних норм, а також витіснення традиційних вартостей [1].  

Тому в другій половині XX століття лікарі почали вести освітню роботу з питань статі і 
сексуальності, даючи учням знання з анатомії, фізіології і психологічних відмінностей між статями, а 
також про хвороби, передані статевим шляхом тощо. Лише у 1986 році Всесвітня Організація Охорони 
Здоров’я (ВООЗ) видала документ, присвячений сексуальній освіті дітей і молоді. Однією з причин 
появи такого документу було зниження віку сексуальної ініціації молоді, поява ВІЛ/СНІДу, динамічний 
розвиток сексології молодіжного віку. 

Цим документом було передбачено наступні завдання сексуального виховання в школах Польщі: 
допомога у формуванні психосексуальної зрілості особистості; допомога у формуванні позитивного 
ставлення до статі; сприяння міцним зв’язкам, побудованим на любові і партнерстві; забезпечення 
сексуального усвідомлення, що полягає в отриманні школярами знань про біологічні, психічні, суспільні 
зміни на різних етапах розвитку людини; інформація про хвороби, що передаються статевим 
шляхом;роз’яснення про значення і наслідки сексуальної ініціації;пропагування основ особистої гігієни 
та ін. [1]. 

Таким чином, робота з підлітками і молоддю в сфері статевого виховання була визнана як один з 
найактуальніших напрямків діяльності навчальних закладів та інших суспільних організацій, реалізація 
якого сприяла збереженню морального, фізичного й статевого здоров’я молодого покоління, позбавлення 
його від багатьох непотрібних проблем та була умовою щасливого і повноцінного дорослого життя. Ця 
проблема викликає занепокоєння у польському суспільстві й сьогодні та примушує вчених, педагогів, 
батьків шукати нові підходи щодо її вирішення.  

Статеве виховання у Польщі, як і в більшості країн європейського регіону, є невід’ємною 
частиною підготовки молоді до сімейного життя і пов’язане з рядом педагогічних і спеціальних 
медичних проблем. Все, що виховує цілісну особистість, здатну усвідомити соціальні і моральні норми, 
свої психологічні і фізіологічні особливості і завдяки цьому встановлювати оптимальні стосунки з 
людьми своєї і протилежної статі, переконані науковці, визначає цілі статевого виховання, аби 
допомогти особистості, що розвивається, засвоїти роль хлопчика і дівчинки, юнака і дівчини, а далі – 
ролі не тільки мужчини і жінки, але й чоловіка і дружини, батька чи матері у відповідності з суспільно-
моральними принципами і гігієнічними вимогами. 

Додатковий аналіз педагогічної літератури дозволяє встановити, що польськими спеціалістами 
багатьох галузей був зроблений висновок, що в інтересах як підлітків, так і в суспільства в цілому 
статеве виховання повинно бути спрямоване на утримання від ранніх статевих зв’язків, пропаганду 
здорового способу життя, формування ієрархії сімейних цінностей. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що розвиток британського суспільства в період кінця ХІХ-
початку ХХІ століття, економічні та соціальні перетворення, виникнення фемінізму спричинили зміну 
патріархальних традиційних норм на егалітарні, що існують і донині.  

Так, друга половина ХХ століття є початком розвитку наукових досліджень із питань статі та 
міжстатевих взаємин. Розроблялися спеціальні шкільні дисципліни – «Особистісне і соціальне виховання 
та навчання здорового способу життя» («Personal, Social and Health Education»), «Статеве виховання та 
побудова між статевих взаємин» («Sex and Relationship Education»), а також включення різноманітних 
курсів на статевознавчу тематику в програми професійної підготовки шкільних учителів. Дані шкільні 
дисципліни викладалися й викладаються переважно у молодшій та старшій середній школі й охоплюють 
широке коло питань, пов’язаних із взаєминами з іншою статтю,пізнанням своїх здібностей, інтересів, 
розвитком уміння спілкуватися з представниками протилежної статі, розумінням понять 
«товаришування», «дружба», «кохання» та ін., вміння брати на себе відповідальність за власне життя, 
майбутню сім’ю тощо. 
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Проблема статевого виховання молоді залишається актуальною і донині, а накопичений при її 
вирішенні історико-педагогічний досвід проаналізованих нами країн, безумовно є безцінним. 

Отже, як нами з’ясовано, однією з найбільш актуальних проблем сучасної вітчизняної педагогіки 
є і залишається, як і два століття тому, проблема статевого виховання підростаючого покоління. Реаліями 
нашого життя стали захоплення молоддю західною культурою, ігноруванням норм моралі, прагненням 
наслідувати новим кумирам, нехтуванням традиціями і звичаями свого народу. Втрата школою і сім’єю 
лідируючих позицій у справі статевого виховання, відсутність елементарного контролю за ЗМІ, де майже 
відкрито проповідується статева розбещеність, привели до того, що в нашій державі різко зросла 
кількість підлітків, що вступають у статеві зв’язки ще в загальноосвітній школі, збільшилася кількість 
ранніх вагітностей, загострилася ситуація з поширенням ВІЛ/СНІДу та венеричних захворювань. Все це 
й актуалізувало проблему статевого виховання сучасної молоді. 

Як відповідь на існуючі проблеми статевого та сексуального характеру в Європейському регіоні у 
2010 році Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) спільно з 
Німецьким Федеральним Центром освіти в області здоров’я (м. Кельн) [10] було розроблено та 
опубліковано «Стандарти сексуальної освіти в Європі» («Standards for Sexuality education in Europe»), 
необхідність у розробці яких – це відповідь на потребу в таких стандартах. Віднедавна така потреба 
стала очевидною саме у Європейському Союзі, так як у більшості західноєвропейських держав 
розроблені тільки національні керівні принципи або мінімальні стандарти сексуальної освіти, але не було 
зроблено жодної спроби впровадити такі стандарти на рівні європейського регіону, а даний документ є 
першим кроком по досягненню цієї мети на рівні загальноєвропейського освітнього простору.  
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Досліджено чинники кризисного стану фізичного виховання студентів ВНЗ України. На основі 
проведених досліджень і досвіду праці кафедр фізичного виховання провідних ВНЗ розкрито сутність і 
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Постановка проблеми та ії актуальність. Якість навчання, конкурентоспроможність 

випускників-магістрів та рейтинг ВНЗ є найважливішими чинниками постійно зростаючої ринкової 
конкуренції між вищими навчальними закладами, як в Україні, так і в світі. Для абітурієнтів вагомими 
також є умови навчання: його вартість, якщо це контрактна форма навчання, умови проживання в 
гуртожитку, наявність спортивної бази і можливість її відвідування, адже батьки хочуть бути впевнені, 
що їх дитина буде зміцнювати своє здоров’я, а не вештатись по сумнівним осередкам розваги. Остання 
умова пов’язана з формою організації і якістю викладання такої дисципліни як фізичне виховання.  

Деякі прибічники західноєвропейського досвіду заперечують необхідність фізичного виховання 
як навчальної дисципліни, але студенти України ще не скоро матимуть умови подібні до європейських, 
до того ж їх здоров’я, частково втрачене ще у шкільному віці (по причині недостатньої рухової 
активності, зловживання комп’ютерними іграми, телепрограмами, неповноцінного харчування, 
занедбаної екології та інших негативних чинників), не може чекати, необхідний пошук, обґрунтовування 
та методичне забезпечення нових форм організації навчального процесу з фізичного виховання та 
способи імплементації у Болонську систему, без яких, навіть при достатньому фінансуванні, нелегко 
буде зробити його ефективним. Сама по собі Болонська система носить прогресивний характер і надає 
можливість кожному студенту за необхідністю інтегруватись у навчальний процес вищого навчального 
закладу іншої країни, але як і всяка інша система вона має свої недоліки і зокрема, покладання на 
власний розсуд і самосвідомість європейських студентів турботу за своїм здоров’ям та фізичною 
підготовленістю, хоча для занять фізичною культурою та спортом для них створюються всі умови, 
включаючи спортивну базу та методичні консультації досвідчених фахівців [3]. 

Українські студенти, налякані якістю викладання фізичної культури у середній школі та майже 
повною відсутністю спортивної підготовки по причині закриття більшості дитячих спортивних шкіл, 
мають іншу ментальність і реалії життя, і по перше не готові для подібної самосвідомості, а по друге не 
мають належних умов для занять спортом, не говорячи про необхідність самостійно вирішувати  
матеріальні проблеми. 

Зрозуміло, що в умовах сьогоднішньої України неможливо вирішити усі проблеми з 
фінансуванням та створенням спортивної бази, але ж держава потребує здорових, фізично підготовлених 
до захисту своїх кордонів випускників і це завдання, як і в інші загрозливі часи, стоїть перед вищими 
навчальними закладами. У зв’язку з цим, пошук шляхів перебудови навчального процесу з фізичного 
виховання з метою підвищення його ефективності, імплементація дисципліни «фізичне виховання» у 
процес оновлення вищої освіти України є одним з важливіших завдань відповідних кафедр [1, 2, 3]. 

Мета статті – дослідити економічну складову, шляхи перебудови та підвищення ефективності 
фізичного виховання у вищих начальних закладах України. 

Виклад основного матеріалу. Серед чинників, що значно погіршують якість фізичного 
виховання у навчальних закладах України, є такі, що ми не можемо змінити в сучасних реаліях 
економіки: обмеженість фінансування навчальних закладів, зменшення кількості годин, що відведені на 
фізичне виховання в деяких вузах, відсутність сучасної матеріальної спортивної бази, але такий чинник 
як застаріла традиційна форма організації навчального процесу з фізичного виховання, цілком піддається 
реформуванню. До цих чинників додається і сліпе копіювання деякими університетами Болонської 
системи, в якій серед дисциплін, що вивчаються, відсутнє фізичне виховання. Цей парадокс можна 
пояснити матеріальними умовами університетів Європи, де студента у вечірні години чекають десятки 
інструкторів у спеціалізованих спортивних залах і запрошують на безкоштовні тренування. При цьому, 
організація занять фізичною культурою і спортом у вищих навчальних закладах Європи не може 
слугувати нам прикладом не тільки з причини нашої фінансової неспроможності, але і тому, що ці 
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заняття мають необов’язковий характер, проводять їх інструктори з видів спорту, а не викладачі, що 
організовані у кафедри фізичного виховання з відповідним організаційно-методичним і науковим 
забезпеченням.  

Але навіть наявність потужної спортивної бази з великою кількістю сучасних спортивних залів, 
майданчиків і басейнів, що дозволяє одночасно у вечірній час приймати усіх студентів зарубіжних 
навчальних закладів не вмотивовує їх займатися фізичним вихованням (у кращому разі їх чисельність 
коливається в межах від 7 до 30 відсотків), хоча на ринку праці в першу чергу приймають фахівців, що 
не мають шкідливих звичок і добровільно підтримують власні фізичні кондиції і для них навіть 
передбачені відповідні бонуси від роботодавців [4, 5, 7]. 

Вихід з цього становища вже давно шукають провідні фахівці фізичного виховання. Значної 
популярності набувають ідеї застосування інноваційних технологій викладання і, зокрема: особистісно-
орієнтованого фізичного виховання студентів, застосування акмеологічних аспектів розвитку 
особистості та креативної валеології, секційної форми навчального процесу з фізичного виховання, 
сучасних методів розвитку фізичних якостей з наданням переваги розвитку витривалості із 
застосуванням аеробних режимів на рівні ПАНО, переосмислення неформальної фізкультурної освіти та 
ролі самостійних занять фізичними вправами у позаурочні години, втілення середовищно орієнтованого 
підходу залучення молоді до самостійних занять певними видами рухової активності тощо [1, 2, 3]. 

Якість фізичного виховання є важливим фактором покращення фізичної підготовленості та 
здоров’я студентів, вона в значній мірі залежить від змісту і форми проведення навчального процесу [3, 
6]. Розглянемо порівняльні характеристики ефективності проведення занять з фізичного виховання за 
секційною та традиційною формами організації навчального процесу. Незалежно від форми організації 
навчального процесу проведення занять з фізичного виховання повинно відповідати таким вимогам: 1) 
забезпечення диференційованого підходу до студентів з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного 
розвитку, рухової підготовленості, інтересів, мотивів та уподобань; 2) дотримання якісних характеристик 
проведення заняття (загальна та моторна щільність, відповідність пульсових режимів організму студентів 
наданим завданням і величині, об’ємам та інтенсивності фізичних навантажень заняття, досягнення 
оптимальної рухової активності всіх членів групи впродовж кожного заняття); 3) навчальний процес з 
фізичного виховання повинен бути водночас і тренувальним, тобто включати елементарні ознаки таких 
структурних компонентів як мікроцикли, мезоцикли та великі цикли (у спрощеному вигляді), з 
переважним оздоровчим спрямуванням; 4) забезпечення освітньої спрямованості занять з фізичного 
виховання з наданням відповідного блоку інформації. 

Розглянемо першу вимогу. Традиційна форма має такі обов’язкові ознаки як примусові заняття 
загальною фізичною підготовкою з академічними групами студентів, стандартне наповнення і завдання 
модулів та розділів навчального матеріалу. Неоднорідність студентського складу в академічних групах за 
рівнем підготовленості, фізичного стану та здоров’я примушує використовувати фізичні вправи та їх 
комплекси, які б були доступні для виконання всіх студентів групи, а значить для самих найслабкіших та 
інертних, що значно спрощує та формалізує заняття з фізичного виховання. Найбільш активна частина 
групи відверто нудьгує і не сприймає такий зміст заняття, тоді як існує дуже багатий вибір цікавих вправ 
з різноманітною  координаційною складністю та незвичною структурою рухів. Деякі викладачі, які не 
мають бажання проводити такі заняття, орієнтуються на кращих студентів, наповнюють зміст 
навчального процесу цікавими та складними вправами, що змушує працювати сильнішу половину групи 
з повною самовіддачею та бажанням, але ж друга половина в цей час лише спостерігає за недоступними 
для себе діями одногрупників або ризикує одержати травми та розчарування від своєї фізичної 
незграбності. В обох випадках якість навчального процесу не відповідає стандартам та методичним 
вимогам. Існує принцип індивідуалізації, але можливості методичних прийомів індивідуалізації вправ і 
навантажень дуже обмежені, зловживання ними також призводить до значного погіршення ефективності 
навчального процесу На відміну від традиційної, секційна форма передбачає ведення навчального 
процесу з фізичного виховання у складі навчальних груп, що сформовані структурним підрозділом 
кафедри – навчальним відділенням, за власним вибором студентів. Ця обставина є вирішальним 
фактором у забезпеченні диференційованого підходу до студентів та урахуванні їх рівня фізичного 
розвитку, рухової підготовленості, інтересів, мотивів та уподобань.  

Тим самим забезпечується гуманізація фізичного виховання, тобто переорієнтація процесу 
фізичного виховання на особистість, забезпечення рівних можливостей для кожного студента щодо 
вибору виду фізичної активності, спрямованості процесу фізичного виховання, якості, характеру та форм 
навчальних занять. Також вирішується принцип лібералізації фізичного виховання, тобто забезпечення 
свободи вибору виду фізичної активності, спрямованості та якості процесу навчальних занять, 
задоволення потреби у систематичних заняттях фізичним вихованням відповідно до індивідуальних 
можливостей кожного студента. І нарешті не менш важливий принцип диверсифікації фізичного 
виховання, тобто забезпечення багаторівневості, багатопрофільності, поліфункціональності програм 
фізкультурно-оздоровчої роботи, що реалізуються кафедрами фізичного виховання. Розглянемо цей 
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принцип більш детально. 
Спостерігаються значні відмінності управління навчальним процесом при використанні різних 

форм – традиційної та секційної. Безпосередньо під час проведення занять управління здійснюється 
викладачем з відповідними знаннями та досвідом, що надає йому можливість обирати програму 
поведінки для студента (різновиди комплексів вправ, їх послідовність, інтенсивність, кількість повторів, 
тривалість інтервалів відпочинку та інші чинники), що будуть викликати потрібні пристосувальні зміни в 
діяльності організму. Варіанти відповіді організму різних студентів на задані для всієї групи однакові 
види вправ залежать від вихідного рівня і особливостей пристосувальних реакцій як функціональних 
систем, так і якості виконання за формою і характером тих чи інших фізичних вправ. Зрозуміло, що чим 
вище однорідність навчальної групи за різними чинниками, що ми маємо при секційній формі, тим 
меншою є варіабельність пристосувальних реакцій, що значно полегшує завдання викладача домогтися 
відповідних зрушень в організмі студентів. Імовірно, що поведінка викладачів також буде дещо 
відрізнятися, так як при традиційній формі неоднорідність групи висуває більш складні для управління 
станом студентів завдання, але ми не будемо зупинятись на цьому факторі, достатньо підкреслити 
переваги для здійснення ефективного управління адаптацією організму студентів секційної форми 
організації навчального процесу.  

Другим фактором позитивної спрямованості відповіді організму студентів на задані навантаження 
є психологічний і залежить він від мотивації до відвідування занять, інтересу до різновидів вправ, 
самопочуття (фізичний і психологічний стан) після виконання тих чи інших вправ, сприйняття викладача 
як позитивну чи негативну особистість. Ці чинники поведінки студентів значно відрізняються в 
залежності від форми організації навчального процесу. При традиційній формі вищевказані чинники 
значно погіршують керованість навчального процесу, навіть якщо викладач високої кваліфікації і його 
завдання обґрунтовані і відповідають стану тих що займаються. 

Переваги секційної форми організації фізичного виховання підтверджують результати 
проведеного нами опитування: у секційних групах зафіксовано більш стійкий інтерес до обов’язкових 
занять з фізичного виховання – 98%, тоді як в академічних групах з традиційною формою навчання цей 
інтерес на 42% менше; 95 відсотків від опитуваних студентів секційних груп вважають, що отримують 
під час занять корисні вміння, навички та знання, тоді як в основних групах загальної фізичної 
підготовки цей показник становить 49%. Опитування студентів академічних груп з традиційною формою 
навчання показало, що частина студентів (37%), не бажає відвідувати заняття, в яких переважно 
надаються вправи з легкої атлетики, 15% студентів негативно ставляться до гімнастичних вправ, 36 
відсотків студентів категорично не бажають відвідувати басейн у зимовий час, 18% студентів не 
сприймають футбол. Але справа навіть не в тих чи інших уподобаннях, а в тому, що при застосуванні 
традиційної форми студенти підкріплюють ці неприймання нульовим відвідуванням занять відповідної 
спрямованості, що негативно впливає не тільки на відвідуваність, а і на навчальний процес з фізичного 
виховання в цілому. 

Заняття видами спеціалізованих вправ за уподобаннями та інтересами підсилюють вплив 
управлінських рішень викладача на студента, так як на разі тренер в очах спортсмена є авторитетом у 
тому виді спорту, який він обрав, а управління може здійснюватись і бути ефективним тільки за згодою 
того, ким управляють, при повному розумінні ним мети та вартості зусиль її досягнення [3], При цьому 
необхідно розуміти, що студент доросла людина, яка мислить і має свій вже сформований світогляд.  

Прoфесійна діяльність фахівців з фізичного виховання пoлягає у взаємoдії зі студентами, де 
важливим є вміння налагoдити oсoбистісні взаємовіднoсини. Не менш важливoю в психo-педагoгічній 
характеристиці викладачів з фізичного виховання є гoтoвність дo реалізації «суб’єкт-суб’єктних» віднoсин 
у системах «викладач – студент», «тренер – спортсмен», щo значнoю мірoю залежить від oсoбистісних 
якoстей фахівця. При цьoму oсoбистісні якoсті викладачів фізичного виховання зумoвлені специфікoю 
видів спорту або рухової активності та oсoбливoстями особистісного відношення до здорового способу 
життя. Тому, підбор кваліфікованих фахівців з видів спорту, які наділені відповідними морально-
етичними якостями, бажанням передати свої вміння і досвід, потребу до занять фізичними вправами 
студентам, значно впливає на ефективність роботи кафедр фізичного виховання. При традиційній формі 
проведення занять вищевказана вимога втрачає свій сенс, так як спортивна спеціалізація викладача не 
має застосування, він її поступово втрачає і навіть деградує як тренер-фахівець у конкретному виді 
спорту. Але ж найбільш віддані спорту викладачі не можуть змиритись з подібною дискваліфікацією і 
шукають собі іншу роботу, залишаються найменш кваліфіковані і байдужі до свого призвання, що не 
сприяє підвищенню якості проведення занять. 

Друга вимога передбачає дотримання якісних характеристик проведення заняття. Чим більша 
однорідність складу групи, тим легше підтримувати моторну щільність заняття (загальна щільність 
більш залежить від кваліфікації та досвіду викладача). У наших дослідженнях проведення занять з 
плавання, де порівнювалась секційні та академічні групи студентів з однаковим початковим рівнем 
плавальної підготовленості та однаковими завданнями заняття, моторна щільність заняття була значно 
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вище у студентів секційних групи – 68,3% проти 44,1 % академічних груп, хоча заняття проводив один і 
той же викладач. Під час виконання 25-метрового відрізку на швидкість 92% студентів секційних груп 
виконували його зі значною інтенсивністю і пульсом у межах 190-215 скорочень на хвилину, а 86% 
студентів академічних груп не змогли значно підвищити інтенсивність, що підтвердили відносно 
незначним підвищенням пульсу до 180-190 серцевих скорочень на хвилину. У той ж час, одержав 
завдання проплисти декілька відрізків на витривалість, 85% студентів секційних груп вдавалось 
утримувати пульс в межах 140-150 скорочень на хвилину (на рівні ПАНО), тоді як 55% студентів 
академічних груп перевищили цей поріг під час плавання на витривалість у середньому на 35 скорочень, 
тобто зовсім різні за інтенсивністю і спрямованістю завдання вони виконували практично однаково.  

Також, в секційних групах 91% студентів досягають більш менш оптимальної рухової активності, 
тобто повністю виконують поставлені завдання за об’ємом та інтенсивністю (з врахуванням 
індивідуальних можливостей та самопочуття на день проведення заняття), тоді як у студентів 
академічних груп цей показник (57%), набагато нижчий і він у більшій мірі залежить від настрою, 
мотивації студентів та їх уподобань до змісту і наповнення занять з фізичного виховання. 

Значним надбанням студентів у секційних заняттях є широкий різновид засвоєних рухових вмінь 
та навичок у вправах, спрямованих на координацію та спритність, які є базою для спеціальної, а у 
подальшому і для професійно-прикладної фізичної підготовки. У традиційних заняттях неоднорідність 
групи не дає можливості застосувати весь спектр загально-фізичних вправ, тому руховий досвід 
студентів, що займаються фізичним вихованням у складі академічних груп, значно поступається 
студентам секційних груп. 

І нарешті остання вимога про надання освітньої спрямованості. Заняття з фізичного виховання зі 
секційною формою навчального процесу виконуються студентами на більш кваліфікованому рівні, так як 
деякі студенти мають вже спортивний розряд або деякий рівень умінь та навичок, що дозволяє 
виконувати частину одержаних завдань самостійно і тим самим надає можливість викладачу 
індивідуально розбирати нюанси техніки та методики виконання тих чи інших вправ. Під час інтервалів 
пасивного відпочинку після інтенсивних вправ також є час для роз’яснення методичних правил 
виконання тренувальних навантажень тієї чи іншої спрямованості. Але можливості надання та 
сприймання інформації забезпечуються не тільки цими чинниками, адже студент сам обрав цей вид 
спорту і виконує вправи добровільно, не з примусу, і вся інформація, що надходить від викладача-
тренера, який є авторитетом саме тому, що він є носієм певного рівня як теоретичних знань, так і 
практичного досвіду, з вдячністю сприймається і легко запам’ятовується. 

Враховуючи критичний стан здоров'я певної кількості студентів, які все більше втрачають 
власний рівень фізичної підготовленості, нехтуючи руховою активністю або вживаючи алкоголь і 
наркотики, перед кафедрами фізичного виховання постає завдання вернути молоді чудовий світ спорту, 
удосконалюючи неформальну фізкультурну освіту на практичних заняттях, у тому числі і власним 
прикладом, як ефективний засіб формування особистості, що надає знання, практичні уміння, навички та 
потребу самостійно займатися фізичними вправами усе життя, тобто змінює поведінкову парадигму 
студентів щодо необхідності занять фізичним вихованням з примусової на добровільну 

Практичне втілення секційної форми навчального процесу з фізичного виховання у провідних 
вузах України показало її високу ефективність і життєвість, адже студенти самі обирають вид спорту 
відповідно до своїх уподобань, рівня фізичної підготовленості і здоров’я, що дозволяє уникнути 
більшості негативних чинників традиційної форми і проводити заняття на більш високому рівні із 
залученням інноваційних технологій фізичного виховання. Тому, ті ректори ВНЗ, які замість того, щоб 
реформувати фізичне виховання, імплементувати його у сучасні реалії України, намагаються 
позбавитись цієї дисципліни і заощадити на цьому недалекоглядному рішенні, більше програють ніж 
виграють. 

 Підсумуємо усі pro and contra: 
 1. За основу ми беремо секційну форму організації навчального процесу з фізичного виховання, 

де проводяться заняття певним видом спорту (рухової активності), у складі навчальних груп (секцій), що 
сформовані кафедрою за власним обранням студентів. 

 2. Ці заняття проводяться за загально університетським розкладом у денні години (перша, друга, 
третя, та четверта пари), що надає змогу охопити весь контингент студентів перших двох курсів, 
рівномірно завантажити спортивну базу та надати можливість у вечірні години починаючи з п’ятої пари 
проводити тренування збірних команд університету або займатися наданням фізкультурних комерційних 
послуг. 

 3. Варто впроваджувати доступні та економічно дешеві види спорту, що не потребують значних 
капітальних вкладень: спортивне орієнтування, туризм, шейпінг, аеробіка, футбол (за умовою наявності 
трав’яного поля, яке можна підготувати силами студентів), волейбол, баскетбол (ґрунтові майданчики 
ущільнені гран відсівом і оснащені елементарною дренажною системою), багатоборства, основною 
складовою яких є кросовий біг, наприклад, кросовий біатлон, прості тренажерні майданчики для занять 
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такими силовими видами як пауерліфтинг та атлетична гімнастика, що оснащені спеціальними зварними 
тренажерами з метала, які неможливо розібрати або «унести», теніс (саморобний ґрунтовий майданчик), 
тощо. Також необхідно мати роздягальні та душові. В той же час економічно дорогі види спорту, що 
потребують значних капітальних вкладень і будівництва вартісних спортивних споруд: хокей, фігурне 
катання, біг на ковзанах, гребля, плавання, гімнастика, фехтування, велоспорт доступні лише потужним 
навчальним закладам. 

 4. Кафедра з 12-14 викладачів цілком спроможна проводити заняття з 2200 студентами 1-2 курсів, 
для ВНЗ з мінімальною чисельністю у 6 тисяч студентів. Кошти на заробітну платню викладача на місяць 
у середньому складають біля 3 тис гривень (спортивна база, якщо її грамотно експлуатують, повинна 
сама себе утримувати за рахунок платних послуг). 

 5. Заняття фізичним вихованням не тільки підвищують фізичну, а і розумову працездатність 
студентів, а у подальшому сприяють їх продуктивної праці на виробництві. 

 Contra:   
1. Небажання викладачів деяких ВНЗ виконувати наукові дослідження, публікувати фахові статті, 

оновлювати застаріле методичне обґрунтування організаційних форм і змісту навчального процесу з 
фізичного виховання. Звісно, яке може бути позитивне ставлення до кафедри, яка не має кандидатів наук, 
не подає звіт з наукової роботи і не бажає приймати участь у оснащенні та підтримці стану спортивної 
бази. Рейтинг таких кафедр знижує загальний рейтинг ВНЗ та його конкурентоспроможність, що 
недопустимо і потребує докорінної перебудови таких кафедр.  

2. Негативне ставлення студентів до викладачів і предмету, особливо при традиційній формі 
навчального процесу з наступних причин: формальне відношення викладача до свого предмету, що 
зводиться лише до занять загально фізичною підготовкою та жорсткому прийому нормативів, які дуже 
складно виконати непідготовленій людині, авторитарний стиль поведінки, грубощі та інші негативні 
чинники. Навчальний процес подібних кафедр потребує реформування. 

3. Проведення занять в академічній групі, де склад студентів дуже неоднорідний за статтю, 
уподобаннями до фізичних вправ, станом здоров’я і фізичної підготовленості. Необхідно відмовитись від 
занять фізичним вихованням у складі академічних груп. 

4. Вищий навчальний заклад заощадить 36-42 тисячи гривень на місяць від звільнення викладачів 
фізичного виховання, натомість держава одержить 6 тисяч студентів з погіршеним рівнем фізичної 
підготовленості та станом здоров’я, а також 12-14 безробітних і стільки ж сімей без годувальника, 
враховуючи безробіття і неконкурентоспроможну професію. Дуже сумнівне заощадження!  

Висновки. Наше суспільство вслід за європейськими країнами і США починає поступово 
розуміти, що здоров’я є великою цінністю не тільки для окремого індивідуума, але і суспільства в 
цілому. Першими це зрозуміли роботодавці приватних фірм, які віддають перевагу більш спортивним, 
здоровим і витривалим, без шкідливих звичок, претендентам на робочі місця, що не потребують 
численних перекурів та лікарняних. Такий підхід примушує замислитись і студентів, спонукає їх більш 
уважно ставитись до фізичного виховання і свого здоров’я, зважаючи на той недостатній руховий режим, 
що притаманний способу життя сучасної молоді. Цей феномен бажано врахувати і деяким 
відповідальним працівникам Міністерства освіти, які з легкістю згодні позбутись фізичного виховання, 
тоді як сусідня велика держава, що наполегливо зміцнює свою оборонну здатність, посилює якість 
фізичного виховання як в середніх так і вищих навчальних закладах. 
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Анотація 
У статті уточнюється сутність та зміст понять «методична діяльність викладача», «методична 

компетентність викладача  вищого навчального закладу». Представлена характеристика стану 
методичної компетентності викладачів Криворізького економічного інституту. Висвітлюються 
особливості викладання на основі досліджень на прикладі фахових дисциплін підготовки майбутніх 
менеджерів з економіки. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Забезпечення якості підготовки фахівців у вищих 

навчальних закладах передбачає впровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки, 
оновлення методики викладання. Професіоналізм викладача проявляється і у його здатності мотивувати 
навчальну діяльність студентів та організовувати її як дослідження, творчість та самостійне рішення 
проблеми. В той же час результати власних спостережень, анкетувань та аналіз наукової літератури 
виявили протиріччя між потребами сучасного навчального процесу  з впровадження інтерактивних 
технологій навчання та готовністю викладачів до методичної діяльності у непедагогічних навчальних 
закладах, що обумовлено низьким рівнем методичних знань та вмінь, які необхідні для підготовки 
конкурентоздатних фахівців. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі дозволяє констатувати, що проблема методичної 
компетентності досліджується Н.Б. Грицай2, О.О. Жигайло3,О.І. Жорновою4,  В.Ф. Заболотним5, 
Л.А. Києнко-Романюк6, Н.В. Майєр7, Л.В. Олійник9, Л.Ю. Сімоненко11, Л.О. Сущенко14 та 
іншими науковцями. Увага науковців зосередилась головним чином на методичній компетентності 
майбутніх вчителів. Так Л.Ю. Сімоненко розглядала методичну компетентність як складник професійної 
компетентності вчителя української мови, а В.Ф. Заболотній вчителя фізики. Н.В. Майер висвітлювала 
питання методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови як компонент загально 
професійної підготовки. З точки зору О.О. Жигайло методична компетентність є інтегральною 
характеристикою підготовки майбутнього вчителя початкових класів. На думку Н.Б. Грицай методичні 
знання та вміння є основою методичної компетентності майбутніх учителів біології. Л.А. Києнко-
Ромнюк зосередила свою увагу на науково-методичній компетентності педагога в контексті завдань 
післядипломної освіти. Методична компетентність майбутніх офіцерів військ зв’язку була предметом 
дослідження Л.В. Олійник.  Певний інтерес для нашого дослідження має робота Л.О. Сущенко, яка 
запропонувала методичний інструментарій формування фахової компетентності у майбутніх педагогів у 
процесі поза аудиторної пошуково-дослідницькій діяльності. 

Однак, незважаючи на вивчення окремих аспектів методичної компетентності викладачів, 
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відсутні цілеспрямовані дослідження означеної проблеми на базі вищих економічних навчальних 
закладів України. 

 Мета статті полягає у висвітленні особливостей викладання на основі досліджень як вимоги 
методичної компетентності викладача вищого економічного навчального закладу. 

Для реалізації означеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 
 уточнити сутність та зміст понять «методична діяльність викладача», «методична 

компетентність викладача  вищого навчального закладу»; 
 схарактеризувати стан методичної компетентності викладачів Криворізького 

економічного інституту; 
 висвітлити особливості викладання на основі досліджень на прикладі фахових дисциплін 

підготовки майбутніх менеджерів з економіки. 
Виклад основного матеріалу. Діяльність викладача вищого навчального закладу включає 

навчальну, методичну, науково-дослідну та виховну роботу. Зазначені види діяльності мають бути 
пов’язані між собою для забезпечення якості підготовки студентів. У науковій літературі питанням 
методичної роботи у навчальних закладах приділяється багато уваги, найбільш розповсюдженими є 
поняття «методична діяльність», «методична робота» та «науково-методична робота», «науково-
методична діяльність». Єдності поглядів на означені поняття немає. Певний інтерес для нашого 
дослідження має визначення М.М. Оськіної10, щодо визначення методичної діяльності як самостійного 
виду професійно-педагогічної діяльності викладача вузу та цілісної, заснованої на досягненнях 
передового досвіду системи взаємопов’язаних заходів, що спрямовані на підвищення теоретичного рівня 
та методичної компетентності окремого викладача та колективу вузу у цілому. Сутність методичної 
діяльності викладача на думку дослідниці саме полягає у посередництві між наукою та освітою, у 
виявленні та породженні нових сенсових структур знань та їх переклад у форми, що доступні засвоєнню 
студентів.  

В обов’язки викладацького складу вищого навчального закладу включені декілька видів 
методичної діяльності: навчально-методична, науково-методична та організаційно-методична. Н.В. 
Бордовська та О.В.Тітова12 виокремлюють різні нормативно оптимальні структури діяльності 
викладачів вузу в залежності від посади, яку займають викладачі. Так для асистента та старшого 
викладача домінуючою діяльністю є навчально-методична, для доцента – науково-методична, для 
професора – наукова діяльність, для викладачів, що займають керівні посади – організаційно-
управлінська діяльність. Зміст науково-методичної роботи викладачів полягає у написанні підручників, 
монографій, навчальних та методичних посібників саме вони дозволяють віддзеркалити наукові 
дослідження у методичних розробках. 

Ми поділяємо точку зору науковців про те, що хоча напрямки методичної роботи викладача 
залишаються не змінними, характер та зміст міняються. Сьогодні потрібен викладач який має  
створювати такі умови навчання, які б допомогли студентам формувати соціальний досвід рішення 
пізнавальних завдань, комунікативних, організаційних та інших, які власно і виступають змістом освіти. 
Рішення означеного питання передбачає наявності методичної компетентності викладача та достатнього 
практичного досвіду, чого не рідко бракує сучасним вітчизняним викладачам. 

Досліджуючи проблему формування готовності до методичної діяльності викладачів технічних 
вузів у системі підвищення кваліфікації М.М. Оськіна виявила недоліки існуючої системи методичної 
діяльності у вузі: 

 домінує стереотипне використання викладачами традиційних підходів до реалізації 
освітніх програм та їх методичного супроводу; 

 практично відсутні технології взаємодії викладачів з питань методичного забезпечення 
формування однойменних компетенцій в процесі вивчення різних дисциплін; 

 не введено у систематичну педагогічну практику та методично не обґрунтовано 
використання у навчальному процесі результатів власних наукових досліджень викладачів; 

 підвищення кваліфікації викладачів ведеться мозаїчно та безсистемно, результати 
навчання, а також їх наступне використання у навчальному процесі не відстежуються; 

 зміст програм періодичного підвищення кваліфікації не має між собою очевидного 
зв’язку; 

 практично втрачено досвід систематичного проведення педагогічного та методичного 
аналізу занять молодих викладачів більш досвідченими педагогами3с.11. 

Таким чином можна зробити висновок про те, що результативність методичної діяльності 
викладача вищого навчального закладу залежить від рівня його методичної компетентності.  

Питанням методичної компетентності викладача вишу присвячені дослідження С.М. 
Барангулової, О.І.Жорнової, Н.П. Пучкова, К.М. Сагинова, Р.С.Саликжанова,Н.В. Соловової,  О.М. 
Солодовнікової, Л.В. Ткаченко та інших. 

З точки зору С.М. Барангулової1  методична компетентність викладача вузу включає 
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гармонійне поєднання його викладацької і науково-дослідної діяльності; співвідношення теорії і 
фактології, знання і досвіду, взаємозв'язок знань, умінь і навичок при провідній ролі знань; якість роботи 
викладача, що визначається його умінням освоювати сучасні дидактичні технології і сполучати їх 
відповідними авторськими методиками; майстерність викладача, що безпосередньо пов'язана з його 
здатністю мотивувати навчальну діяльність студентів і організовувати її як дослідження, творчість і 
самостійне рішення проблеми; відношення викладача до своєї праці, що залежить від його загальної 
культури, володіння універсальними знаннями, а також орієнтації на нову парадигму вузівської освіти, 
що включає в себе перехід до багатоваріативної системи освіти, реалізацію особистісно-орієнтованої 
освіти, використання ринку освітніх послуг, системного підходу до інноваційних процесах та інше. Її 
показниками на думку дослідниці  виступають: чітке бачення орієнтирів навчання; прояв зразка 
професіоналізму у своїй справі; мотивування та організація ефективної діяльності студентів; знання та 
застосування нових вузівських технологій навчання, що максимально адаптовані до власного досвіду та 
специфіці предмету; орієнтація на зв’язок теорії та практики  в інтересах розвитку активної професійної 
позиції та дієвого мислення у майбутніх фахівців; забезпечення зворотнього зв’язку у навчанні через 
різні види контролю та самоконтролю. Ми погоджуємось з думкою науковця про те, що методична 
компетентність проявляється у такому показнику, як дослідницька спрямованість навчальної діяльності 
викладача, що включає неперервну педагогічну діагностику, науковий аналіз результатів навчання та 
здійснення необхідної педагогічної корекції. 

На думку А.В. Нікітіна та Л.І. Романкової  методична компетентність викладача вузу є 
інтегративною характеристикою особистості, що відображає системний рівень володіння методичними 
знаннями, вміннями діагностувати результати досягнень мети навчання, проектувати методики та 
технології навчання. освоювати інноваційні технології, відбирати інноваційний зміст навчання, 
проводити моніторинг результатів навчання та якість освітньої діяльності. 

Н.В. Соловова13 виокремила у структурі методичної компетентності викладача вузу наступні 
компоненти: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, технологічний, рефлексивний та оціночний. 
Відповідно до компетенцій визначаються науковцем критерії оцінки методичної компетентності : 
мотиваційно-цільовий критерій (готовність і інтерес до методичної роботи; постановка і усвідомлення 
цілей методичної діяльності, наявність мотиву досягнення мети, мотивів підвищення кваліфікації, 
усвідомлення цінності методичних знань; задоволеність методичною діяльністю); 2) когнітивний 
критерій (наявність методичних знань, умінь і навичок, застосування їх в нових умовах; уміння 
класифікувати і систематизувати методичні явища, виділяти методичні проблеми, аналізувати і 
вирішувати їх; освоювати передовий досвід у галузі методики; володіти активними методами і формами 
виховної діяльності і практичної участі в ній); 3) операційний критерій (оволодіння методичними 
уміннями; застосування на практиці нових методик, педагогічна взаємодія на рівні співпраці);4) критерій 
аналітико-рефлексивний (оволодіння аналітичними і оцінно-інформаційними уміннями; творчий 
критерій (усвідомлення наявності творчих здібностей; творча активність у методичній діяльності; 
свідомість авторських методик.  

 Серед рівнів методичної компетентності викладача вузу Н.В. Соловова виокремлює 
репродуктивний, адаптивний, локально-моделюючий, системно-моделюючий. Перший рівень вважає 
дослідниця свідчить про сформованість у викладача вузу цілісних уявлень про вимоги до методичної 
діяльності, до методичного забезпечення та супроводу навчального процесу, знань про методики 
викладання навчальної дисципліни(домінує когнітивний компонент). Адаптивний рівень 
характеризується вважає Н.В. Соловова спрямованістю методичних знань та вмінь викладача вузу на 
рішення методичних завдань з врахуванням контингенту студентів та труднощів що виникають (домінує 
когнітивний та технологічний компоненти). Третій рівень свідчить, зазначає авторка про виражений 
прояв викладача здійснювати методичну діяльність, про наявність методичного досвіду, інтересу до 
методичної роботи та ціннісного відношення до неї (домінує ціннісно-мотиваційний компонент). 
Останній із зазначених рівнів характеризується сформованими рефлексивними та оціночним 
компонентами та передбачає переконана Н.В. Соловова наявність у викладача власної системи 
методичної діяльності. 

Оцінку методичної компетентності викладача необхідно робити постійно, оскільки це дасть 
змогу корегувати навчальний процес та підвищувати якість підготовки студентів та будувати 
індивідуальні траєкторії підвищення методичної компетентності викладачів. 

З метою вивчення факторів, що впливають на якість викладання ми звернулись до вибіркового 
опитування студентів 2-5 курсу усіх спеціальностей. 

Вибірки склала 1500 респондентів.  
Опитування включало декілька напрямків: 
 Інтерес студентів до занять, які проводять викладачі інституту; 
 Ступінь розуміння основних положень, які повідомляються в процесі лекцій та семінарсько-

практичних занять; 
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 Взаємозв’язок лекцій, семінарсько-практичних занять та консультацій тощо. 
Аналіз отриманих даних дозволив визначити такі загальні тенденції: 
 Більше чим 70% студентів цікаво слухати лекції певною мірою; 
 Більше 60% студентів вказали, що викладачі знаходять контакт з аудиторією; 
 Рівень культури мови викладачів, їх ерудиції оцінені студентами як доволі високий 73,8%(2 

курс) та 54,6%(5 курс). 
Виявлені тенденції зберігаються на всіх спеціальностях в межах статистично достовірної 

похибки.  
Однак не все так просто і безперечно позитивно. Відповіді студентів на питання уточнюючого та 

корегуючого характеру змушують замислитись над впливовістю викладачів на студентів, привабливістю, 
методичною грамотністю педагогів. 

 
Оцінка методики викладання викладачів студентами 

Таблиця 1 
Володіння навчальним матеріалом та методикою його викладання 

Показники 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Викладає матеріал ясно, доступно 7,3% 9,2% 8,5% 7,1% 

Роз’яснює складні місця 8,1% 7,8% 12,8% 14,4% 

Виділяє головні моменти 10,9% 9,2% 13,3% 12,2% 

Дотримується логічної послідовності у 
викладанні 5,6% 5,8% 8,5% 7,1% 

Від 6 до 11% студентів відзначили уміння викладачів науково-теоретичного та методичного 
характеру, а саме:  

11,4% студентів вказали на те, що викладачі виділяють головні моменти 
10,7% -- Роз’яснюють складні місця  
8% - Викладають матеріал ясно, доступно 
6,8% - Дотримуються логічної послідовності у викладанні  
Активізація діяльності студентів передбачає широке використання у навчальному процесі вузу 

активних та інтерактивних форм проведення занять. Вчені  зазначають, що у навчальному процесі 
підготовки бакалавра частка занять, що проводяться в інтерактивній формі має становити не менше 20% 
аудиторних занять. У навчальному процесі підготовки магістра – не менше 40% аудиторних занять. 
Опитування студентів свідчить про значно менші показники використання інтерактивних технологій 
викладачами нашого закладу. 

Опитування, аналіз результатів спостережень викладачів Криворізького економічного інституту 
свідчить про труднощі у викладачів, що пов’язані з інноваціями та модернізацією навчального процесу, 
впровадженням інноваційних методів та технологій навчання, що свідчить про недостатній рівень 
технологічного та рефлексивного компонентів у структурі методичної компетентності. Про це свідчать и 
результати залученості студентів у навчальний процес ми провели анкетування студентів першого курсу 
спеціальності "Менеджмент організацій". Студентам запропонували оцінити в середньому наскільки 
часто (часто, іноді, вкрай рідко, ніколи) вони у першому семестрі: 

 задавали питання на семінарі та приймали участь у загально груповій дискусії; 
 приходили на семінар з невиконаними домашніми завданнями; 
 працювали над домашніми завданнями разом з одногрупниками; 
 обговорювали з викладачем у поза аудиторні години власні ідеї, що виникли під час 

засвоєння курсу. 
В опитуванні приймало участь 25 студентів. Результати анкетування показали, що 68% студентів 

іноді приймали участь у загально груповій дискусії; 36% ніколи не працювали над домашніми 
завданнями разом з одногрупниками, іноді це робили 48%. 56% студентів ніколи не обговорювали з 
викладачем у поза аудиторні години власні ідеї, що виникли під час засвоєння курсу.76% опитаних 
першокурсників іноді приходили на семінар з невиконаними домашніми завданнями, дуже часто це 
робили 12%. Наведені факти свідчать, що формування соціальної відповідальності не виокремлюється як 
мета освіти в галузі менеджменту, навчальні програми хоча і містять питання  активізації процесу 
навчання, на практиці не реалізуються, методична грамотність та володіння інтерактивними 
технологіями викладачами економічного вузу потребує удосконалення. 

Інтерактивне навчання, це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності майбутніх  
менеджерів, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких 
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кожен, хто навчається, відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Ми поділяємо точку 
зору Н. Бордовської12,с.39, що інтерактивні технології спрямовані на активізацію діяльності самих 
суб’єктів в освітньому процесі та їх розвиток. До означеної групи відносяться ігрові, проективні 
технології, технології «мастер класу», рефлексивні технології, технології самопізнання та самооцінки, 
самопрезентації та інші. Інтерактивна технологія навчання – це така організація навчального процесу, за 
якої неможлива неучасть того, хто навчається, в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на 
взаємодії всіх його учасників процесі. Кожен має конкретне завдання, за яке він повинен публічно 
прозвітуватись, від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання. 
Інтерактивні технології включають в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі 
інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, розумові й навчальні умови й 
процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів. Організація інтерактивного 
навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення 
проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.  

Інтерактивне навчання має включати такі компоненти: набір тренувальних тематичних вправ для 
закріплення знань, навичок, умінь, які були одержані за допомогою схем, діаграм чи іншого виду аудіо- і 
відеоматеріалу;  наявність тестів для кожного з етапів навчання;  можливість роботи з викладачем-
наставником та іншими студентами. Отримані під час проведення експерименту дані дозволяють 
стверджувати, що для ефективного застосування інтерактивного навчання викладач повинен старанно 
планувати свою роботу, щоб: дати завдання студентам для попередньої підготовки; відібрати для заняття 
такі інтерактивні вправи, які дали б студентам «ключ» до освоєння всієї теми; дати студентам час 
подумати над завданнями, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали 
його; на одному занятті можна використовувати одну (максимум дві) інтерактивні вправи, а не їх 
калейдоскоп; важливим є проведення обговорення підсумків інтерактивної вправи, зокрема, акцентуючи 
увагу і на іншому матеріалі теми, безпосередньо не порушеному в інтерактивній вправі тощо. 

Наведемо приклад застосування інтерактивних технологій в навчальному процесі підготовки 
менеджерів вправа «5 з 25»16,с.25-28 

До роботи залучається матеріал певної теми. Складається анкета – список з 25 тверджень, що 
розкривають сутність теми що вивчається, безумовно враховуючи дані останніх наукових досліджень. 
Твердження мають бути однаково значущими, для того, щоб складно було обрати декілька основних із 
запропонованого переліку для висвітлення значеної ідеї. 

АНКЕТА 
Із запропонованого переліку тверджень (25) необхідно обрати 5 найбільш значущих та 

розташувати їх за ступенем важливості. 
Системоутворюючу ідею може запропонувати викладач, а можуть і самі студенти. 
Процедура роботи з анкетою: 
1. Індивідуальний вибір. Кожен студент визначає власну позицію по даному питанню – 

обирає 5 найбільш значущих тверджень. 
2. Поділ на групи. Викладач створює малі групи 
3. Робота у малих групах. Кожна група працює над створенням загальної позиції – вибором 

5 найбільш значущих тверджень. Сумісний вибір мають поділяти всі члени підгруп. На даному етапі 
важливо слухати один одного та обирати вагомі аргументи. 

4. Іерархізація. Ранжування 5 найбільш важливих тверджень необов’язково. Викладач сам 
визначає, вводити цей етап чи ні. 

5. Представлення результатів. Представники підгруп (за бажанням чи вибору викладачів) 
презентують результати своєї роботи. Дається стислий коментар з записом на дошці. 

6. Коментар ведучого. Викладач підводить підсумки роботи, коментує результати малих 
груп. Він мотивує свій вибір як один з поглядів на проблему, а не як рішення спору.  

Прикладом проведення семінарського заняття з використанням результатів досліджень може 
бути такий: 

 Темперамент в діяльності людини 
Мета: Узагальнення інформації щодо темпераменту, визначення можливостей урахування 

темпераменту в організації та виконанні діяльності. 
Тип заняття: семінар (з обговоренням індивідуальних завдань). 
Питання для обговорення: 
 Тип темпераменту і управлінська  діяльність. 
 Прояви темпераменту в певних ситуаціях діяльності. 
 Темперамент в професійній діяльності менеджера. 
 Темперамент та культура поведінки управлінця. 
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1. Психология и педагогика./Под ред. К.А. Абульхановой, Н.В. Васиной, Л.Г. Лаптева. В.А. 

Сластенина. –М.: Изд-во «Совершенство», 1998. 
2. Психология. Ученик для экономических вузов/Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – Спб.: 

Питер,2000. – 672. 
3. Психологія та педагогіка: Навч. посіб. / Л.А. Колесніченко, М.В. Артюшина, О.М. Котикова та 

ін.; За заг. ред. Л.А. Колесніченко. – К.: КНЕУ, 2008. 
4. Психологія та педагогіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./Л.В. Музичко. –К.: 

КНЕУ, 2008. 
 
Методичні рекомендації: 
Під час підготовки до семінару студенти ознайомлюються з літературою, вивчають навчальну 

інформацію, що представлена до означеної теми. За допомогою викладача майбутні фахівці з управління 
готують ессе, виступи за їх змістом, індивідуальні завдання. 

Тематичні напрямки для підготовки ессе та виступів до них: 
 Урахування індивідуальних особливостей темпераменту в діяльності менеджера. 
 Прояви психологічних властивостей темпераменту в пізнавальних процесах людини. 
Індивідуальні завдання: 
 Складіть схему: Типологія темпераменту. 
 Проведіть діагностичне дослідження темпераменту студентів своєї групи. Проаналізуйте 

результати. 
 Підготуйте інсценування фрагментів співбесіди при працевлаштуванні робітників різних типів 

темпераменту. 
 Підберіть приклади діяльності великих людей за проявом темпераменту. 
Заняття проходить за питаннями, які зазначені вище. Викладач розробляє структуру заняття з 

урахуванням того, що теоретичні питання доповнюються обговоренням підготовлених виступів, 
індивідуальних завдань. 

Соціальна відповідальнність як складова професійної діяльності менеджерів 
Мета: Ознайомлення із соціальною відповідальністю як професійно значущою якістю 

менеджера з економіки,соціальною відповідальністю як складової професійної діяльності менеджера та 
етикою бізнесу як підґрунтям саціальної відповідальності сучасного фахівця з управління. 

Тип заняття: круглий стіл. 
Рекомендована література: 
1. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник/ О.В. Баєва, Н.І. Ковальська, 

Л.О. Згалат-Лозинська – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524с. 
2. Вієвська М.Г. Особистісно-орієнтований підхід як засіб формування соціальної 

відповідальності майбутніх менеджерів/М.Г. Вієвська // Вища освіта України – Додаток 3 (т.V(12)) – 
2008р. – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 
простору”. – С. 97-102 

3. Вієвська М.Г. Стратегія формування соціальної відповідальності як складової професійної 
компетентності майбутніх менеджерів з економіки /М.Г. Вієвська//Вісник Черкаського університету. 
Серія: педагогічні науки. Випуск №147. Черкаси, 2009. – С.85 – 89. 

4. Колот А.М., Грішнова О.А.  Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: 
монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012. – 501с. 

5. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник /О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: 
“Академвидав”». 2003. – 416с. 

6. Корисні сайти:  
«Круглий стол в КО» (Caux Round Table) www.cauxroundtable.org 
Глобальная инициатива ответственного лидерства (Global Responsible Leadership Initiative — GRLI) 

www.grli.org 
Европейская академия бизнеса и общества (European Academy for Business and Society — EABIS) 

www.eabis.org 
55. Европейская ассоциация зтики бизнеса (European Business Ethics Network — EBEN) www.eben-

net.org  
Офіційний сайт Секретаріату мережі Глобального договору в Україні: www.globalcompact. org. ua. 
          Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

www.gsom.pu.ru 
Ассоциация Менеджеров России  www.amr.ru 

Список використаних джерел 



 51

International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) — 
www.nottingham.ac.uk.business/ICCSR.  

Account Ability The Institute of Social and Ethical Accountability www. accountability21. net. 
Методичні рекомендації: 
Під час підготовки до заняття студенти ознайомлюються із рекомендованою літературою, 

використовує можливості інтернету  орієнтуючись на наступні запитання: 
 соціальна відповідальністю як професійно значуща якість менеджера з економіки, 
 соціальна відповідальність як складова професійної діяльності менеджера 
 етика бізнесу як підґрунтя соціальної відповідальності сучасного фахівця з управління. 
Студенти готують аудиторію, парти розташовують, імітуючи замкнуте коло. Викладач займає 

місце серед студентів, по черзі оголошує питання і надає можливість кожному із студентів висловитися 
за конкретним питанням. Він пильно стежить за тим, щоб виступи були чітко регламентованими (3 хв.), 
ґрунтовними, логічними, а також, щоб студенти уважно слухали виступаючих, не висловлювали голосно 
свої враження під час виступу інших. 

Після завершення обговорення питань викладач підсумовує виступи, аналізує діяльність 
студентів. 

Висновки. Отримані нами дані свідчать про певні прогалини в методичній компетентності 
викладачів економічного навчального закладу. Подальшу свою роботу ми бачимо в цілеспрямованій 
роботі на факультеті щодо усунення означених недоліків та підвищенні рівня методичної компетентності 
викладачів.  

 

 

 
 

1. Барангулова С.М. Формирование методической компетентности преподавателя в 
современных условиях жизнедеятельности вуза /С.М. Барангулова// Университетский комплекс как 
региональный центр образования и науки; материалы Всеросийской науч-методич конференции 30 
января – 1 февраля 2013г. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. – С. 2439—2442. 

2. Грицай Н. Методичні знання та вміння як основа методичної компетентності майбутніх 
учителів біології/Н. Грицай//Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 
університету.  2012. Ч.4. С. 88-95 

3. Жигайло О. Методична компетентність як інтегральна характеристика фахової підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів/О. Жигайло//Молодь і ринок.  2014. №8. С. 95-98 

4. Жорнова О.І. Методична компетентність викладача ВНЗ: навч. посіб.  /О.І. Жорнова, О.І. 
Жорнова.  К.: Інтерсервіс, 2013.  335с.     

5. Заболотний В. Методична компетенція майбутнього учителя фізики як важлива складова 
професійної компетентності/В. Заболотний//проблеми підготовки сучасного вчителя 2013. №7. С. 
156-161. 

6. Києнко-Романюк Л.А. Науково-методична компетентність педагога в контексті завдань 
сучасної післядипломної освіти /Л.А.  Києнко-Романюк//Проблеми сучасної педагогічної освіти. 
Педагогіка і психологія.  2013.  Вип.40(2).  С.233. 238. 
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Анотація 

Проаналізовано кроки, здійснювані Україною у контексті впровадження ефективних 
європейських та світових підходів до організації дослідницької діяльності в університетах та до 
презентації її результатів з використанням сучасних технологій. 

Ключові слова: дослідницька діяльність, інформаційне забезпечення, відкритий доступ, освітньо-
науковий простір. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Сучасний етап розвитку української освітньої 

системи, прагнення інтегрувати систему вищої освіти у європейський і світовий освітній та науковий 
простір зумовлюють актуальність впровадження ефективних європейських підходів до організації 
навчальної та дослідницької діяльності в університетах та до презентації її результатів із метою їх 
удосконалення та входження у світовий науковий контекст. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Питання інтеграції дослідницької та навчальної 
діяльності в університетах вивчали О. Борисова, В. Луговий, В. Коцур, В. Прошкін, І. Сініцина, Т. 
Фініков, І. Ходикіна, О. Шаров та інші; проблемам теорії і практики організації науково-дослідницької 
діяльності присвячені праці А. Босенко, Р. Вернидуба, Л. Султанової, О. Пєхоти, О. Прохорової, В. 
Родула та інших; питання інформаційного забезпечення дослідницької діяльності досліджували  О. 
Бичко, Н. Артамонова, В. Бєлінська, Н. Мороз, Л. Філіпова, Т. Ярошенко та інші; науково-дослідницьку 
роботу у межах ВНЗ як важливий компонент підготовки майбутніх фахівців досліджували П. 
Горкуненко, Н. Козак, О. Микитюк, Н. Пузирьова, Л. Сущенко, І. Фролова та інші;  

Мета статті. Проаналізувати кроки, здійснювані Україною у контексті впровадження 
ефективних європейських та світових підходів до організації дослідницької діяльності в університетах та 
до презентації її результатів з використанням сучасних технологій. 

Виклад основного матеріалу. У процесі інтеграції української системи вищої освіти у європейський 
і світовий освітній і науковий простір важливим кроком є розроблення нової та удосконалення чинної 
законодавчої та нормативно-правової бази. У січні 2007 р. було ухвалено Закон України «Про Основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр.» де визначено як один із 
головних пріоритетів України прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і 
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спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати 
інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати 
можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й 
особистому розвиткові та підвищуючи якість життя. Важливими завданнями визначено: розвиток 
загальнодоступної інформаційної інфраструктури; створення електронних інформаційних ресурсів в 
архівах, бібліотеках та музеях, науково-дослідних установах; забезпечення вільного доступу до 
результатів наукових досліджень, створених за рахунок коштів Державного бюджету України; 
забезпечення розвитку національної науково-освітньої інформаційної мережі та інформаційних ресурсів 
за головними галузями знань і приєднання її до європейських науково-освітніх мереж [6].  

Варто зауважити, що державна освітня політика в Україні упродовж років незалежності зазнавала 
постійних змін, що було зумовлено зміною ставлення керівництва до євроінтеграції. 2014 року, завдяки 
Революції Гідності, Україна зрештою обрала, (сподіваємось – остаточно) європейський вектор розвитку. 
Ухвалено нову редакцію Закону України «Про вищу освіту» з відмовою від застарілих та шкідливих 
норм, із декларацією прав науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, зокрема на 
академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом, на академічну 
мобільність для провадження професійної діяльності, тобто непублічність змінюється на відкритість. 
Серед обов’язків науково-педагогічних працівників зазначено необхідність забезпечувати викладання на 
високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін та провадити наукову 
діяльність [5].  

Новий закон про вищу освіту відкриває нові можливості перед ВНЗ та надає їм широку фінансову, 
академічну та організаційну автономію, що, своєю чергою, створює сприятливі умови для підвищення 
рівня освіти та якості знань. У 2015/16 навчальному році заплановано зменшення академічного 
навантаження на викладачів з 900 до 600 годин, щоб вони мали змогу більше часу приділяти саме 
науковій та дослідницькій діяльності. Проте, з реалізацією цієї ідеї виникли певні проблеми. Знову ж 
таки дається взнаки брак коштів. Як наслідок – аудиторні години «скорочуються» лише на папері, 
водночас наукове навантаження збільшується. (У деяких ВНЗ викладачі мусять опублікувати 12 
наукових праць на рік). Тобто, наразі про жодне вивільнення часу для науково-дослідницької діяльності 
викладачів не йдеться… Тож вести мову про вже здійснений перехід від декларацій до дій говорити 
вочевидь зарано. 

Рівень розвитку сучасних технологій дає можливість трансформувати створену й накопичену 
людством інформацію в електронний формат, що зумовлює виникнення принципово нових 
інформаційних ресурсів. Важливу, якщо не головну, роль у цьому процесі відіграють саме вищі 
навчальні заклади. Адже одним із пріоритетних напрямів розвитку системи вищої освіти є інтеграція 
наукової, освітньої та виробничої діяльності, що визначено в Законі України «Про вищу освіту». Метою 
обов’язкової наукової й науково-технічної діяльності університетів є здобуття нових наукових знань та 
спрямування їх на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення 
інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу [5]. 

Важливі кроки були здійснені Україною і на рівні міжнародної співпраці. У вересні 1988 року 
була підписана Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum), що визначає фундаментальні 
принципи, якими мають керуватись університети, аби забезпечити розвиток освіти й інноваційний рух у 
світі, що швидко змінюється. В основних принципах Великої хартії зазначено, що викладання та 
дослідницька робота в університетах мають бути неподільні для того, щоб навчання в них відповідало 
постійно змінюваним потребам і запитам суспільства, науковим досягненням. Основним елементом 
постійного прогресу знань є взаємний обмін інформацією та документацією, а також збільшення 
кількості спільних проектів для розвитку освіти [1].  

 12 червня 2009 р. на Міжнародній конференції «Ольвійський форум – 2009» у Ялті керівники 
українських та іноземних університетів і наукових інституцій підписали «Ольвійську Декларацію 
Університетів: академічні свободи, університетська автономія. Наука і освіта для сталого розвитку» в 
якій підтримали відкритий доступ до наукової інформації через розвиток відкритих електронних архівів 
(університетських інституційних репозитаріїв) та відкритих електронних журналів українських 
університетів [2].  

Надзвичайно важливим кроком на шляху до інтеграції України у європейський і світовий 
освітньо-науковий простір стало підписання у 2015 році угоди з Європейським Союзом про участь у 
рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та набуття Україною статусу 
асоційованого члена цієї програми. Метою програми є розвиток економіки, побудованої на зв’язку між 
науковими дослідженнями та інноваціями. Асоційоване членство дає можливість університетам і 
академічним інститутам використовувати всі фінансові можливості програми для розвитку наукових 
досліджень. Пріоритетними дослідницькими напрямами є розвиток ІКТ, нано- та біо- технологій, 
космічної галузі, нового матеріалознавства, енергетичної та сільськогосподарської галузей, проблеми 
демографії, охорони здоров’я й довкілля [7]. 
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Участь України у програмі "Горизонт 2020" із загальним фондом близько 80 млрд євро сприятиме 
підвищенню рівня залучення українських науковців, університетів, науково-дослідних організацій до 
спільних європейських наукових досліджень, а також створить основу для структурних реформ у 
науково-інноваційній сфері України. Підвищення якості освіти і науки неможливе без 
інтернаціоналізації. Базовою вимогою для повноцінної інтеграції України у глобальний освітньо-
науковий простір є міжнародна співпраця на рівні університетів, науково-дослідних інституцій та 
окремих дослідників. Важливим є і те, що, отримавши доступ до потужного ресурсу, українські 
дослідники матимуть змогу реалізовувати власні ідеї та проекти в Україні, а не шукати роботу за 
кордоном.  

За умови формування інформаційного суспільства важливою є організація доступу до соціально 
значущої наукової, освітньої та культурної інформації, завдяки якому у світі шириться прогрес. Усі 
наукові статті, профінансовані з фонду програми «Горизонт-2020», будуть у вільному доступі для всіх 
охочих. Робити це має або видавець, одразу розмістивши статтю онлайн, або ж сам дослідник через 
архіви вільного доступу через півроку після публікації (для суспільно-гуманітарних наук – через рік). 

Витрати видавців на публікації, розміщені за такими правилами, будуть відшкодовані 
Європейською комісією, на думку якої, фінансування програми окупиться набагато швидше, якщо 
науковою інформацією матиме можливість скористатися якомога більша кількість зацікавлених. 

Формування інформаційного простору потребує цілеспрямованої інформаційної політики. 
Поняття «інформаційний простір» охоплює інтегральну характеристику неперервного процесу розвитку 
інформаційно-освітніх можливостей суспільства, кожного навчального закладу, забезпечує певну міру 
доступності для споживача інформаційно-комунікаційних ресурсів та містить різні типи інформаційних 
середовищ, телекомунікаційні системи, мережу Iнтернет тощо [3].  

У безмежному потоці інформації надзвичайно цінною у науковому світі стає саме інформація про 
інформацію, а ідея доступу до інформації переважає над ідеєю володіння нею. Ефективному розв’язанню 
проблеми доступу до наукової інформації сприяє створення електронних інформаційних ресурсів: 
електронних бібліотек, репозитаріїв, які виконують функції зберігання та поширення інформації на 
якісно новому рівні. 

Поняття «інформаційне забезпечення» містить три напрями:  
1) забезпечення фактичними даними управлінських структур, що здійснюється передусім 

завдяки діяльності державних органів статистики та різноманітних наукових центрів, які 
збирають ці дані. Важливу роль у цьому процесі відіграють засоби масової інформації, які не 
лише надають великі масиви інформації, а й формують суспільну думку, яка впливає на 
ухвалення управлінських рішень; 

2) використання інформації для автоматизованих систем управління, без чого неможливе їх 
математичне, технічне, організаційно-правове функціонування; інформація, що вводиться та 
обробляється в системі, є основою сучасних автоматизованих інформаційних систем; 

3) використання інформації для забезпечення й відображення діяльності вчених, дослідників, 
письменників, журналістів, художників, а також організацій (університетів, академічних 
установ тощо). У цьому випадку роль інформаційного забезпечення виконують не лише 
статистичні дані, дані соціологічного опитування, архівів, а й різноманітні публікації, наукові 
звіти, дисертації тощо. Найпоширенішою формою інформаційного забезпечення цього типу є 
бібліотеки [4]. 

В Україні нині діє корпоративний проект «Електронна бібліотека України: створення Центрів 
знань в університетах України» (ELibUkr), метою якого є активізація процесу інтеграції української 
наукової спільноти у світову науку та подолання відірваності від світового наукового контексту. Система 
обміну інформацією між Україною та світовою академічною спільнотою має два важливих аспекти: 1) 
використання світових наукових інформаційних ресурсів; 2) поширення власних наукових здобутків 
через об’єднану систему університетських репозитаріїв (відкритих електронних архівів) та відкритих 
електронних журналів. 

Створення Центрів знань в університетах також сприятиме розв’язанню актуальної проблеми 
низької якості і наукових досліджень, і університетської освіти. Адже, вільно обмінюючись думками й 
інформацією, і студенти, і науковці матимуть можливість визначати відповідність світовому контексту 
рівня та актуальності своїх досліджень. 

З-поміж основних функціональних властивостей університетських репозитаріїв варто 
виокремити: доступ до веб-орієнтованої бази даних цифрових копій наукових та методичних матеріалів; 
зберігання й надання довготривалого доступу до колекцій записів, призначених для постійного 
поповнення; надання можливості розміщувати матеріали особам після реєстрації та підтвердження 
авторства; надання вільного безкоштовного доступу до матеріалів з можливостями пошуку за фондами, 
авторами, назвами, ключовими словами, датами публікації тощо; підтримка взаємодії з іншими 
світовими системами.  
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Актуальною проблемою сьогодення є й те, що університети не встигають за життям. Зміст 
підручника інколи встигає застаріти ще до його виходу у світ. Важливу роль у розв’язанні проблеми 
віднайдення балансу між фундаментальною освітою та донесенням до студентів нових наукових 
відкриттів мають відіграти саме репозитарії, завдяки вільному доступу до нової інформації. Тут вже 
йдеться про навчання упродовж життя, коли викладач постійно має знаходити нову інформацію, якої 
немає у підручниках, і використовувати її у навчальному процесі. Саме для цього йому доведеться 
витрачати значно більше часу на науково-дослідницьку діяльність замість стандартного читання лекцій. 
Адже студента необхідно спрямувати, підказати йому, де знайти потрібний матеріал для вивчення, за 
потреби пояснити йому щось незрозуміле і складне. Відомо ж. що мотивована самоосвіта є значно 
ефективнішою. 

Метою ВНЗ є забезпечення студента теоретичними знаннями і здатністю застосовувати 
практично ці знання та навички з фаху. Перше завдання в нас виконується доволі успішно, та в цілому 
нам серйозно бракує того, в чому виграє західна система освіти: практичних занять, роботи над 
науковими й творчими проектами уже в період навчання. На сайті университету мають бути розміщені 
лекції та додаткова література для студентів перших-других курсів. У цьому разі вивільнені години 
викладач зможе присвячувати роботі зі старшокурсниками, які вже мають брати участь у наукових 
дослідженнях і творчих проектах. Результати цих досліджень мають бути опубліковані, адже вони 
можуть суттєво вплинути на роботу інших дослідників. Саме опублікована наукова стаття виявляє міру 
здатності вченого до нестандартних, нетрадиційних, новаторських підходів, оригінальності мислення. 
Публікація статей у солідних наукових журналах чи збірниках є невід’ємним складником діяльності 
дослідника та відіграє винятково важливу роль у становленні його наукової кар’єри. 

Висновки. Здійснений аналіз кроків України у контексті впровадження ефективних європейських 
та світових підходів до організації дослідницької діяльності в університетах та до презентації її 
результатів з використанням сучасних технологій дає підстави сформулювати концептуальні засади 
інформаційного забезпечення результатів дослідницької діяльності. На нашу думку, це: доступність, 
відкритість, відсутність ідеологічної цензури, свобода думки, навчання впродовж життя та поширення 
інформаційної грамотності, необхідної для формування і розвитку систем глобального поширення 
наукової інформації. Активна участь суб’єктів освітньої діяльності університетів у створенні й 
поширенні знань сприятиме виведенню їх на міжнародний рівень, налагодженню міжкультурного 
діалогу та прискорюватиме інтеграцію української системи вищої освіти в європейський освітній і 
науковий простір. 
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Анотація 

В статті викладено матеріал про науково-дослідну діяльність студентів вищого навчального 
закладу. Представлено досвід організації та впровадження в навчально-виховний процес різних форм та 
методів організації аудиторних та поза аудиторних занять, які забезпечують розвиток творчості, 
самостійності, сприяють формуванню найважливішої ключової компетенції студентів професійної 
мобільності. 

Ключові слова: професійна мобільність, наука, освіта, знання, уміння, науково-дослідна 
діяльність, компетенції, професійна підготовка, наукове пізнання, креативність.  

 
Постановка проблеми.  Розвиток наукових досліджень у вищому навчальному закладі 

безпосередньо впливає на якість навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише вимоги до рівня 
знань студентів, а й сам процес навчання і його структуру у вищій школі, підвищуючи ступінь 
підготовленості майбутніх спеціалістів, їхній творчий практичний кругозір. Ефективність такої 
діяльності значною мірою має забезпечуватись рівнем сформованості дослідницьких знань, умінь, 
розвитком особистісних якостей, накопиченням досвіду творчої дослідницької діяльності, опануванням 
навчальними дисциплінами, оволодінням методами наукового пізнання та дослідницькими уміннями. У 
свою чергу дослідна діяльність студентів у вищих навчальних закладах є складова частина наукових 
досліджень та основний чинник формування ключової компетенції студентів  професійної мобільності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сьогодні широко досліджуються різні аспекти 
організації та проведення науково-дослідної діяльності студентів у вищому навчальному закладі. 
Проблеми формування дослідницьких умінь студентів вивчали багато дослідників, так загальні питання 
організації дослідницької роботи студентів досліджено у працях С. Гончаренка, А. Кушнірук, Д. Пойя, В. 
Прошкіна, С. Ракова, О. Скафи, В. Шахова та інших.  

Вивченням дослідницької діяльності студентів, співробітництвом викладачів і студентів у 
наукових дослідженнях, а також впливом науково-дослідної діяльності ВНЗ на формування у студентів 
інтересу до науки займалися М. Байдан, В. Литвиненко. Вчені В. Буряк, В. Козаков, О. Савченко  
розглядають науково-дослідну діяльність студентів як фазу розвитку самостійної науково-дослідницької 
діяльності.  

Метою нашої статті було розкрити науково-дослідну діяльність студентів кафедри як засіб 
формування професійної мобільності. 

Виклад основного матеріалу. Однією з основних задач вищої школи є випуск професійно 
мобільних компетентних кадрів. Формування в процесі навчання професійної мобільності як однієї з 
основних компетенцій передбачає оволодіння студентами відповідною діяльністю. Сучасний ринок 
освітніх послуг, по-новому має організувати діяльність навчально-виховних закладів враховуючи багато 
факторів, спрямованих на формування випускника, потенційна затребуваність якого на ринку праці має 
бути максимальною, включаючи сформовані уміння та навички різних видів та форм.  

Ключова компетенція професійна мобільність поєднує різні аспекти розвитку студента та 
передбачає готовність до прояву даної компетенції. Перш за все мотиваційного аспекту, в якому 
криється спонукальна причина дій і вчинків людини [1].  

Мотивацію можна трактувати як процес вибору людиною певного варіанту цілеспрямованої 
поведінки, який відбувається під впливом сукупної дії внутрішніх і зовнішніх рушійних сил. Це потреби, 
ціннісні орієнтації, інтереси, психологічні риси характеру людини, зрештою менталітет,. Також фактори 
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зовнішнього середовища, які мають спонукальний вплив на індивіда, це - заробітна плата, зміст праці, 
організаційні умови праці, соціально-психологічний клімат в колективі, ступінь відповідальності, 
ставлення з боку керівництва та інші. 

Знань, які обґрунтовують цю компетенцію ( когнітивний аспект), досвіду прояву цієї компетенції 
в різних умовах (поведінковий аспект) та власного ставлення до змісту компетенції і до можливості її 
застосування ( ціннісно-змістовий аспект). 

Здатність студента сформована в процесі навчання бути професійно мобільним в майбутньому 
зреалізується в його професійну діяльність [2, с.158].  

Методика формування професійної мобільності фахівця має охоплювати цілу систему умов, яку 
реально потрібно виконувати при виконання певної діяльності. Складовою ключової компетенції фахівця 
- професійної мобільності має бути перш за все методологічна основа. Що поєднує: 

- загальнонаукові методи пізнання, 
- уявлення про дослідницьку діяльність як основу виробництва знань, 
- уміння будувати дослідницьку діяльність,  
- уміння вчитися самостійно, 
- здатності до пізнання та перетворення світу, 
- наукове мислення. 

У свою чергу професійною складовою мобільності фахівця мають бути: 
- конкретно-наукові знання і методи, 
- уміння вирішувати прикладні задачі, 
- професійне мислення. 

Критично-оцінний аспект пов’язаний з умінням критично оцінювати ситуацію, виокремлювати 
протиріччя, формулювати проблему, окреслювати шляхи її розв’язання, нести відповідальність за 
прийняті рішення та результат діяльності. 

Соціально-організаційна складова включає уміння працювати в колективі, оволодіння 
лінгвістичними уміннями, знаннями правових аспектів та основ економіки, оволодіння технологіями 
прийняття рішення і прогнозування, а також комунікативними здібностями.  

Необхідною складовою професійної мобільності сучасного фахівця є креативність у науково-
дослідній діяльності, що має забезпечити засвоєння нових перспектив пріоритетної професії, оволодіння 
нею [3].  

Особливою, на нашу думку, є й участь викладача у науково-дослідній діяльності майбутнього 
фахівця. Це не тільки прирощення до освіти особистості, а й поглиблення професійної спеціалізації, 
підвищення рівня компетентності, психологічна переорієнтація на основі освітніх запитів і потреб 
педагогів та сучасні зміни в освітянській галузі. Така участь науково-педагогічних працівників у 
науково-дослідній діяльності фахівців спонукає до переходу від інструктивно-інформаційної функції до 
особистісної дослідної взаємодії зі студентами, тобто розв’язання не ретрансляційних, а дослідницьких 
та проективних завдань.   

Для розвитку аспектів, які зазначалися і є складовою професійної мобільності майбутнього 
фахівця необхідна детальна розробка організації творчої, дослідницько-пошукової роботи в аудиторних 
заняттях, лабораторіях, гуртках, творчих групах, в роботі над проектами. Прикладом такої системної та 
послідовної організації творчої, дослідницько-пошукової та науково-дослідної роботи є досвід роботи 
кафедри генетики та біотехнології. Забезпечуючи навчально-виховний процес на біологічному 
факультеті кафедра систематично працює над підготовкою школярів до науково-дослідної діяльності. 

Щорічно працює гурток генетики та молекулярної біології Львівської обласної Малої академії 
наук при кафедрі генетики та біотехнології ЛНУ імені І. Франка. Він працює з 1981 року. В гуртку 
працюють від 15 до 30 обдарованих учнів шкіл Львова та області. Програма розрахована на навчання 
учнів 10-11 класів і передбачає навчання дітей у групі протягом одного року. Творчу організацію роботи 
гуртка в різні роки забезпечували доц., к.б.н. Боднар Л.С., доц., к.б.н. Голець Л.М.,  доц. Басілія Л.І., асп. 
Ющук О.С., асп. Станчак К. Активними гуртківцями і переможцями обласних та всеукраїнських 
конкурсів учнівських науково-дослідних робіт в різні роки були: Голець Л.М., Манчур М., Глушко З., 
Петрук С., Мочурат Г., Демчишин В., Пермякова Н., Євменчик О., Хамар І., Дзиндра М., Самбір М., 
Назарко Т., Ковальчук А., Ревега О., Боднар А., Федоренко О., Гончар Т., Климишин Д., Назарук Р., 
Плахта О. Щоголева М., Маракасова К. 

Більшість гуртківців продовжували навчання на біологічному факультеті ЛНУ ім. І. Франка та 
інших вузах. Серед колишніх генетиків-гуртківців є кандидати наук - Голець Л., Щербата Г., Петрук С., 
Манчур М., Хамар І., Ковальчук А., Климишин Д. 

Робота гуртка здійснюється згідно програми, розрахованої на один рік навчання. Практика 
організації творчої науково-дослідної роботи на заняттях передбачає теоретичну підготовку та практичну 
частину – проведення досліджень, що викликає особисту  зацікавленість школяра. Програма гуртка 
спрямована на висвітлення цілої низки проблемних питань сучасно біології. Розглядаються питання 
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еволюції органічного світу, характеристики неклітинних та клітинних форм життя, структури 
прокаріотичних та еукаріотичних клітин з точки зору молекулярної біології,  та основний акцент 
приділяється на вивчення особливостей зберігання та реалізації генетичної інформації, спадковості та 
генетичної мінливості. Слухачі МАНу з пасивних споглядачів архаїчних знань, які отримують в рамках 
шкільної програми отримують змогу побачити поступ сучасної біології зсередини, зрозуміти окремі 
важливі аспекти, взяти безпосередню участь у науковому прогресі, аналізуючи найсучаснішу наукову 
літературу. 

На заняттях велика увага приділяється класичній генетиці, молекулярним основам генетичних 
процесів, методам генної, геномної інженерії та молекулярної біології, модельним об’єктам генетики та 
молекулярної біології, азам біоінформатики. Учні беруть участь в засіданнях студентського Генетичного 
клубу біологічного факультету та в роботі щорічної студентської наукової конференції. 

Члени гуртка мають можливість працювати в науково-дослідних лабораторіях кафедри, 
самостійно ставити наукові досліди та аналізувати їх результати. Результати роботи гуртківців 
представляються на щорічних конкурсах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Призерами 
Всеукраїнських турів конкурсу науково-дослідницьких робіт членів МАН були: Ревега О., Федоренко О., 
Климишин Д.,  Щоголева М., Маракасова К., Уженков О., Ющук О., Корній Н.(золото), Галєєва 
А.(золото), Жукровська К. (золото) 

Зміст і структуру науково-дослідницької діяльності студентів забезпечує послідовність засобів, 
форм і методів її проведення відповідно до логіки навчально-виховного процесу, зумовлює наступність її 
від курсу до курсу, від одних видів занять до інших, а також поступове зростання обсягу і складності 
набутих студентами знань, умінь, навичок у процесі виконання ними наукової роботи. Науково-
дослідницька діяльність студентів здійснюється за основними напрямами:  

- науково-дослідна робота, що є складовою навчального процесу - підготовка до семінарських 
занять, підготовка і захист курсових, дипломних робіт, виконання завдань дослідницького 
характеру в період виробничої практики,  

- науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом - участь у наукових гуртках, 
написання тез наукових доповідей, публікацій тощо. 
Проблема наукового пошуку відображається у курсових роботах студентів, потім знаходить своє 

продовження у дипломній роботі, і є частиною наукової тематики кафедри. 
Згідно плану роботи напрямки наукової роботи кафедри наступні:  

- Дослідження генетичного контролю біосинтезу антибіотиків та стійкості до них, генетичне та 
генно-інженерне конструювання штамів актиноміцетів - продуцентів антибіотиків.  

- Вивчення механізмів генетичної нестабільності, індукованої іонізуючими випромінюваннями та 
хімічними сполуками у дрозофіли, нейрогенетика дрозофіли.  

- Вивчення генотоксичного забруднення водойм екологічно небезпечних районів України, 
розробка тест-систем для виявлення мутагенів оточуючого середовища.  

- Методичні підходи до формування знань з генетики та біотехнології у профільній 
загальноосвітній школі з використанням новітніх технологій навчання. 
При кафедрі працюють: науково-дослідна лабораторія генетики, селекції та генетичної інженерії 

продуцентів антибітиків, Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів антибіотиків та Колекція 
генетичних ліній дрозофіли. В експериментальній науково – дослідній роботі беруть участь усі студенти 
кафедри 3 - 5 курсів. За бажанням в ній беруть участь студенти 1 і 2 курсів  

Студенти виконують науково-дослідну роботу: 3 курсу – курсову роботу; 4 – дипломну роботу 
бакалавра; 5 – дипломні роботи спеціалістів і магістрів. Ці роботи вони виконують у лабораторіях 
кафедри генетики та біотехнології, Інституту біології клітини НАН України, Інституту спадкової 
патології НАМН України, Інституту біології тварин УААН та інших установ. Тематика їхніх наукових 
робіт випливає з наукової тематики кафедри та установ, де працюють студенти. Студенти є виконавцями 
науково-дослідних проектів і грантів кафедри, у тому числі міжнародних.  

Що року в квітні проводиться звітна студентська наукова конференція, на якій з доповідями про 
свої наукові здобутки доповідають усі студенти кафедри 3 - 5 курсів. До участі в конференції 
запрошуються студенти інших кафедр факультету та інших вузів, а також члени МАН. 

Активну участь беруть студенти кафедри у підготовці та проведенні щорічних Міжнародних 
конференцій студентів та аспірантів „Молодь і поступ в біології", які проходять у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка, а також беруть участь в інших вітчизняних і 
міжнародних наукових конференціях. Протягом 2005 - 2015 роках студенти кафедри були авторами 
більше ніж 230 наукових публікацій  

Студенти кафедри беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-
дослідних робіт з біологічних наук, а також у студентських олімпіадах з біології і екології. Науково - 
дослідні роботи студентів кафедри нагороджені дипломами І ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
студентських науково - дослідних робіт з біологічних наук: 2010 рік – Ципік О. (науковий керівник - 
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проф. Федоренко В.О.), 2011 рік – Шляхтіна Є. (науковий керівник - доц. Черник Я.І.), 2012 рік – Ющук 
О. (науковий керівник - проф. Федоренко В.О.) та дипломом ІІІ ступення 2013 рік – Вітушинська М. 
(науковий керівник – доц. Черник Я.І.). Студентка Мутенко Г. нагороджена дипломом ІІІ ступеня як 
переможець Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностю «Біологія» (2011 рік). Студенти 
Ющук О., Шляхтіна Є. і Легка Л. стали переможцями конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA» 
фонду Віктора Пінчука (2011 рік). Студентка Дутко Л. відзначена науковою премією імені Івана Франка 
з природничих наук серед молодих науковців ЛНУ імені Івана Франка (2006 рік). Студенти кафедри були 
переможцями Львівського обласного конкурсу "Студент року" у номінації "Студент - науковець": 
Назарко Т (1998 рік), Панчук Р. (2004). 
 Студент під час навчальної та виробничої практики, крім загального завдання, передбаченого 
програмою практики, виконує відповідно до своєї спеціальності завдання дослідного характеру, які видає 
випускаюча кафедра. Виконання завдання відображається в щоденнику в окремому розділі звіту про 
проходження практики і може використовуватись при підготовці доповідей на конференції, 
інформаційних семінарах, при написанні курсових та дипломних робіт.  

У дипломній роботі наявні елементи наукового та дослідницького пошуку, які характеризують 
здатність і підготовленість студента подати актуальність обраної теми, її науково-прикладну цінність, 
проведення самостійного наукового дослідження і застосування отриманих результатів у практичній 
діяльності, за матеріалами якого виконувалось дослідження. Тому тематика дипломних робіт тісно 
пов’язана з тематикою науково-дослідних робіт кафедри, або з науковими дослідженнями інституту чи 
виробництва, на базі якого студент виконує дипломну роботу, можливо пов’язана частиною 
держдоговірної науково-дослідної тематики кафедри. Протягом 2010 – 2014 рокі на кафедрі генетики та 
біотехнології біологічного факультету було виконано 4 держбюджетні науково-дослідні теми: 
«Генетичні механізми стійкості актиноміцетів до моеноміцинів та роль рідкісних кодонів у їхньому 
біосинтезі», «Біосинтез тіопептидів як спосіб утилізації відновлених сполук сірки: нові енергоощадні 
біотехнології для гірничої промисловості», «Структурна і функціональна геноміка біосинтезу 
антибіотиків фосфогліколіпідної родини",  "Цикл сірки в актинобактерій, його застосування в 
екологічній інженерії та біотехнології". Науковий керівник – д.б.н., проф. Федоренко В.О. та протягом 
цього періоду виконувалася тема «Колекція культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків 
Львівського національного університету імені Івана Франка» (науковий керівник – д.б.н., проф. 
Федоренко В.О.) зі збереження та забезпечення належного функціонування наукових об’єктів, що 
становлять національне надбання України, яка також фінансувалася з коштів державного бюджету.  

У рамках міжнародного наукового співробітництва співробітники кафедри виконували 5 
проектів: 

- “Ландоміцин А – платформа для розробки нових протиракових препаратів”. Науковий 
керівник – д.б.н. Осташ Б.О. Українська частина проекту фінансувалася Державним агентством з питань 
науки, інновацій та інформатизації України. 

- «Виділення і скринінг актиноміцетів України». Включений до тематичного плану НДР ЛНУ 
імені Івана Франка на виконання угоди із Гемгольц-центром інфекційних захворювань GmbH (HZI, 
Брауншвейг, Німеччина) Проект фінансувався HZI. Науковий керівник – проф. Федоренко В.О. 

- “Біотехнології, що дають змогу генерувати нові фосфоліпідні антибіотики”. Науковий 
керівник –  проф. Федоренко В.О. Виконується в межах грантової програми фонду Фогарті, що 
фінансується Національними Інститутами здоров’я США. Американський партнер проекту професор 
Гарвардського університету (м. Бостон, США) С. Уокер.  

- «Скринінг актинобактерій, здатних пригнічувати розвиток бактерійних і грибних 
захворювань дерев» за грантом Цільового освітнього фонду досліджень дерев (м. Напервіль, США). 
Науковий керівник – с. н. с., к. б. н. Громико О.М. 

- “Landomycin A”. Науковий керівник проекту – проф. Стойка Р.С. (Інститут біології клітини 
НАН України, м. Львів). Співвиконавці гранту - проф. Федоренко В.О. і д.б.н. Осташ Б.О. Проект 
фінансується Фондом розвитку цивільних досліджень (CRDF, США) та Державним агентством з питань 
науки, інновацій та інформатизації України. 

На кафедрі також виконувалися науково-дослідні теми у межах робочого часу викладачів:  
- «Drosophila melanogaster як модельний об’єкт молекулярно-генетичних досліджень 

нейродегенеративних захворювань і м’язових дистрофій людини, а також як тест-система для оцінки 
мутагенної дії чинників довкілля”. Наукові керівники: канд. біол. наук, доц. Черник Я.І., канд. біол. наук, 
доц. Боднар Л.С. 

- “Генетичний контроль нейродегенерацій мозку і м’язових дистрофій у Drosophila 
melanogaster та вивчення мутагенної активності харчових ароматизаторів з використанням про- та 
еукаріотичних тест-систем”. Наукові керівники: канд. біол. наук, доц. Черник Я.І., канд. біол. наук, доц. 
Боднар Л.С. 

-  «Методичні підходи до формування знань з генетики та біотехнології у профільній 
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загальноосвітній школі з використанням новітніх технологій навчання». Науковий керівник – к. пед. н., 
доц. Горбулінська С.М. 

Протягом 2010 – 2013 років кафедра проводила спільні дослідження з науковцями Відділу 
фітопатології Нікітського ботанічного саду (АР Крим). зі скринінгу ґрунтів, ризосфери і прикориневої 
зони ендемічних і рідкісних рослин Кримського півострова на наявність актиноміцетів-антагоністів 
фітопатогенної мікрофлори і продуцентів антибіотичних сполук. Однак, ця плідна співпраця була 
перервана через окупацію Криму російськими військами. На кафедрі генетики та біотехнології 
функціонувала наукова школа «Генетика, селекція та генетична інженерія промислових 
мікроорганізмів». Керівник – д.б.н., проф. Федоренко В.О. Наукові дослідження студентів під 
керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри дістали відображення в курсових, дипломних 
роботах, узагальнювались у публікаціях та виступах на наукових конференціях. 

Науково-дослідні роботи студентів кафедри нагороджені на Всеукраїнському конкурсі наукових 
студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук: дипломами І ступеня Ципік О. 
(2009/2010 н. рік), Шляхтіної Є. (2010/2011 н. рік), Ющука О. (2011/2012 н. рік), Федчишин М. 
(2014/2015 н. рік); дипломом ІІІ ступеня – Вітушинської М. (2012/2013 н. рік). Студенти Ющук О., 
Шляхтіна Є. і Легка Л. стали переможцями конкурсу стипендіальної програми «Завтра.UA» фонду 
Віктора Пінчука. Студенти кафедри є співавторами 25 наукових статей та 92 тез доповідей, 
опублікованих протягом 4 останніх років.  

Розпочато наукову співпрацю кафедри генетики та біотехнології з іншими кафедрами ЛНУ імені 
Івана Франка. Проведено спільні дослідження з науковцями кафедри фізіології і екології рослин 
біологічного факультету з вивчення властивостей штамів актиноміцетів, виділених з нафтозабруденних 
ґрунтів м. Борислава, а також з природного відвалу Червоноградської ЦЗФ. З співробітниками кафедри 
аналітичної хімії хімчного факультету проведено вивчення антимікробних властивостей комплексів 
кліноптилолітів і частинок срібла з метою створення фільтрів для дезінфекції води. Тематика досліджень 
актуалізавана в курсових, дипломних та аспірантських дослідженнях. 

У жовтні 2014 року на базі кафедри генетики та біотехнології проведено ІV Міжнародну 
конференцію «Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології». У конференції взяли участь 47 
науковців, у тому числі дослідники з України, Німеччини, Чехії, Росії, Білорусі та Казахстану. Учасники 
конференції представляли 13 науково-освітніх та науково-дослідних установ. На конференції заслухано 
27 доповідей. Серед них від кафедри генетики та біотехнології 7. 

В рамках поза аудиторної роботи на кафедрі працює студентське науково-дослідне товариство 
“Генетичний клуб”. Завдання якого полягає у популяризації досягнень сучасної генетики, молекулярної 
біології та біотехнології, залученні студентів до активної науково-дослідної роботи, сприяння участі 
студентів в наукових конференціях та конкурсах науково-дослідних робіт, а також сприяння публікації 
студентами результатів своїх науково- дослідних досліджень. 

Генетичний клуб створений в 1998 році на базі наукового гуртка кафедри генетики та 
біотехнології. Першим головою ради клубу був Т.Назарко. Пізніше клуб очолювали Ю. Ржепецький, 
А.Кобилянський, М.Мироновський, К. Маракасова. У роботі клубу активну участь брали Осташ Б., 
Лужецький А., Рябова О., Лук'янова А., Фединяк А., Ковальчук А., Федорова С., Козаревська І., 
Степанова А., Ребець Ю., Федоренко О., Горбаль Л. та інші. Більшість членів клубу стали науковцями і 
успішно працюють у галузі генетики та біотехнології в Україні та за кордоном. На засіданнях 
генетичного клубу заслуховуються доповіді та проводяться дискусії з найбільш актуальних проблем 
сучасної генетики, молекулярної біології, біотехнології та суміжних областей науки, обговорюються 
перспективи розвитку цих наук та шляхи практичного використання їх досягнень. Доповідачі - студенти 
та аспіранти факультету. До участі в засіданнях запрошуються в ролі експертів з обговорюваних проблем 
провідні вчені з наукових установ та вузів Львова та інших міст України.  

Тематика засідань клубу охоплює питання сучасних проблеми людства  серед них - утворення та 
дергадація пероксисом, рання діагностика раку, пріони, клонування людини, трансгенні рослини, 
денерація і регенерація мозку, сучасна генетика і рак, секвенування геному людини - найбільший 
біологічний проект ХХ століття, на межі життя і смерті, механізми регуляції апоптозу, терапія СНІДу,  
протеоміка,  нанобіотехнологїя, біоінформатика та інш. 

У засіданнях клубу беруть участь студенти, аспіранти та викладачі біологічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка, Львівського медичного університету, співробітники та аспіранти Інституту біології 
клітини НАН України, Інституту спадкової патології АМН України, учителі та учні шкіл Львова, 
журналісти львівських газет. На засіданнях клубу виступали професори Терек О., Великий М., Стойка Р., 
Сибірний А., Тимошенко І., Волгін С., Дробот Л., Стернюк Ю., д.б.н. Коробов В., к.б.н. Лозинська М., 
доц. Дикий І. та інші. 

Проблеми, що обговорювались на засіданнях Генетичного клубу неодноразово висвітлювались у 
львівській пресі. Генетичний клуб є організатором щорічних звітних студентських наукових конференцій 
кафедри генетики та біотехнології. Генетичний клуб був співорганізатором Міжнародної конференції з 
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генетики та молекулярної біології для студентів та молодих науковців, присвяченої 100 - річчю генетики 
(20-22 квітня 2000 Генетичний клуб інформує студентів та аспірантів факультету про молодіжні 
біологічні, екологічні та медичні наукові конференції. За останні п’ять років аспіранти і студенти 
кафедри опублікували 127 статей, у тому числі 47 статей в міжнародних журналах з імпакт-фактором.  

Випускники нашої кафедри на сьогодні широко затребувані і працюють як наукові співробітники 
науково-дослідних установ генетико-селекційного, біохімічного, мікробіологічного, медичного та 
сільськогосподарського профілю, селекційних станцій та медико-генетичних консультацій, як 
співробітники лабораторій та технологи біотехнологічних виробництв, як викладачі середніх та вищих 
навчальних закладів.  

Перспективним у науково-дослідній діяльності, що забезпечить професійну мобільність студентів 
вбачаємо у створенні технологічних парків як науково-виробничих територіальних комплексів, головне 
завдання яких полягатиме у формуванні максимально сприятливого середовища для розвитку малих і 
середніх наукомістких інноваційних фірм. 
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Анотація  
Узагальнено інформацію щодо об’єктивного рішення екологічних проблем шляхом екологічного 

менеджменту. Проведено визначення рівня екологічної культури молоді Полтави. Окреслено проект 
перспективного еколого-економічного екскурсійного маршруту на території РЛП «Диканський». 

Ключові слова: екологічний менеджмент, регіональний ландшафтний парку, ботанічна пам’ятка 
природи «Кочубеївські дуби», еколого-економічний маршрут, природоохоронна діяльність. 

Постановка проблеми та її актуальність. На сьогоднішній день антропогенна діяльність на 
навколишнє середовище спричинює низку екологічних проблем. Їх вирішення полягає у двох аспектах – 
це раціональне природокористування та екологічний менеджмент. В умовах функціонуючої системи 
народного господарства в країні в наш час екологічний менеджмент покликаний давати конкретні 
рекомендації щодо різних шляхів використання природних ресурсів. Саме екологічний менеджмент, 
тобто система управління навколишнім середовищем зараз набуває неабиякого значення [1]. Адже, нині 
є важливою діяльність, що спрямована на досягнення екологічних цілей, розроблених на основі 
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екоефективності та екосправедливості.  
Виклад основного матеріалу. Поняття екологічний менеджмент вперше з'явилося на 

Конференції з навколишнього середовища і розвитку "Порядок денний на 21 століття", прийнятому на 
найвищому рівні в Ріо-де-Жанейро у 1992 році, у якому підкреслено, що "екологічний менеджмент варто 
віднести до ключової домінанти сталого розвитку й одночасно до вищих пріоритетів промислової 
діяльності і підприємництва". Разом з тим на сьогодні не існує єдиних загальноприйнятих визначень 
екологічного менеджменту [5]. 

Екологічний менеджмент - це частина загальної системи управління, що охоплює організаційну 
структуру, діяльність щодо планування, розподілу відповідальності, практичну роботу, процедури, 
процеси й ресурси для розробки, впровадження, досягнення цілей, оцінки досягнутого в рамках 
реалізації екологічної політики [4]. 

Предметом екологічного менеджменту є природоохоронні й ресурсозберігаючі (екологічні) аспекти 
діяльності підприємства (організації), виробнича продукція та послуги. 

Мета екологічного менеджменту – мінімізація негативного впливу господарської діяльності на 
навколишнє природне середовище, досягнення високого рівня екологічної безпеки на різних етапах 
виробництва й споживання товарів та послуг [4].  

Завдання екологічного менеджменту: 
1. Обґрунтування екологічної політики та зобов’язань; 
2. Планування екологічної діяльності; 
3. Організація внутрішньої і зовнішньої природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності 
4. Управління персоналом; 
5. Управління впливом господарської діяльності на навколишнє природне середовище та 

використання ресурсів; 
6. Проведення внутрішнього екологічного моніторингу та контролю; 
7. Аналіз та оцінка результатів економічної діяльності; 
8. Перегляд та вдосконалення системи екологічного менеджменту. 
Аналізуючи вище вказані завдання ми передбачаємо великий вплив екологічного менеджменту на 

розвиток країни, адже саме просвітництво, що є основою педагогічного виховання дає змогу розвитку 
високого рівня екологічної культури нації. 

Щодо особливостей функціонування екологічного менеджменту, то загальний принцип  
ґрунтується на петлі якості Демінга [4]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Модель системи екологічного менеджменту 
 

Обов’язковою умовою функціонування системи екологічного менеджменту є постійне 
вдосконалення процесів екологічно орієнтованого розвитку підприємства. Необхідною умовою є 

 

Організація і практична реалізація 
екологічних цілей 

Розробка та декларування 
екологічної політики та розподіл 

забов’язань 

Незалежна оцінка результатів 
діяльності. Аналіз та перегляд  

СЕМ 

Розробка екологічних цілей та 
планування діяльності 

Внутрішній моніторинг, 
контроль та коригування 

діяльності 

Постійне  
вдосконалення 



 63

розробка та декларування екологічної політики та розподіл забов’язань, що передбачає створення 
законодавчої бази. Незалежна оцінка результатів діяльності, що включає тенденції розвитку та 
порівняльний аналіз з іншими країнами світу. Також розробка екологічних цілей та планування 
діяльності, що передбачає мінімізацію негативного впливу на навколишнє природне середовище. Не 
менш важливими умовами є внутрішній моніторинг, контроль та коригування діяльності та організація і 
практична реалізація екологічних цілей, що є останніми ланками екологічного менеджменту, але їх 
реалізація необхідна для екологічного функціонування будь-якої діяльності. У цілому, кожна із ланок 
петлі якості Демінга функціонують лише в комплексі, тому кожна з них є необхідною та важливою.  

Для нашої країни поняття екологічного менеджменту є досить новим й дотепер практично не 
закріпленим законодавчо, а в міжнародних відносинах вже є активні спроби його реалізації в практичних 
механізмах діяльності зі своєю правовою, нормативною й економіко-регулюючою базою. Тому для 
нашої країни неабияка є необхідність створення законодавчої бази з екологічного менеджменту.  

Сьогодні можна стверджувати, що із застосуванням різноманітних інструментів екологічної 
політики, досягнуто суттєвих зрушень для забезпечення охорони і збереження довкілля, створюється 
відповідне міжнародне екологічне законодавство. 

На сьогодні екологічне законодавство ЄС – це чітко регламентована за структурою та змістом 
система, що має значний вплив не тільки на держави-члени ЄС, але і на інші європейські держави. На 
сучасному етапі сфера захисту довкілля регулюється у ЄС більш, як 300 законодавчими актами, які 
стосуються управління водними, атмосферними, земельним ресурсами, шумовими забрудненнями, 
відходами тощо. Найпоширенішими актами ЄС є директиви, які встановлюють основні положення, 
контрольні цифри, параметри чи нормативи. Директиви обов'язково повинні бути втілені в національні 
законодавства, але держави – члени можуть обирати найбільш придатні шляхи, форми, процедури їх 
досягнення. На відміну від директив, регламенти втілюються в національні законодавства повністю, без 
змін. Як приклад, це може бути прийняття Регламенту з питань екологічного аудиту чи менеджменту [5].  

Практичний, переважно іноземний досвід свідчить, що впровадження систем екологічного 
управління дає підприємству ряд переваг, зокрема, сприяє: 

  цілеспрямованому зменшенню обсягів матеріальних та енергетичних ресурсів, що 
споживаються, відходів виробництва і, відповідно, розмірів платежів за них; 

  зменшенню захворювань та впливу на генофонд; 
  зменшенню ризику відповідальності за забруднення; 
  формуванню довіри населення до підприємства; 
  врегулюванню відносин з громадськістю, місцевою владою та підвищенню іміджу підприємства; 
  залученню інвестицій; 
  отриманню переваг над конкурентами під час участі у конкурсах і тендерах; 
  підвищенню авторитету серед кредитних організацій [5]. 
Дивлячись на ті переваги, що надає база екологічного менеджменту необхідне подальше 

удосконалення законодавчо-нормативної бази, методичного забезпечення. 
У цілому порівнюючи тенденції світові та українські, то відставання значне, але ті розробки, 

впровадження, які ми маємо, дають надію на те, що нація буде екологічно вихована і в нас буде високий 
рівень екологічної культури.     

Основою проекту є екологічний менеджмент природоохоронної діяльності регіонально-
ландшафтного парку (РЛП) «Диканський», що розташований у Полтавської області. Ценотична 
унікальність парку визначається наявністю Кочубеївських дубів (ботанічна пам’ятка природи) [3]. 

На сьогоднішній день їх стан та рішення про їх знищення обумовило розробку проект: 
«Екологічний менеджмент природоохоронної діяльності РЛП «Диканський» (на прикладі ботанічної 
пам’ятки природи «Кочубеївські дуби»).  

Основа проекту «Екологічний менеджмент природоохоронної діяльності РЛП «Диканський» (на 
прикладі ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби»)» полягає у розробці раціонального еколого-
економічного маршруту в рамках еколого-екскурсійного процесу. 

Екологічний менеджмент тісно пов’язаний з економікою країни і формує початкову інформацію 
про необхідність використання природних ресурсів при вирішенні завдань ефективного розвитку 
виробництва. Виникнення нових завдань раціонального  використання природних ресурсів і охорони 
навколишнього середовища зумовлене відчутною потребою практики господарювання. Комплексний 
програмно-цільовий підхід і до розвитку нових форм власності і ринкової економіки відбиває 
взаємозв’язок усіх розділів програми природокористування. Розвитку наукових основ екологічного 
менеджменту сприяє розробка генеральних схем розміщення продуктивних сил, що включають 
регіональні аспекти, виробничі особливості, ресурсні потенціали та інші [1]. 

Об’єктивні передумови формування екологічного менеджменту в основному асоціюються із 
суспільно-трудовою й індивідуальною діяльністю, що є одним із істотних факторів впливу на 
навколишнє середовище, його зміни в епоху науково-технічного прогресу [1]. 
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Навряд чи можна беззастережно погодитися з висловом І. Мічуріна, що набув широкої 
популярності: «Ми не можемо чекати милості від природи. Взяти їх у неї — наша завдання». Очевидно, 
що потрібно не тільки брати від природи, а й дбайливо до неї ставитися, допомагати їй, відновлювати те, 
що у неї взято в інтересах виробництва, усього розвитку людського суспільства, захищати її від 
негативного до неї ставлення [1]. 

Регіональний ландшафтний парк “Диканський” розташований у північно-східній частині 
Полтавської області в Диканському районі між селищем Диканька та р. Ворскла по лінії населених 
пунктів: Кратова Говтва, Олефірщина, Кардашівка, Писаревщина, Михайлівка, Проні, Ландарі [6]. 

Площа парку 11945 га. 
Клімат парку помірно-континентальний з теплим літом. Середня температура липня +20,5 С , січня 

– 6,9 С. Середня кількість опадів 474 мм. 
Організований парк відповідно до рішення другої сесії 22 скликання Полтавської обласної ради 

народних депутатів від 27.10.94р. 
Територія РЛП “Диканський” схожа на всю Полтавщину в мініатюрі: із типовими дібровами, 

лучними степами, заплавними луками, балками, ярами, мальовничими краєвидами з блакитною стрічкою 
річки Ворскли, безмежними полями, стрункими лісосмугами, сучасними українськими селами [6]. 

До складу ДРЛП увійшли 5 пам’яток архітектури і 7 природоохоронних об’єктів. 
Диканський РЛП був першим об’єктом поліфункціонального призначення, не тільки в Полтавській 

області, а й у Лівобережному лісостепу. Його територія схожа на всю Полтавщину в мініатюрі: із 
типовими дібровами, лучними степами, заплавними луками, балками, ярами, мальовничими краєвидами 
з блакитною стрічкою річки Ворскла, безмежними полями, стрункими лісосмугами, сучасними 
українськими селами. 

Згідно з проведеним зонуванням з метою забезпечення ефективної охорони та раціонального 
використання природних комплексів та культурно-історичних цінностей, на території Диканського РЛП 
виділені такі зони: заказну (654 га; 15%), нестаціонарної рекреації (8500 га; 66%), реакреаційно-
сельбіщну (1600 га; 13%), господарську (2010 га; 15%). Охоронний режим ДРЛП має свою специфіку у 
порівнянні з іншими існуючими у Полтавській області РЛП, яка виявляється у значній площі 
господарської зони [2]. 

Парк займає правобережну частину дилини р. Ворскла та смугу заплави лівого берега в її середній 
течії. Територія репрезентує гармонійне поєднання ландшафтів правого корінного берега річки з яружно-
балковими системами і заплавних, які диференціюються в напрямку до річища. 

На території Диканського РЛП добре збереглася природна рослинність, яка складає близько 50% 
від загальної площі парку.  

У перспективі Диканський РЛП планується перерости в ранг національного природного парку за 
рахунок приєднання до існуючої природно-заповідної території цінних у науковому та історико-
культурному відношенні ділянок Диканського-Опішнянського лісового масиву площею до 15 тис. га [2]. 

Важливу функцію природно-освітньої та краєзнавчої пропаганди виконує Диканський історико-
краєзнавчий музей ім. Д. Гармаша – один із найкращих в області. 

Диканський РЛП за багатьма критеріями наукової та созоологічної цінності є еталонним об’єктом 
природно-заповідної мережі Лівобережного Лісостепу, Полтавської області і Ворсклянського 
екокоридору. До того ж, він виконує важливі функції урегулювання рекреаційного навантаження на 
природні екосистеми, організації раціонального природокористування, ведення господарства та широкої 
просвіти всіх груп населення щодо збереження історико-культурної спадщини та природних скарбів 
полтавського краю [2]. 

Важливою особливістю парку э Кочубеївські дуби – ботанічна пам’ятка природи – це чотири 
велита віком 600-800 років, висотою 20-22 метри, діаметром 150-180 см. Ці дуби оспівані О. Пушкіним у 
поемі “Полтава”.За легендою біля цих дубів юна Мотря Кочубей зустрічалась гетьманом Мазепою. 

Таким чином, природно-кліматичні умови є сприятливі для розвитку унікальних представників 
флористичної різноманітності Полтавської області.  

Метою проекту «Екологічний менеджмент природоохоронної діяльності РЛП «Диканський» (на 
прикладі ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби»)» є розробка раціонального еколого-
економічного маршруту в рамках еколого-екскурсійного процесу. 

Першим етапом роботи є проведення анкетування серед студентської молоді                         м. 
Полтава. Вибірка нашого досліду 100 осіб молодого віку (18-25 років), які відповіли на наступні питання 
розробленої нами анкети: 

1. Чи перебували Ви на території «Кочубеївських дубів»? (так, ні). 
2. Яке значення для Вас має ця пам’ятка природи? (ценотичне, екстетичне, історико-культурне). 
3. Чи доцільно-зберігати вікові дуби на території Полтавщини? (так, ні). 
4. Чи доцільно проводити відновлювальні, ремонті  роботи з деревами та огорожами навколо них? 

(так, ні). 
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5. Як Ви оціните сучасний стан дерев? (відмінний, добрий, задовільний, незадовільний, 
пригнічений). 

6. Які пропозиції для покращення їх екологічного стану, Ви можете запропонувати? (заборона 
екскурсії, висадка нових видів, та збереження даних видів в сучасному стані). 

7. Чи доцільно висадити на місці Кочубеївських дубів нові дерева? (так, ні). 
8. Чи доцільно висадити поряд з існуючими дубами молодих дерев? (так, ні). 
9. На Вашу думку, чи потрібно проводити екскурсії поблизу пам’яток природи? (так, ні, так,але з 

дотриманням екологічних вимог). 
Аналізуючи отримані результати, зазначаємо, що на перше питання 80% опитуваних підтвердили, 

що були на досліджуваній території, решта 20% не перебували, але у подальшому планують свою 
подорож до даної пам’ятки природи. На друге питання всі опитуванні зазначили, що для них вікові дуби 
мають ценотичне, естетичне та історико-культурне значення. На третє питання 100% опитуваних 
зазначило, що необхідно зберігати дуби на території Полтавщини. На четверте питання опитуванні 97% 
відзначили про необхідність проведення робіт з відновлення дерев та огорож навколо них. 3% зазначили, 
що необхідність є, але вони не мають уявлення яким саме чином краще проводити їх відновлення, щоб 
не зашкодити деревам. На п’яте питання 12% опитуваних відповіли, що стан дерев є задовільним, а 88% 
вказало на незадовільний стан дерев, що виражається у наявності сухих гілок. На шосте питання 30% 
зазначило про заборону екскурсій, вважаючи, що це зашкодить розвитку дерев, 70% вказало на 
збереження видів в такому стані, проте ще й дані 70% додали, що необхідно мінімізувати антропогенний 
вплив на дану пам’ятку природи. На наступне питання 100% вказало, що висаджувати не доцільно 
дерева, в замін на нинішні. Проте на восьме питання 96% опитуваних зазначили, про необхідність 
висадки нових дерев поряд з існуючими, 4 % вважають, що висадка нових дерев негативно вплине на 
розвиток нині існуючих видів. На останнє питання 98% опитуванні вказали, про необхідність проведення 
екскурсій на території РЛП, але з дотримання екологічної культури та освіти. 

Діаграма 1 
Результати проведеного анкетування 
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У цілому з даного опитування визначено, що 100% зацікавлені у даному питанні та відповідають 

згідно з власного екологічного виховання, що вказує на високу екологічну освіту нації. Проте слід 
враховувати, що відповіді теоретичного характеру повністю відрізняються від практики, що вказує на 
низький рівень екологічної культури нації. 

Пропонуємо розробити екскурсійний маршрут по території РЛП «Диканський», що матиме, на меті 
екологічне виховання та ознайомлення з ценотичною, екстетичною та історико-культурною унікальністю 
парку та ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївських дубів» зокрема. 

Маршрут включатиме основні зупинки розробленої раніше екологічної стежини на території парку. 
Проте відміна нинішнього маршруту полягатиме в економічній доцільності. На території парку буде 
створена організація, що буде відповідальна за проведення екскурсій. Дані походи будуть 
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безкоштовними, проте буде затверджений екологічний внесок. Всі витрати в розгорнутому вигляді 
можна дізнатися в адміністрації парку. Це в свою чергу сприятиме підвищенню якості стану дубів на 
території парку. 

У ході реалізації проекту будуть отримані наступні ефекти: 
  екологічні – збереження ценотичної унікальності РЛП «Диканський»; 
  економічні – витрачені кошти будуть мати раціональне використання й застосовуватимуться 

лише для охорони дубів в їх типовому стані; 
  соціальні – вікові дуби продовжуватимуть мати естетичне та історико-культурну цінність. 
Таким чином, проаналізувавши вище зазначене, визначено, що екологічний менеджмент – це 

частина загальної системи управління, що охоплює організаційну структуру, діяльність щодо 
планування, розподілу відповідальності, практичну роботу, процедури, процеси й ресурси для розробки, 
впровадження, досягнення цілей, оцінки досягнутого в рамках реалізації екологічної політики. 

Загальні світові та українські тенденції розвитку екологічного менеджменту відрізняються, першою 
причиною є недосконала законодавча база з даного питання. 

Встановлено, що розвиток екологічного управління буде позитивно впливати і на розвиток нації, 
адже відбудеться покращення екологічного стану довкілля, зменшаться захворювання населення. З 
дитячих років відбуватиметься активний розвиток екологічної освіти, що переходить в екологічне 
виховання та реалізується в екологічній культурі, що є обов’язковою складовою розвитку суспільства. 
Саме дана ланка розвитку є основою педагогічного виховання нації.  

Найголовніше, що населення проявляє зацікавленість в збереження унікальної пам’ятки природи 
«Кочубеївські дуби». Проведене анкетування серед населення вказує на високу екологічну культуру 
нації, що відображає важливість педагогічного виховання.  

Саме екологічний менеджмент, тобто система управління надає важливість підримання високо 
розвитку екологічної культури України. Тому важливим є розробка проекту «Екологічний менеджмент 
природоохоронної діяльності РЛП «Диканський» (на прикладі ботанічної пам’ятки природи 
«Кочубеївські дуби»)», що полягає у розробці раціонального еколого-економічного маршруту в рамках 
еколого-екскурсійного процесу. Екологічний менеджмент тісно пов’язаний з економікою країни і формує 
початкову інформацію про необхідність використання природних ресурсів при вирішенні завдань 
ефективного розвитку виробництва. Тому новостворений еколого-економічний маршрут територією РЛП 
«Диканський» матиме ряд переваг, що найголовніше передбачатиме збереження ценотичної унікальності 
парку – «Кочубеївські дуби».  

Таким чином, лише за раціонального природокористування та підвищення екологічної освіти і 
культури можна досягнути швидкого еколого-стабільного розвитку нашої країни.  
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Summary 

In this article we integrated information about objective solution of environmental problems by means of 
environmental management. There was determined the level of ecological culture of youth of  Poltava. There 
was also outlined the project of prospective ecological and economic excursion route in the territory of RLP 
“Dykansky”. 
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ АКМЕОЛОГІЇ: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 
Анотація 

У статті аргументовано розкриваються акмеологічні основи вдосконалення професіоналізму 
викладача, мотиви  щодо  акмеологічної  освіченості викладача, що зумовлює його здійснювати  саморух 
до вершин  професіоналізму в процесі самовдосконалення   до  рівня досягнення    власного   “ Акме”.      
Представлено акмеологічну професійну модель викладача,акцент якої  орієнтований  на його 
акмепозицію відповідно до патріотичного виховання студентів. 

Ключові слова: акмеологія,професіоналізм,патріотичне виховання,акмеологічна освіченість 
викладача, акмеологічна професійна модель викладача,  творчість, акмепозиція викладачая, професійне 
самовдосконалення. 

 
У нинішніх складних умовах глобалізації ХХІ століття, коли   ще загострюються проблеми 

національного відродження України,  патріотичне виховання молоді (студента, учня) слід   розглядати  
як найголовнішу передумову  становлення   української  державності. Конкретизуємо сутність  вище 
зазначеного в цьому ракурсі. Поняття «Патріот» (від грец. natrlwrns  – земляк, співвітчизник) – Людина, 
яка любить свою Батьківщину, йде на подвиг за неї, віддана своєму народові, його найкращим 
демократичним і революційним традиціям. Патріотизм (від патріот) -   нами розглядається як одне з 
найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до Батьківщини, до свого народу, 
відповідальність за долю вітчизни, гордість за надбання національної культури. Патріотизм виявляється 
у практичній діяльності, спрямованій на розвиток своєї країни, готовність служити її інтересам,  
захищати її цілісність. Патріотичний – пройнятий патріотизмом, властивий патріотизмові. 

У наших   дослідженнях  суб’єктом патріотичного виховання студенів є викладач вищого 
навчального закладу з  врахуванням продуктивності  його професійної діяльності, від ефективності якої  
у значній мірі  залежить  якісний рівень вихованості  молоді.  Провідна   місія  у вирішенні цього 
назрілого завдання належить системі освіти. Відповідно, це зумовлює здійснювати модернізацію системи 
освіти з метою досягнення нової якості  освіти, патріотичного виховання  молоді та формування в неї 
національної свідомості, любові до рідної землі, душевного почуття щодо престижу національних 
цінностей свого краю.  

На сучасному етапі поряд з модернізацією освіти  необхідний новий тип викладача, якому 
притаманні інтелектуальні та ділові якості, що сприятимуть його високопродуктивній професійній 
діяльності. Тут важливо пам’ятати вислови геніального українського педагога К.Д.Ушинського: «У    
вихованні все  повинно будуватися  на  особистості вихователя,  тому що виховна сила випливає з 
живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий  штучний  організм закладу, як  
би хитро він  не  був придуманий, не  може замінити особистості в справі виховання. …Виховання, за 
переконанням Ушинського, є мистецтво – мистецтво найширше, найскладніше, найвище і 
найнеобхідніше – усіх мистецтв. Мистецтво виховання спирається на науку.  Як мистецтво, воно, крім 
знань, вимагає здібностей, нахилів і як мистецтво ж воно прагне до ідеалу,  якого вічно намагається 
досягти та який цілком недосяжний: до ідеалу досконалої  людини» (17,с.205).         

Як уже говорилося,  в сучасний період  потрібні нові теоретико-    . методологічні   основи для 
того, щоб системно усвідомити особистість і діяльність викладача ХХІ століття,об’єктивно оцінити 
його місце   в суспільстві і виявити ступінь готовності до формування  патріотичних почуттів у 
вихованців. Доцільно пам’ятати, що хоч би які актуальні завдання ставило перед навчальними закладами 
суспільство,  але вони не будуть реалізуватися, якщо викладач не володіє сучасними технологіями 
навчання і виховання й ці завдання не стали для нього власними. Головним  критерієм  

 його роботи є якість навчальної продукції студентів і розвиток їх особистісних якостей. Викладач 
повинен стати «душею» навчального  закладу, в його руках, у значній мірі, майбутнє як вихованців, так і 
країни.  

Науковими  дослідженнями стверджується, що людина сучасної епохи, порушуючи рівновагу 
між внутрішнім і зовнішнім світом на користь останнього, порушила умову власного щастя, яке не 
можливе без самопізнання, саморозвитку, самореалізації розширення своєї  свідомості й кола любові від 
себе самої до всього Всесвіту.  Викладач повинен володіти  достатньою сумою теоретичних психолого-
педагогічних знань про людину як про розвиваючу особистість, про соціально-психологічну її взаємодію 
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з іншими суб’єктами, про себе як суб’єкта освітньої діяльності. Останнє зобов’язує викладача « 
з’ясувати  для самого себе свою власну свідомість», тобто пізнати й утвердити себе.  

Нові ідеї  й парадигми несуть в освіту нові метанауки в системі людинознавства, що виникли в 
минулому столітті. До їх числа відноситься акмеологія (гр.akme-вища ступінь будь-чого, вершина, 
цвітуча пора, вдосконалення,+ logos - cлово,поняття,вчення). Це інтегративна наука, що узагальнює 
знання із різних суміжних галузей розвитку людини як суб’єкта  своєї життєдіяльності. Homo sapiens - 
людина розумна – це людина рефлексивна, здібна до саморозвитку на засадах осмислення своєї мети, 
своїх діянь, усвідомлення відповідних схем і правил. Така людина виступає як суб’єкт своєї 
життєдіяльності, яка розуміє  істину свого життя, вірить у своє унікальне  призначення творця, а не 
руйнівника духовних і матеріальних цінностей, знає шляхи найбільш повної життєвої самореалізації. 

Одним із вагомих пріоритетів акмеології в її розвитку як науки ХХІ століття, на думку провідних 
вчених - акмеологів, полягає в тому, щоб орієнтувати майбутніх чи вже підготовлених фахівців, які 
проходять чергову перекваліфікацію або підвищують  свій професійний рівень, не лише на професію, але 
і на їх патріотичну освіченість( 1;2;6; ). 

Якраз в цьому змісті, зокрема, нова методологія  вдосконалення професіоналізму  педагогічних  
кадрів, в тому числі викладачів у контексті акмеології  та застосування   інноваційних акмеологічних 
технологій в системі освіти науки  і були пріоритетними  в діяльності Київського університету імені 
Бориса Грінченка (Університет) з 2000року.   Становлення і розвиток акмеологічної науки в системі 
освіти ми вперше започаткували в Україні  саме на базі столичного Університету (тодішній ректор 
Сіверс З.Ф.) шляхом  реалізації стратегічного  авторського задуму «Акмеологія - наука ХХІ століття» та 
спроектували основні етапи щодо проведення акмеологічний досліджень в системі освіти та науки на 
перспективу (9;7;10;11,12).   

Акмеологія в сучасній трактовці її предмета розуміється як теорія вищих досягнень людини і 
цивілізації, а методологічна категорія “Акме” розглядається  як  універсальний феномен, як можливість 
вищих досягнень людини в різних просторах її буття, видах діяльності, в різних формах (акмеформах) їх 
здійснення у всі вікові періоди людини (О.О.Бодальов, А.О.Деркач, Н.В.Кузьміна,В.Г.Ганжин, 
Н.Ф.Вишнякова, Ю.О.Гагін, В.Г.Зазикін, В.М.Максимова, А.К.Маркова, Л.Е.Паутова, О.П.Ситніков, 
С.Д.Пожарський, В.М.Тарасова та інші). 

Враховуючи перспективність акмеології  в умовах сучасної  глобалізації, поширеними стають 
такі атрибути як «акмеологічність» соціокультурного і соціополітичного буття людин, у тому числі й 
викладача. Наведемо фрагмент вислову щодо акмеологічної освіченості людини. «Людина акмеологічна» 
ніколи не зупиняється на досягнутому, вона перебуває у постійному пошуку, в процесі 
самовдосконалення, в творчості. Це її органічна проблема, стратегія, філософія і суть життя. Така 
людина здібна створювати кращі світові зразки досягнень у всіх сферах людської життєдіяльності, 
забезпечувати науково – технічний прогрес, культурні  цінності й шедеври творчості, випереджаючи 
масову практику. Вищі Акме форми творчої діяльності людини, включаючи професійну, управлінську і 
«що підлягають дальшій трансляції в культурі»(А.О.Деркач,13).                  

У такому ж розумінні ми і розглядаємо в наших  дослідженнях сутність терміну«професіоналізм 
викладача в контексті акмеології», тобто   «акмеологічна освіченість викладача».  

Акмеологія виступає як фундаментальна  наука, як теорія загальних закономірностей, досягнення 
вершин у людській життєдіяльності та розвитку цивілізації й інтегрує знання багатьох наук про людину 
(психології, філософії, педагогіки, культурології, управління,  синергетики,    генетики,  валеології, 
екології, фізіології тощо ( 9). Акмеологічний підхід до освіти, спрямований на вдосконалення людини в 
освітньому середовищі від однієї вершини до іншої, на досягнення “Акме” у різних видах зрілості 
людини, в її творчості і здоров’ї, у розвитку всіх її життєвих сил(1;2;6;13:14).  

«Акме» людини (викладача) – феномен можливості досягнення викладачем вершин свого 
розвитку як індивіда, суб’єкта діяльності, особистості й індивідуальності чи вдосконалення 
діяльності. В даному словосполученні вбачається можливість певного явища як нескінченого 
наближення до «Акме». Феноменологія «Акме» вбачає реальністю не те, що існує незалежно від 
свідомості викладача, але те, на що свідомість викладача спрямована. Мотив сходження до «Акме» - 
усвідомлена викладачем причина його руху до особистісної вершини. Ця причина лежить у самій  
психіці, розумі, духовності викладача вищої школи (13,15). 

Вченими-акмеологами доведено, що фундаментом самовдосконалення професіоналізму суб’єкта 
діяльності виступає феномен творчість. Творчість- головний спосіб формування професіоналізму, 
майстерності  і  є основним їх критерієм. Творчість – найважливіший спосіб сходження людини до 
індивідуальності, реалізації її творчого потенціалу. Пріоритетна роль у розвитку творчого потенціалу 
належить самому суб’єкту, у наших дослідженнях – викладачеві.  

Ю.О. Гагін розглядає творчість у такому сприйнятті: «Творчість-це спеціальна людська 
діяльність, яка поєднує в собі значення як іманентної властивості людини, такі ознаки її як способу 
існування, дійсності й виявляється у примноженні матеріальних і духовних цінностей, створюваних 
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новими авторськими системами. Творчість є чинником і передумовою свободи людини»(5,с.142). 
Потенціал (лат.potentia-сила,  міцність–сукупність засобів, прихованих можливостей, сил, які можуть 
проявитися при певних умов 

Як уже зазначалося, основоположною категорією акмеології на нинішньому етапі її розвитку є 
категорія «професіоналізм». У період становлення теорії акмеології  стало очевидним, що ця категорія 
повинна повністю відповідати вимогам важливого методологічного принципу акмеології та психології – 
єдності особистості й діяльності.    Це дві сторони одного і того ж явища, категорії, які відображають 
властивості, що перебувають у діалектичній єдності.  

В акмеологічному розумінні,на думку А.О. Деркача, професіоналізм – це така властивість 
розвиваючої  особистості, у якій інтегровані особистісні та діяльностні сторони явища (2,с.60).  
Н.В.Кузьміна визначення професіоналізму подає так: «Професіоналізм ми визначаємо як сукупність 
стійких властивостей в особистості, в діяльності, індивідуальності спеціаліста, що задовольняють вимоги 
професії» (15,с.36). 

У наших акмеологічних дослідженнях професіоналізм викладацьких кадрів також орієнтований 
на особистісно-професійний їх розвиток на засадах духовно-моральної культури. Ми, як уже згадували, 
здійснюємо новий підхід щодо методології професіоналізму. З цією метою автором розроблена 
акмеологічна професійна модель викладача вищої школи, в якій органічно поєднані її складові: 
1.Компетентність; 2.Особистісна орієнтація; 3.Духовно-моральна культура; 4.Акмеологічна професійна 
позиція викладача (рис.1). Акмеологічна  професійна модель викладача проектує забезпечити, 
насамперед, розвиток особистості, її концептуального «Я», розуміння нею соціокультурної й освітньої 
ситуації, усвідомлення себе передусім як особистості, а вже потім як спеціаліста,професіонала-
викладача. Деталізуємо стисло сутність  компонентів   професійної моделі  викладача. 

1.Компетентність(лат.соmреtetia-відповідальність) – коло повноважень особи, коло питань, з яких  
вона має певні знання та досвід. Компетентність – здібність до інтеграції знань і навичок, способів їх 
використання в умовах мінливих вимог зовнішнього середовища.  В наукових дослідженнях 
розпізнаються наступні типи компетентності: соціальна, соціально-психологічна, концептуальна, 
професійна компетентність.  

Для акмеології особливо істотною є професійна компетентність, яка орієнтована на досягнення 
найвищого рівня професіоналізму в різних видах діяльності з позицій акмеологічного підходу, а також 
розуміння особистісних механізмів і життєвих способів досягнення компетентності професійної як 
єдності ціннісно-мотиваційного розвитку особистості, її професійної майстерності й здібності 
самореалізації, об’єктивізації своїх здібностей і можливостей у діях, поведінці, спілкуванні.  
Компетентність професійна – це важлива складова і показник високого рівня професіоналізму, що 
включає знання й ерудицію, які дозволяють викладачу кваліфіковано прогнозувати з питань професійної 
діяльності, бути знаючим у певній галузі, в тому числі, в галузі акмеології, а також якості особистості, 
котрі дають можливість викладачу діяти відповідально і самостійно. 

Професійна компетентність проявляється в успішному вирішенні відповідного класу 
професійних завдань, які є в основі різних видів компетентності (соціально- перцептивна, 
комунікативна,організаційна і т.д.). Міжпрофесійна компетентність полягає в оволодінні знаннями й 
якостями особистості (здібність до планування, мотивації до досягнення, гнучке професійне мислення, 
здібність до проектування професійної діяльності, професійна акмеологічна освіченість), необхідні для 
виконання ряду професій (4). Компетентність у системі понять акмеології виступає як якість особистості, 
що стала справжнім суб’єктом діяльності й професії. Зміст технології й стратегії прогнозування 
вдосконалення професіоналізму фахівців вищих навчальних закладів в цьому напрямі оприлюднено 
автором у статті  (12,с.59-70). 

*1.Компетентність (висока професійна кваліфікація): 
1.1.Психолого-педагогічні, акмеологічні й спеціальні знання. 
1.2.Теоретико-практичні, управлінські й методичні знання. 
1.3. Психолого-педагогічні, управлінські, акмеологічні вміння. 
1.4.Педагогічні, психологічні, управлінські здібності. 
1.5.Досконалий рівень особистісно-ділових і професійно-важливих якостей. 
1.6.Реалізація перспективної мети щодо особистісно-професійного розвитку викладача. 
1.7.Цінністні орієнтації, мотиви спрямовані на самовдосконалення. *2.Особистісна 

орієнтація. 
 2.1.Самореалізація у контексті акмеологічної моделі «Я – концепція» в динаміці від «Я – 

реальний» до «Я – перспективний (ідеальний)». 
2.2.Життєва позиція. 
*3.Духовно – моральна культура. 
3.1.Моральна свідомість. 
3.2.Моральна діяльність. 
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2. Особистісна 
  орієнтація 

                                 3. Духовно-                   
                                     моральна 
                                      культура 

 

3.3.Моральні відносини. 
3.4. Громадянська позиція. 
*4.Акмеологічна професійна позиція викладача. 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

       1.Компетентність 
 
                                                    
 
                                                 4.Акмепозиція 
                                                    викладача 
 
 
                
                                                      

 
 
 
 
 
    Рис. 1. Акмеологічна професійна модель викладача ВНЗ 
 

2. Особистісна орієнтація – це стійке глибоке усвідомлення власної значущості, 
відповідальності перед державою, собою за результати викладацької діяльності, її відповідність 
принципам і духовно-моральним цінностям демократичного суспільства. 

Сутність цього компоненту  спроектована на самореалізацію у контексті акмеологічної моделі 
«Я- концепція» в динаміці від «Я- реальний» до «Я- перспективний»(ідеальний). «Я- концепція»- 
усвідомлена система уявлень індивіда про самого себе як основа взаємодії його з іншими людьми і 
ставлення до самого себе. «Я-концепція»- образ власного Я, який включає компоненти: когнітивний 
(образ своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціальної значимості тощо); емоційний (самоповага, 
самоприниження); оцінково-вольовий (прагнення підвищити самооцінку, завоювати повагу тощо), а 
також поряд з реальним Я, включає й ідеальне Я. 

Ідеал (від франц, ideaI, грец, idea – ідея, прообраз) – найвища мета прагнення людини, образ, який 
являється втіленням удосконалення, зразок.  

Складовою названого компоненту є  життєва позиція особистості, зокрема викладача. Життєва 
позиція- це вибраний особистістю спосіб свого власного життя, сукупність життєвих відносин, цінностей 
ідеалів і знайдений характер їх реалізації, котрий забезпечить  становлення людини і перспективний хід 
її життя. Однією із характерних рис стійкої життєвої позиції являється виявлення готовності викладача 
до змін установлення свідомості, життєвих перемін, в т. ч. до акмеологічного проектування нової 
стратегії життя. 

3.Духовно-моральна культура–система психологічних рис, особливостей, котра виражає міру 
усвідомлення людиною Буття, свого місця в житті й виявляється в її ставленні до світу та до себе. 
Вихідним моментом формування духовного світу особистості є знання, а серцевиною – світобачення.  
Духовність, з позицій вчених-акмеологів, - це досягнення людиною ( в психології й акмеології – 
особистістю) вищого рівня розвитку, маючи на увазі  

переважно духовних потреб, привласнення духовних цінностей, тобто ідеального, ціннісного 
плану і рівня життя, які дають не лише здатність переборювати труднощі, але й здатність підвищувати і 
зміцнювати сутність інших людей своїм прикладом, своїм життям.   

Духовність пов’язана з мудрістю, здібністю з позицій людяності ставитися до слабкостей і 
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помилок людей, запалюючи і зміцнюючи їх душевно і духовно. Втрата духовності рівнозначна втраті 
людяності. Формування духовних потреб особистості є найважливішим завданням виховання. 
Духовність – індивідуальне самовираження у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: 
ідеальної потреби пізнання й соціальної потреби жити, діяти  «для інших». Духовність – компонент 
«Акме»   особистості – викладача (4,с.34). 

Діяльність викладача у сфері духовного виробництва зумовлює специфіку професійної 
педагогічної моралі. Мораль (лат.moralis–моральний,   від  mores -         звичай) – одна з форм суспільної 
свідомості; система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей. Сутність 
педагогічної моралі полягає в тому, що сукупність принципів, норм і правил, які регулюють поведінку та 
характер відносин у процесі педагогічної діяльності, визначаються  змістом загальної моралі. Але вона 
деталізується, доповнюється за рахунок відповідних правил поведінки, усталених норм у сфері освіти.            
.     Мораль – феномен складний і різноплановий, проте, враховуючи мету нашого дослідження, 
здійснюваного на основі акмеологічного підходу, зосереджуємо увагу на такі складові частини моралі:1) 
моральна свідомість; 2)моральна діяльність;3)моральні відносини,4)громадянська позиція. Важливою 
складовою моральної свідомості, що надає духовної визначеності системі мотивів, є ціннісні орієнтації. 
Обираючи ту чи іншу цінність, викладач тим самим формує своєрідний стратегічний план поведінки й 
діяльності, визначає смислову перспективу останньої. Ціннісна орієнтація висвітлює те, «…заради чого 
діє людина, чому вона присвячує свою діяльність» (16,с.86). Пошук сенсу власного буття – неодмінна 
духовна потреба кожної людської особистості, кожного викладача. 

4. Акмеологічна професійна позиція викладача. Поняття позиція(лат. роsition, від  pono –
розміщую, ставлю) - точка зору на те чи інше питання, що визначає характер дій, поведінки. Сфера  
викладацької діяльності, її специфіка вимагає від викладача мати чітку власну позицію, вміти науково її 
обґрунтувати, відстояти та спрогнозувати результати досягнень у професійній діяльності. Також 
викладачеві необхідно виявляти готовність до нововведень, проектування мети власної діяльності, 
моделювання процесу професійного самовдосконалення з урахуванням потенційних можливостей та 
потреб суспільства. Акмеологічна  позиція викладача ніби «випливає» із фундаменту його 
«професіоналізму», у якому органічно поєднані компетентність, особистісна орієнтація і духовно-
моральна культура. Результати наших досліджень дають можливість стверджувати, що відповідний 
підхід сприяє підготовці та вдосконаленню акмеологічної освіченості викладачів.  

Як відомо, особистісний розвиток відбувається перш за все тоді, коли поповнюються знання, 
розширюється кругозір, удосконалюються інтелектуальні вміння, тобто реалізується  поновлююча 
складова потенціалу. В акмеології в законі самовираження особистості описуються процеси і механізми 
професійного образу ”Я” й особистісно-професійного росту в контексті самовираження особистості в 
професії. 

Досить своєрідно визначив О.А.Деркач місію особистості, наголошуючи, що місія особистості – 
смислова стратегічна мета, яка реалізується через життєвий і професійний шлях. Тут же вчений 
поглиблює сказане і коментує пріорітетність потенціалу особистості в процесі її самореалізації та 
обгрунтовує його специфіку, зазначаючи при цьому, що особистісний потенціал в акмеологічному 
розумінні включає в себе не тільки здібності, природно обумовленні, професійно важливі якості,  
позитивні спадкові фактори тощо,але систему постійно поновлюваних ресурсів –інтелектуальних, 
психологічних, вольових та інших, які примножуються і сприяють прогресивному особистісному і 
професійному розвитку(2,с.225-226).    

Багаторічні дослідження вчених-акмеологів (Н.В. Кузьміна, А.О. Деркач, А.К.Маркова, С.Д. 
Пожарський, П.Е Паутова та ін..) у межах професійної діяльності на основі акмеологічного підходу дали 
можливість орієнтовно обґрунтувати структуру професіоналізму суб’єкта діяльності (1). Враховуючи 
сучасні реалії світової цивілізації та значимість високопродуктивної викладацької праці в системі вищої 
освіти при формуванні національного інтелекту нашої держави, вважаємо необхідним здобутки 
відповідних наукових досягнень у сфері професіоналізму адаптувати до специфіки вдосконалення 
професійної кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу. 
Схематично сутність, структура, фактори, акмеологічні методи і умови, мотиви самовдосконалення 
професіоналізму викладача представляються у наших дослідженнях на рисунку 2 (11,с.86). Там же 
поданні за результатами наших напрацювань модель внутрішньої якості викладача (рис.1) та модель 
творчої індивідуальності викладача (рис.3).  

Самовдосконалення викладацької майстерності супроводжується змінами в його професійній 
самосвідомості. Професійна самосвідомість – це процес і результат рефлексії поведінки особистості в 
професійній діяльності, усвідомлення викладачем себе у своїй професії, в системі відношень «Я – 
професія” (мотиви вибору цієї професії, який я працівник, як я досягаю мети, значимість професії в 
розвитку суспільства і місія моя в цьому процесі, рівень задоволення власною професійною діяльністю 
та ін.). 

У філософських і психологічних дослідженнях обґрунтовано положення про те, що необхідно 
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розрізняти пізнавальну й оцінювальну діяльність людської свідомості. Оцінювальна діяльність як 
ідеальна, духовна діяльність людини, нерозривно пов’язана з її практичною діяльність і виступає як 
регулятор та результат її розвитку. 

Оцінювання – це одна із форм відношення викладача до світу, до знань, до діяльності, людей, до 
себе. Самооцінка як фактор формування професійної самосвідомості представляє собою виявлення 
відповідності (невідповідності) способу прийому, результату прийнятих суб’єктом вимогам, еталонам, 
соціальним нормам і правилам трудової діяльності. Самооцінююча діяльність виступає як внутрішня 
активність особистості. Професійна самосвідомість є найважливішим показником особистісно-
професійного розвитку викладача, коли він стає не тільки суб’єктом педагогічної діяльності, але й 
суб’єктом свого професійного й особистісного росту і одночасно набуває нові спеціальності, 
перебудовує свою професійну діяльність з врахуванням нових соціально-економічних умов, завдань, 
модернізації освіти та потреб практики, в тому числі, з позицій акмеологічної освіченості. 

Формування показників якості викладача з акмеологічної точки зору, а також формування 
характеристик викладача акмеолога (професійної, особистісної і духовної зрілості) – це акмеологічні 
результати самовдосконалення, що значно підвищують його «коефіцієнт корисного діяння» на практиці. 
Вищий рівень самовдосконалення викладача виражається у його унікальності, неповторності, в його 
творчій індивідуальності, що розглядається в акмеології освіти як головна мета і показник цілісного 
розвитку людини. 

Аналізуючи дослідження провідних вчених (Н.В. Кузьміної, С.Д.Пожарського В.М. Максимової, 
Н.М. Політаєвої, К.А. Абульханової-Славської, В.А. Вострова, А.К. Маркової,Ю.О. Гагіна та ін.) 
вважаємо доцільним виділити певні групи викладачів за рівнем їх акмеологічного розвитку:   1) викладач 
нормативного рівня – «Виконавець»; 2) викладач пошукового рівня – «Новатор»; 3) викладач творчого 
рівня - «Акмеолог». 

Викладач-акмеолог з яскраво вираженою творчою індивідуальністю стає методологом свого 
«самобудівництва» і створення навколо себе акмеологічного освітнього середовища, що спонукає до 
творчості як викладачів, так і студентів. 

Викладачі-акмеологи характеризуються високим рівнем творчих досягнень у професійній 
діяльності, зокрема, високою акмеологічною освіченістю: 

1) створення авторських  програм, посібників з позицій акмеологічного підходу до освіти; 
2) впровадження інноваційних технологій забезпечення успіху студента, його саморозвитку і 

самореалізації, рефлексивного управління творчою діяльністю; 
3) досягнення студентами високих результатів в освітній і творчій діяльності за інтересами 

(1;13;14;15;). 
Викладач-акмеолог – це інтегральна якісна характеристика особистості й діяльності викладача у 

його взаємодії з творчим розвитком студентів. Акмеологічний підхід викладача до управління якістю 
освітнього процесу полягає в проектуванні і реалізації педагогічних систем, спрямованих на розвиток 
творчої індивідуальності студента на основі принципів індивідуалізації і самореалізації, саморозвитку і 
рефлексивного управління 

Процеси самореалізації в професійній сфері (починаючи зі вступу у вищий навчальний заклад), 
характеризується тим, що на зміну процесам виховання, навчання пріоритетну роль займає 
самовиховання, самонавчання, самопізнання. Відповідні названі процеси сприяють 
самовдосконаленню як майбутнього спеціаліста, так вже працюючого викладача. Самовдосконалення, 
як відомо, завжди пов’язується із усвідомленням необхідності здійснювати успішну діяльність в 
інтересах суспільства.  

Самовдосконалення людини розглядається вченими як одна з основ досягнення вершин 
творчого потенціалу. Довготривалі спостереження, тестування підказали доцільність майстерність 
викладача визначати через кваліметричне вимірювання, так як об’єктивна оцінка стає мотивом 
формування потреби у постійному стратегічному самовдосконаленні, тобто досягнення професійного 
“Акме”.  

Відомо, що підготовка майбутніх спеціалістів (педагогів, медиків, інженерів, юристів, 
менеджерів тощо) у вищих навчальних закладах повинна бути продуктивною, але для цього необхідно 
їх озброїти теорією саморуху до вершин професіоналізму і продуктивності. Аналіз перших наших 
досліджень у цьому напрямі із педагогічними кадрами (студентами) дає можливість зробити 
позитивний висновок про результати експерименту, які  висвітлюються на сторінках преси (6 − 12).  

Численні дослідження доказують, що без патріотизму,без любові до справи, якою людина 
займається, без професійного особистісного «Акме», до якого вона, в принципі прагне, не може по 
справжньому відбутися ні кваліфікований фахівець, ні людська особистість. Тому сучасний  фахівець і, 
тим більш фахівець майбутнього, в якому б він навчальному закладі не вчився, неможливий без 
патріотичного виховання.  

Результати  п’ятнадцятирічних  акмеологічний досліджень згідно авторського стратегічного 
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задуму «Акмеологія – наука ХХІстоліття» в системі освіти і науки в Україні щодо підготовки й 
вдосконалення акмеологічної освіченості  педагогічних кадрів уможливлює розвиток в них творчого 
потенціалу професійної свідомості та рефлексії, оволодіння акмеологічною грамотністю, 
самовдосконалення професіоналізму до рівня досягнення власного “Акме”. Останнє, як відомо, сприяє  
патріотичному вихованні  молоді, а це, в свою чергу, сприяє стабілізації і розвитку суспільства, тобто 
акмесоціуму та забезпечує прогресивний стратегічний  імідж України в світовому просторі.  
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THE PROFESSIONALISM OF A HIGH SCHOOL TEACHER IN THE CONTEXT OF 
OCCUPATIONAL: NATIONAL RESOURCE PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS 

Summary 
The article argued disclosed Akmeologichesky base improving the professionalism of teachers, the 

motives for the formation akmeologicheskoj teacher education, which leads to exercise self-movement to the 
top of professionalism own "Acme." Presented acmeological teacher professional model, the emphasis is 
focused on his akmepozitsiyu, respectively, to the patriotic education of students. 

Keywords: Psychology, professionalism, patriotic education, akmeologicheskaja education teacher, 
teacher akmeologicheskaja professional model, creativity, akmepozitsiya teacher, professional self-
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВИКЛАДАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Анотація 
Стаття висвітлює головні шляхи удосконалення педагогічної майстерності викладача як однієї з 

умов ефективної реалізації викладання в університеті на основі досліджень, розглянуто явище 
педагогічної майстерності викладача вищої школи, його особливості і структуру. 

Ключові слова: педагогічна майстерність, професійна компетентність, педагогічні уміння, 
педагогічні здібності, компоненти педагогічної майстерності, інтерактивні педагогічні технології, 
мотивація, передовий педагогічний досвід, стажування педагогічних кадрів. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Проблема формування педагогічної майстерності 

майбутнього викладача в сучасних умовах розвитку вищої освіти України постає на перше місце. Для 
того, щоб виконати вимоги, які висуває держава до професійної підготовки майбутнього фахівця, 
університетам необхідно підготувати викладача-методиста, дослідника, новатора, майстра своєї справи. 
Оскільки суттєвою передумовою професійного зростання майбутнього педагога є його активна участь в 
інноваційних процесах, то за роки навчання він повинен здобути необхідні уміння пізнавальної 
самостійності, творчої розробки окремих проблем на основі проаналізованої літератури, аналізу 
результатів спостереження і експерименту, прогнозування та ін.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. До обґрунтування особливостей та 
закономірностей формування педагогічної майстерності звернені наукові праці І.А. Зязюна, І.І. Козинец, 
А.І. Кузьмінського, І.М. Періг та ін. Розвитку творчої особистості педагога присвячені роботи 
О.М. Отич, Н.В. Панченко, С.О. Сисоєвої, Н.В. Кічук С.І. Терещенко та ін. Проблему розвитку вищої 
освіти заснованої на дослідженнях розглядають М.М. Бойко, Г.Ю. Родик,  А.В. Ставицький, Ж.В. 
Таланова та ін.  

Мета статті полягає у висвітленні головних шляхів удосконалення педагогічної майстерності 
викладача як однієї з умов ефективної реалізації викладання в університеті на основі досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Одним з найважливіших завдань викладача є організація навчання. 
Г.І. Хозяїнов визначає організацію навчання як діяльність педагога, яка полягає в обґрунтуванні, 
побудові та практичній реалізації композиційно-структурного об’єднання компонентів навчального 
процесу з метою вирішення навчально-виховних задач у конкретних умовах педагогічної дійсності [14, 
с. 52] і розглядає її як систему організації навчально-пізнавальної діяльності. Відомо, що організація 
навчально-пізнавальної діяльності планується у відповідності з визначеною метою, відповідно якій 
моделюється результат. З урахуванням мети планується діяльність як викладача, так і студента, беруться 
до уваги можливості і напрямки її досягнення у відповідності з особливостями змісту, організаційних 
форм навчання, методів і засобів навчання, методів педагогічного впливу. Таким чином, навчальний 
процес у вищій школі – це система організації навчально-виховної діяльності, в основу якої покладено 
органічну єдність і взаємозв'язок діяльності викладача і студента, спрямованих на досягнення цілей 
навчання, розвитку особистості студента, його підготовки до професійної діяльності. Структуру 
навчального процесу у ВНЗ можна представити як дидактичну систему, яка складається з мети, змісту 
навчання, методів, форм та засобів навчання, діяльності викладача, навчально-пізнавальної діяльності 
студента, методів стимулювання і мотивації студентів, результату. 

Зрозуміло, що основним незмінним компонентом даної системи є викладач і саме від нього, від 
його професійної компетентності буде залежати результат навчання. Оскільки педагогічна діяльність 
здійснюється в різних напрямках, то і педагогічна майстерність викладача може охоплювати і 
майстерність в організації та управлінні освітнього процесу, і майстерність безпосередньо у викладанні.  

Проведений нами теоретичний аналіз дозволяє стверджувати, що багато вчених розглядають 
питання педагогічної майстерності в тісному взаємозв’язку з формуванням професійно-педагогічних 
умінь майбутнього викладача. 

Так, у 30-ті роки С.М. Фрідман при Центральному інституті підвищення кваліфікації вчителів у 
Москві організував лабораторію з навчання педагогічній техніці, в роботі якої значне місце посідало 
формування у майбутніх педагогів професійно-педагогічних умінь і навичок. Вчений вважав, що 
спеціальна науково-методична підготовка, під час якої вчитель, перш за все, готується бути 
організатором навчальної роботи, є однією з основних вимог до професійного оволодіння 
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педагогічною працею [13, с. 32].   
Значний вплив та важливе значення для нашого дослідження мала праця М.М. Ляпіна, який у 

своїй книзі «Мысли о работе учителя» (1964 р.) визначав педагогічну майстерність як поєднання трьох 
основних компонентів педагогічної діяльності: а) планування, відбір необхідних засобів впливу на тих, 
хто навчається; б) організація навчального процесу, як оркестру: вчитель – диригент розвиває свої 
думки, кожен учень підхоплює їх, працюючи самостійно, але у злагоді з колективом; в) вплив на 
емоційну сферу учнів як необхідний засіб мотивування навчання [7, с. 35]. Вчений виділив етапи 
формування педагогічної майстерності. Особливу увагу він приділив першому – роботі в студентські 
роки, коли закладаються теоретичні основи професії, набуваються перші уміння і навички роботи в класі. 
Другий етап, на думку М.М. Ляпіна, – це перші самостійні кроки вчителя. І, нарешті, третій етап – це 
стадія зрілості, коли відшліфовуються засоби і методи, які використовує вчитель у своїй діяльності [7, 
с. 42]. 

В.О. Сластьонін розглядає проблему професійної підготовки студентів педагогічних навчальних 
закладів з точки зору загальних вимог до професіограми вчителів різних спеціальностей. Автор 
переконаний, що всі вчителі повинні вміти розв’язувати педагогічні задачі. Для цього студенти 
педагогічних вищих навчальних закладів мають набути професійну підготовку, до якої входить 
формування професійно-педагогічних умінь як основи педагогічної діяльності [12, с. 130].  

Педагогічна майстерність, як необхідна складова діяльності педагога ґрунтовно досліджувалась 
теоретично та особливо активно розвивалась практично у 80-ті рр. XX ст. колективом Полтавського 
педагогічного інституту, під керівництвом доктора філософських наук, професора І.А. Зязюна. 
Результати теоретичного дослідження науково-експериментальної роботи були викладені у наукових 
працях, зокрема у посібниках «Основи педагогічної майстерності» (1989 р.), «Педагогічна майстерність» 
(1997 р., 2004 р.) та ін. Академік виокремлює шість основних здібностей до педагогічної діяльності: 
комунікативні (професійна здатність педагога, що характеризується потребою у спілкуванні, готовністю 
легко вступати в контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовника й відчувати задоволення від 
спілкування); перцептивні (професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція, здатність 
сприймати і розуміти іншу людину); динамізм особистості – здатність активно впливати на іншу 
особистість; емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати самоконтроль, здійснювати 
саморегуляцію за будь-якої ситуації, незалежно від сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний 
зрив; оптимістичне прогнозування – прогнозування розвитку особистості з орієнтацією на позитивне в 
ній і перетворення всієї структури особистості через вплив на позитивні якості; креативність – здатність 
до творчості, спроможність генерувати незвичайні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко 
розв’язувати проблемні ситуації [9, с. 35-36].  

В оволодінні педагогічною майстерністю автори згаданих вище посібників виокремлюють 
чотири рівні:  

Перший – елементарний, характеризується наявністю у викладача лише окремих якостей 
професійної діяльності. Найчастіше – це володіння знаннями для педагогічної дії, володіння предметом 
викладання.  

Другий – базовий, характеризується володінням основами педагогічної майстерності: 
гуманістично зорієнтовані педагогічні дії, стосунки з тими хто навчається і колегами розвиваються на 
позитивній основі, добре засвоєний предмет викладання, методично впевнено і самостійно організований 
навчально-виховний процес на занятті. Цей рівень досягається, як правило, наприкінці навчання у вищих 
навчальних закладах  

Третій – досконалий, характеризується чіткою спрямованістю дій викладача, їх високою якістю, 
діалогічною взаємодією у спілкуванні. Викладач самостійно планує і організовує свою діяльність на 
тривалий проміжок часу, маючи головним завданням розвиток особистості студента. 

Четвертий - творчий рівень педагогічної майстерності вирізняє викладача ініціативністю і 
творчим підходом до організації професійної діяльності [9, с. 37]. 

Сучасні дослідники вважають, що удосконалення професійної майстерності викладача вищої 
школи відбувається у межах системного підходу і основними структурними і функціональними 
компонентами її формування є проектувальний, гностичний, конструктивний, комунікативний і 
організаційний. Ще Н.В. Кузьміна у своїй праці «Здібності, обдарованість, талант вчителя» (1985 р.) 
поклавши ці компоненти діяльності в структуру педагогічних умінь вказувала на неможливість 
досягнення необхідних результатів у разі несформованості одного з них. Отже, під проектувальним 
вченими розуміється компонент, який містить процес цілетворення. Його розглядають у двох аспектах: 
діагностика цілетворення та об’єктивний контроль якості засвоєного студентом змісту навчального 
матеріалу та розвиток особистості в цілому. Педагогічну мету розглядають як зміни, які прогнозує 
викладач стосовно студента. Засвоєння студентом змісту навчального матеріалу відбувається за усіма 
пізнавальними рівнями: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінка. Головним завданням 
викладача на цьому етапі є постановка діагностичних цілей навчання, яка припускає об’єктивний і 
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однозначний контроль ступеня досягнення цілі, способів їх виявлення, виміру й оцінення. Якщо мета 
сформульована діагностично (тобто її досягнення можна надійно перевірити), тоді весь процес навчання 
може орієнтуватися на її ознаки як на еталон. Результат, досягнутий студентами в процесі навчання на 
кожному з його етапів, порівнюють з еталонними ознаками поставленої мети. Діагностичне завдання 
цілей стає можливим, коли вихідні поняття, які використовують, задовольняють такі вимоги: а) вони 
точно визначені, тобто настільки точно описані їхні ознаки, що поняття завжди співвідноситься з його 
об’єктивним проявом; б) прояви і факти, які позначаються поняттям, мають категорію міри, тобто їхня 
величина піддається вимірюванню; в) результати вимірювання можуть бути співвіднесені з відповідною 
шкалою, тобто їх належно оцінюють. Якщо вимоги діагностичності цілей не виконано, то елемент “цілі” 
не може стати системоутворювальним для вдосконалення педагогічного процесу. Завдяки постановці 
діагностичних цілей викладач здійснює безупинний контроль ступеня досягнення студентом намічених 
цілей, що супроводжується відповідною корекцією процесу навчання. Дуже часто цілі, задекларовані 
навчальними програмами, суттєво відрізняються від реальних життєвих орієнтирів студентів, що 
створюють суперечність між бажаним (очікуваним) та реальним у навчанні. Щоб їх попередити, 
необхідно з самого початку вивчення курсу, розділу, теми вводити студентів у процедуру освітнього 
цілетворення. Діагностику студентських цілей проводять за допомогою анкетування, де кожному 
пропонують перелік цілей, в якому він відмічає найголовніші на його думку. Аналіз відповідей анкети 
дає змогу викладачеві визначити освітній рівень студентів, мотиви навчання, індивідуальні нахили. 
Завдяки цьому викладач формулює пріоритетні цілі навчання, які групують за обраними напрямами: 
особистісні цілі, креативні, когнітивні, методологічні, предметні, організаційно-діяльнісні. Гностичний 
компонент удосконалення професійної майстерності пов’язаний із сферою знань викладача. Йдеться не 
про знання предмета, який він викладає, але й вміння працювати зі змістом навчального матеріалу, як 
поєднуються ці знання із змістом інших предметів, які вивчає студент, щоб забезпечити системний 
підхід у навчанні. Він також передбачає вдосконалення вмінь виявляти реальні можливості студентів, 
розвивати їхню мотиваційну сферу. Конструктивний компонент відображає особливості конструювання 
педагогом власної діяльності та діяльності студентів відповідно до найближчих цілей навчання. 
Комунікативний компонент характеризує специфіку взаємодії викладача зі студентом задля досягнення 
дидактичної мети. Тут на допомогу приходять знання та вміння з педагогічної техніки, яка є основною 
складовою педагогічної майстерності, налагодження емоційного та ділового контакту зі студентом, 
емоційне налаштування на майбутню взаємодію. Важливими є прийоми, які забезпечують ефективність 
взаємодії: вміння виявити інтерес до студента, зрозуміти його позицію під час спілкування, володіти 
засобами невербальної комунікації, толерантне ставлення до всіх учасників навчального процесу. 
Організаційний компонент забезпечує самореалізацію та саморозвиток кожного учасника навчального 
процесу [1, с. 219-221]. 

Ми переконані, що у формуванні педагогічної майстерності важливе значення має вивчення, 
аналіз та впровадження  передового педагогічного досвіду кращих вчителів та викладачів. 
Загальновідомо, що студенти, молоді вчителі наслідуючи досвід, спостерігаючи та вивчаючи конкретні 
прийоми, методи та техніку викладання, поступово формують у собі креативність, творче мислення, 
здатність до самовдосконалення. 

У вивчення передового досвіду та впровадження його у шкільну практику великий внесок 
зробили відомі педагоги Ю.К. Бабанський, В.В. Краєвський, Б.Т. Лихачов, В.Ф. Паламарчук, 
М.Д. Ярмаченко та ін. У своїх працях, присвячених вивченню та узагальненню передового педагогічного 
досвіду, ці вчені, розцінюючи передовий педагогічний досвід як джерело і стимулятор пошуку і 
впровадження нового та інноваційного напряму у педагогіці, базуються на ідеях К.Д. Ушинського, 
В.О. Сухомлинського, А.С. Макаренка.   

Передовий педагогічний досвід, тісно пов’язаний з прогресивними ідеями світової педагогічної 
практики, є найбільш надійною формою впровадження прогресивних та інноваційних ідей і технологій в 
практику школи, в тому числі і вищої. В зв’язку з цим академік Б.Т. Лихачов стверджував, що 
«...студентів слід орієнтувати на те, що передовий педагогічний досвід повинен бути вивчений як цілісна 
система творчого підходу до використання законів і принципів в педагогічному процесі. Разом з тим 
передовий досвід може вивчатись і як частина системи навчально-виховної роботи, наприклад: вивчення 
ефективних форм виховної роботи або методів навчання. При цьому слід вказати, що ці форми і методи 
повинні вивчатися не ізольовано. У кінцевому випадку потрібно буде визначити їх місце і ефективність в 
загальному педагогічному процесі [6, с. 6]».  

Загальновідомо, що інноваційна шкільна практика завжди випереджає навчально-виховний 
процес вищого навчального закладу, тому передовий педагогічний досвід допомагає розв’язувати гострі 
проблеми оновлення та осучаснення викладацької практики вищої школи. Особливу увагу досвіду 
вчителів-майстрів приділили українські вчені В.Ф. Паламарчук та М.Д. Ярмаченко. Як джерело розвитку 
професійно-педагогічної спрямованості особистості і як систему ідей, концепцій, оригінальних 
технологій розглядає передовий педагогічний досвід І.О. Ковальова. Ця ідея лягла в основу створення 
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методики формування професійної майстерності майбутнього вчителя за допомогою передового 
педагогічного досвіду (1997 р.). За одержаними результатами своєї кропіткої праці Ірина Олександрівна  
стверджує, що розроблена методика дає змогу не тільки підвищити ефективність підготовки студентів у 
вищих навчальних закладах, але й сприяє росту їх самостійності, активності, ініціативи та творчості [2, 
с. 19].  

Цілком поділяючи думку спеціалістів у галузі вивчення передового педагогічного досвіду, ми 
хотіли б підкреслити, що, не дивлячись на важливість використання передового досвіду у процесі 
підготовки вчителів, ми, на жаль, не знайшли за останні роки серед адресованих студентам книг, 
публікацій, що висвітлювали б досвід передових вчителів шкіл, гімназій та викладачів вищих навчальних 
закладів, подібно антології передового досвіду педагогів-новаторів «Педагогический поиск», яка була 
видана у 1988 році у видавництві «Педагогіка» [8].   

Серед основних шляхів удосконалення педагогічної майстерності педагогів вищої школи, на які 
вказують сучасні дослідники, є стажування педагогічних кадрів. Основною метою стажування 
визначається: вивчення викладачами педагогічного досвіду, ознайомлення з найновішими досягненнями 
науки і техніки, технології і перспективи їх розвитку; розробка навчально-методичних матеріалів, 
призначених для використання при підготовці спеціалістів; надання науково-технічної допомоги 
підприємствам, організаціям, науковим установам. У багатьох країнах Європи стали нормою 
короткострокові стажування випускників вищих навчальних закладів, молодих учених і кваліфікованих 
фахівців за кордоном, що надалі полегшує їх працевлаштування на батьківщині та розвиває їх 
професійну компетентність. Такі стажування розглядаються як корисний обмін науковими ідеями, 
дослідницьким і технологічним досвідом  [11, с.221-222].  

Досліджуючи досвід роботи вищої школи, особливу увагу ми приділяємо організації освітнього 
процесу, аналізу практики підготовки студентів-філологів і виробленню у них професійних 
компетентностей засобами інтерактивних педагогічних технологій. Організація творчої діяльності 
студентів, спрямованої на спільний пошук вірних варіантів рішення навчальних завдань шляхом 
включення їх у групові та колективні форми роботи, використання інтерактивних методів навчання 
(навчально-педагогічні ігри, тренінги, мозковий штурм та ін.) є однією з найважливіших умов 
формування необхідних позитивних мотивів, а це, на наш погляд, має важливе значення для нашого 
дослідження, оскільки мотивація викликає інтерес не тільки до навчання, але й до майбутньої 
професійної діяльності, до науково-дослідницької діяльності тощо. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє нам зробити висновки про те, що викладачу для 
успішного функціонування у вищому навчальному закладі необхідні уміння швидко орієнтуватися і 
переключати увагу, оцінювати ситуацію з різних сторін, користуватися набором прийомів і методів 
впливу, вдало використовувати елементи педагогічної техніки, сприймати явища і процеси дійсності так, 
щоб вони відповідали їх реальному стану, аналізувати співвідношення «мета – засіб – результат» 
залежно від вибору ситуації, створювати творчу атмосферу, бути лідером, долати мовний бар’єр, бути 
оратором і організатором, режисером-постановником, актором, грати з аудиторією. Все це можливо за 
реалізації умов ефективного формування педагогічної майстерності, адже будь-яка сучасна технологія в 
руках викладача з різним рівнем майстерності буде давати різний результат. 
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Постановка проблеми та ії актуальність. Необхідність удосконалення української системи 

освіти, підвищення її рівня якості є важливим завданням, що обумовлено потребами формування 
позитивних умов для становлення й реалізації студента як майбутнього професіонала та його 
особистісної самореалізації.  

Під час навчання у вищому навчальному закладі завдання викладачів, на нашу думку, полягає не 
тільки в тому, щоб формувати професійні знання, вміння та навички студентів, але й розвивати їхні 
особистісні якості, необхідні у майбутній професії, тобто формувати професійно підготовлену 
особистість.  

Система професійної підготовки в Україні не забезпечує належної готовності майбутніх фахівців 
до практичної діяльності. Одним із першочергових пріоритетів професійно-туристичної підготовки 
майбутніх менеджерів, які постають перед сучасною системою вищої освіти, є активний пошук та 
використання оптимальних шляхів підвищення ефективності навчальних технологій, спрямованих на 
формування їхніх педагогічних, психологічних, методичних, соціальних якостей. А особливим 
критерієм, який характеризує рівень професійно-туристичної підготовки майбутнього менеджера 
виступає його професійна компетентність 

Вирішення цієї проблеми можливе за умови підготовки майбутнього менеджера з туризму, який 
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володіє ґрунтовними знаннями, має розвинені педагогічні та економічні здібності, досконалі професійні 
уміння, професійну самосвідомість, володіє навичками самонавчання, самовдосконалення. Тому 
формування готовності майбутнього менеджера до професійно-туристичної діяльності в сучасних 
умовах набуває особливої значущості. Практична підготовка спеціалістів з туристичної роботи на 
сьогодні ще не повністю досліджена і не охоплює всі аспекти вивчення цієї важливої проблеми. Тому, 
існує потреба у створенні певних умов для професійно-туристичної підготовки майбутніх менеджерів, як 
в теоретичному, так і в практичному аспектах.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. За останні десятиріччя в Україні було проведено 
багато досліджень, у яких розкриваються загальнотеоретичні проблеми підготовки майбутніх фахівців у 
ВНЗ (І. Зязюн, Е. Карпова, Н. Кічук, Н. Кузьміна, А. Ліненко, Л. Міщик, Г. Нагорна, Л. Хомич та інші); 
становлення і розвиток готовності студентів до певного виду професійної діяльності (І. Вужина, Н. 
Волкова, Т. Жаровцева, С. Литвиненко, Г. Троцко, О. Шпак та інші); формування готовності, 
спрямованої на особистісне і професійне удосконалення майбутніх фахівців: морально-психологічної 
готовності (Л. Кондрашова), готовності до професійного саморозвитку (О. Пєхота), готовності до 
інноваційної професійної діяльності (І. Богданова, І. Гавриш), готовності до саморегуляції професійної 
діяльності (В. Чайка) тощо. Науковцями визначено теоретико-методологічні засади підготовки фахівців у 
сучасних умовах, доведено, що сутністю професійної підготовки є система змістовно-педагогічних та 
організаційно-методичних заходів, спрямованих на забезпечення готовності майбутнього фахівця до 
професійної діяльності.  

Аналізуючи стан професійної підготовки менеджерів, можна сказати, що практична підготовка 
фахівців з туризму не відповідає сучасним вимогам і не забезпечує належний рівень його компетентності 
у відповідності до вимог нормативних документів, що регламентують стратегію розвитку освіти в 
Україні [Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Освіта України. 2004. – № 60-61, – С. 
7-11.].  

Аналіз досліджень засвідчує відсутність єдиного підходу щодо тлумачення кола понять, які 
характеризують процес професійної підготовки майбутніх фахівців.  

Метою статті є розкриття сутності поняття «готовність до професійно-туристичної 
діяльності» та визначення ії структури.  

Виклад основного матеріалу. Готовність до професійної діяльності розглядається науковцями 
(Н. Кічук, Л. Кондрашова, А. Ліненко, О. Мороз, О. Пєхота, В. Сластьонін, Г. Троцко та інші) як складне 
соціально-педагогічне явище, яке містить у собі комплекс індивідуально-психологічних якостей 
особистості і систему професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, які забезпечують успішність 
реалізації професійно-педагогічних функцій. Професійна готовність як якісне новоутворення формується 
тільки у процесі певної діяльності. З іншого боку, майбутній менеджер має бути підготовленим до 
керівництва різними видами туристичної діяльності. Цим зумовлено необхідність визначення різних 
видів готовності та формування її у майбутніх менеджерів. Водночас зазначимо, що у дисертаційних 
дослідженнях існують різні трактування поняття «готовності до діяльності», що зумовлено розбіжністю 
наукових підходів та специфікою того виду діяльності, що був об'єктом наукового аналізу. Основними 
поняттями, що складають інтерес для нашого дослідження є визначення сутності готовності майбутнього 
менеджера до туристичної діяльності та ії структурний склад.  

Наведемо визначення поняття готовності, подані науковцями в докторських дисертаціях. Так, на 
думку А. Ліненко, готовність розуміється як цілісне утворення, яке характеризує емоційно-когнітивну і 
вольову мобілізаційність суб'єкта в момент його включення в діяльність певного спрямування [5, с. 56].  

О. Пєхота готовність до професійного саморозвитку визначає як складноструктуроване 
утворення, яке забезпечує необхідні внутрішні умови для успішного професійного саморозвитку 
майбутнього вчителя [10, с. 216].  

Готовність до інноваційної професійної діяльності І. Гавриш розглядає як інтегративну якість 
особистості вчителя, що виявляється в діалектичній єдності всіх структурних компонентів, властивостей, 
зв'язків і відносин; складне особистісне утворення, що є умовою та регулятором успішної професійної 
діяльності вчителя [1, с. 46].  

На думку Г. Троцко, готовність майбутніх педагогів до виховної діяльності – це цілісне, складне, 
особистісне утворення, що забезпечує високий рівень педагогічної діяльності й охоплює професійно-
педагогічні погляди і переконання, професійну спрямованість психічних процесів, професійні знання, 
уміння долати труднощі, оцінювати наслідки своєї праці, професійно самоудосконалюватися [13, с. 15].  

На думку С. Литвиненко, готовність до соціально-педагогічної діяльності – це результат 
професійно-педагогічної підготовки, інтегральне багаторівневе динамічне особистісне утворення [6, с. 
16].  

Т. Жаровцева визначає готовність до роботи з неблагополучними сім'ями як цілісну систему 
стійких інтегративних особистісних утворень (якостей), що володіє індивідуальними для кожного 
випускника ВНЗ ієрархічними особливостями і дозволяє йому забезпечити у процесі педагогічної 
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діяльності взаємодії із дітьми та їхніми батьками [3, с. 11-12].  
Подані визначення готовності свідчать про широку розгалуженість цього поняття. Передусім 

готовність визначається науковцями як цілісне стійке особистісне утворення (І. Вужина, А. Ліненко, Г. 
Троцко), інтегральне багаторівневе динамічне особистісне утворення (С. Литвиненко), інтегративна 
якість особистості (І. Гавриш), цілісна система стійких інтегративних особистісних утворень (Т. 
Жаровцева) тощо.  

Одна група науковців (Л. Кондрашова, Г. Троцко) у визначенні сутності готовності 
підкреслюють, що вона включає не лише професійні знання, уміння, навички, а й певні особистісні риси, 
що забезпечують успішне виконання професійних функцій. Інші автори підкреслюють потенційні 
можливості готовності в забезпеченні мобілізаційності на включення у професійну діяльність (А. 
Ліненко), внутрішніх умов для успішного професійного саморозвитку (О. Пехота), високого рівня 
професійного саморозвитку (Г. Троцко). Крім того, в авторських визначеннях готовність виступає як 
результатом професійно-педагогічної підготовки (С. Литвиненко), так і умовою та регулятором успішної 
професійної діяльності (І. Гавриш). Однак, не дивлячись на розбіжності у трактуванні цього поняття, 
основними характеристиками готовності до діяльності ми можемо визначити такі: цілісність, стійкість, 
інтегративність, динамічність, полікомпонентність цього утворення. Зауважимо, що на сьогодні у 
визначенні структурних компонентів готовності теж не існує єдиної думки. На думку А. Ліненко, 
готовність, з одного боку, є особистісною (емоційно-інтелектуальна, вольова, мотиваційна); з іншого – 
операційно-технічною, що включає інструментарій фахівця. В. Сластьонін у професійній готовності 
фахівця до виховної роботи теж виокремлює два взаємопов'язані компоненти: мотиваційно-ціннісний 
(особистісний) і виконавський (процесуальний). Залежно від напрямку професійно-педагогічної 
діяльності науковцями визначаються різні сукупності компонентів готовності.  

Узагальнення досліджуваних матеріалів дає нам можливість визначити основні компоненти 
готовності до професійно-туристичної діяльності. Передусім це мотиваційно-цільовий компонент, який 
виокремлюється практично всіма авторами і передбачає професійні настанови, позитивне ставлення до 
професії, інтерес до неї, стійкі наміри присвятити себе туристичної діяльності тощо. Наступний 
компонент визначимо як змістово-операційний, до якого належать система професійних знань, умінь і 
навичок, мислення, професійне спрямування уваги, сприймання, пам'яті, дії й операції, необхідні для 
успішного здійснення професійно-туристичної діяльності. Проте зауважимо, що в авторському 
трактуванні ці компоненти або відокремлюються (І. Вужина, О. Пєхота), або мають інше найменування: 
змістовий і діяльнісний (С. Литвиненко), змістовий і процесуально-діяльнісний (І. Гавриш) тощо.  

Зазначимо, що окремі науковці (Л. Кондрашова, Г. Троцко) виокремлюють як складовий 
орієнтаційний компонент, зміст якого складають ціннісно-професійні орієнтації, основою яких є 
принципи, погляди, переконання, готовність діяти відповідно до них. Обов'язковим компонентом 
готовності до професійної діяльності науковці визначають оцінний або оцінно-регулятивний (І. Вужина), 
оцінно-результативний (І. Гавриш) компонент, який включає самооцінку своєї професійної 
підготовленості і відповідності процесу розв'язання професійних завдань оптимальним зразкам. Залежно 
від специфіки предмета дослідження автори до структури готовності включають також деякі інші 
компоненти: емоційно-вольовий, психофізіологічний (Л. Кондрашова Г Троцко), інтеграційний (О. 
Пєхота), креативний (С. Литвиненко) тощо. Зауважимо, що такі розбіжності у визначенні сутності 
готовності до діяльності та її компонентного складу зумовлені передусім предметом дослідження 
науковця, різним контекстом розгляду проблеми, методологічними засадами й авторською концепцією 
дослідження. Однак зазначимо, що різні трактування цього поняття не виключають, а розширюють і 
поглиблюють уявлення про досліджуваний феномен.  

Під час виявлення стану готовності майбутніх менеджерів до туристичної діяльності, ми вивчали 
рівень їх теоретичних знань та практичних умінь і навичок. Особливу увагу звертали на знання 
студентами туристичних та краєзнавчих дисциплін. При цьому насамперед бралося до уваги повнота і 
точність, усвідомленість, глибина знань з туристичної роботи, уміння застосовувати їх на практиці, 
зокрема у роботі з людьми.  

У структурі професійної готовності К. Дурай-Новакова розрізнює такі компоненти:  
– мотиваційний – професійно значимі потреби, інтереси та мотиви професійної діяльності;  
– орієнтаційно-пізнавальний – знання вимог обраної професії та уявлення про її зміст, оволодіння 

засобами вирішення професійних завдань і вміння оцінювати стан своєї професійної підготовленості;  
– емоційно-вольовий – відповідальність за прийняття професійних рішень, самоконтроль, вміння 

управляти діями, які необхідні для виконання професійних обов'язків;  
 – операційно-дієвий – мобілізація та актуалізація професійних знань, умінь і навичок, адаптація 

до професійних вимог та умов діяльності; 
– настановчо-поведінковий – готовність до професійного виконання робочих завдань [2, с. 242].  
Аналіз підходів визначення компонентів готовності до професійної діяльності майбутніх 

фахівців дозволяє окреслити чітку структуру, що складається з трьох умовних сфер: 
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1 сфера – позитивне ставлення фахівця (чи майбутнього фахівця) до сфери професійних 
інтересів; 

2 сфера – стан теоретично-практичної підготовки фахівця до професійної діяльності; 
3 сфера – готовність до самовдосконалення та саморозвитку в межах професійної діяльності]. 
На підставі аналізу творчих доробок науковців ми виділили такі компоненти готовності до 

професійно-туристичної діяльності: мотиваційний, орієнтаційно-пізнавальний, професійно-спрямований 
та рівні особистісної готовності майбутніх менеджерів: високий (творчий) – пошук нових інноваційних 
прийомів і підходів до вирішення завдань навчання, постійна зацікавленість у професійній інформації, 
прагнення до самовдосконалення; середній (репродуктивний) – інертний підхід до оволодіння методик, 
що впроваджуються в навчальний процес, періодична зацікавленість у професійній інформації, часткове 
розуміння вимог до майбутньої професії; низький (пасивний) – відсутність усвідомлення необхідності 
оволодіння всіма компетентностями, слабкий інтерес до професійної інформації.  

Для визначення рівнів готовності до професійно-туристичної діяльності ми провели опитування 
студентів Київського національного університету технологій та дизайну І-ІV курсів спеціальності 
«Менеджмент» 55 респондентів. Користуючись розробленими критеріями, ми виділили 3 рівня 
готовності майбутніх менеджерів до професійно-туристичної діяльності: високий, середній, низький.  

Високий рівень (90-100% правильних відповідей) сформованості професійної готовності 
констатували за умов, що студенти володіють глибокими, ґрунтовними знаннями системи основних 
понять, необхідних для туристичної діяльності; оптимальним рівнем оволодіння професійно значущими 
вміннями і навичками у повному обсязі; спроможністю самостійно формувати орієнтовну основу 
діяльності; проявом творчого підходу до професійно-туристичної діяльності.  

Середній рівень (60-89% правильних відповідей) визначали за умов прояву несистематизованих 
знань; при достатньому рівні оволодіння вміннями і навичками, однак у неповному обсязі; при 
недостатньому володінні всією низкою дій, необхідних для професійно-туристичної діяльності; слабкому 
прояві творчої діяльності.  

Низький рівень (до 59% правильних відповідей) підготовки фіксували при умові поверхневих 
знань, недостатньому рівні оволодіння студентами професійно значущими уміннями та навичками; 
засвоєнні лише окремих елементів орієнтовної основи професійно-туристичної діяльності; відсутності 
умінь самостійно будувати логічну структуру діяльності.  

У результаті проведеного тестування було встановлено, що рівень готовності майбутніх 
менеджерів до професійно-туристичної діяльності взагалі є низьким, їхні знання несистематизовані і 
відображаються поверхневими уявлення про туристичну діяльність. Так, із загальної кількості студентів, 
які брали участь у тестуванні, жодний не виявив високого рівня професійної підготовки до туристичної 
діяльності. Тільки 23,0% студентів дійшли до середнього рівня, 74,5% тестованих проявили низький 
рівень професійно-туристичної підготовки.  

Для того, щоб отримати цілісну картину стану теоретичних знань та практичних умінь і навичок 
студентів, прокоментуємо результати тестування по кожному блоці зокрема. Із отриманих даних 
тестування з техніки і тактики оздоровчо-спортивного туризму тільки 2,5% студентів набрали таку 
кількість балів, яка відповідає середньому рівню професійної підготовки з цієї дисципліни, 43,5% 
тестованих показали низькі результати, високий рівень професійної підготовки – жоден студент. Отже, 
студентам притаманні поверхневі, фрагментарні знання; вони недостатньо володіють обсягом 
професійно значущих умінь та навичок у сфері туризму.  

Аналізуючи наступний блок тестів – краєзнавство і краєзнавча робота, бачимо аналогічні 
результати: середній рівень підготовки продемонстрували – 71,9% студентів, низький – 25,6%, високого 
рівня не виявлено. В цілому, студенти характеризуються поверхневими знаннями в галузі краєзнавства, 
тут переважає наявність обмежених відомостей з історії, культури, національних цінностей, культурно-
історичних надбань й досягнень. Для таких спеціалістів характерна позиція спостерігача, пасивна 
позиція, а не активного учасника творчого процесу. Дещо кращі параметри підготовки виявлені при 
тестуванні з охорони оточуючого довкілля. Так, 17,9% тестованих досягли середнього рівня професійної 
підготовки, який підтверджує те, що студенти володіють основними поняттями з екології та вміють 
визначити конкретні дії, спрямовані на охорону довкілля, спроможні розрізняти основні категорії 
охоронних територій та об’єктів. Студенти мають уявлення про Червону й Зелену книги України та 
правильно трактують їх призначення, усвідомлюють до чого може призвести нехтування екологічними 
проблемами. 15,4% молодих людей, які брали участь у тестуванні виявили низький рівень знань, щодо 
регулювання правовідносин у сфері екології – 66,7%. Проте, студенти, усвідомлюючи необхідність їх 
дотримання, виявляють апатію до протизаконних вчинків іншими суб’єктами екологічного права, 
песимістичним ставлення до розв’зання основних екологічних проблем. 

Аналіз результатів тестування із надання першої медичної допомоги свідчить про те, що 10,2% 
тестованих на середньому рівні вміють її надавати, студенти знають, що медичні знання мають важливе 
значення для людини і тому своєчасне надання першої допомоги потерпілому стало для них 
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професійним обов’язком, студенти знайомі з будовою тіла людини, їм відомі функції основних органів, 
проте, про правила надання першої медичної допомоги знають тільки на теоретичному рівні, тому не 
завжди діють адекватно до ситуації, що склалася, мотивуючи це слабкою базою практичних навичок. 

Запропонована нами чотирьохрівнева система комп’ютерного тестування, дозволяє здійснювати 
диференційовану оцінку стану професійної готовності майбутніх менеджерів до туристичної діяльності. 

Виявлено, що випускники університету мають в цілому низький рівень підготовки до 
професійно-туристичної діяльності, що вимагає суттєвої корекції змісту як навчальних програм, так і 
самої методології навчання. 

Висновки. Отже, готовність є інтегральним багаторівневим особистісним новоутворенням, яке 
характеризує ступінь підготовленості до діяльності. Однак, слід зазначити, що найчастіше термін 
«готовність до діяльності» науковці пов'язують з процесом професійної підготовки. Поняття 
«підготовка» і «освіта» близькі за своїм значенням, однак термін «підготовка» використовується, коли 
йдеться про підготовку до певних видів діяльності майбутнього фахівця, тобто у більш вузькому 
значенні, а поняття «освіта» пов'язано з цілісним формуванням у майбутнього фахівця певних знань, 
навичок і особистісних рис.  

Досліджуючи структуру професійно-туристичної підготовки у навчальному процесі вищого 
навчального закладу, ми виділили 3 рівня готовності майбутніх менеджерів до професійно-туристичної 
діяльності: високий, середній, низький.  

Перший – високий рівень професійно-туристичної готовності – студент вільно володіє знаннями 
з предмету, знаннями з психології та педагогіки, методики викладання навчального предмету; вивчає 
досвід фахівців; володіє прийомами самоаналізу; володіє вміннями планування у сфері туризму; вміє 
враховувати індивідуальні можливості туристів тощо.  

Середній рівень професійно-туристичної готовності – студент володіє на доброму рівні знаннями 
з предмету, педагогіки, психології, тенденціями з методики викладання навчального предмету, але не 
завжди може користуватися цими знаннями, прагне аналізувати ситуації в туризмі, підвищує рівень 
знань з методики викладання предмету; володіє варіативними методами викладання, вміє комбінувати 
раніше описані методи, прийоми, способи навчання для досягнення позитивного результату навчання і 
виховання, вміє визначати цілі та шляхи їх досягнення; розвинені методична культура, спостережливість, 
рефлексія.  

Низький рівень професійно-туристичної готовності – студент недостатньо володіє знаннями з 
предмету, психології і педагогіки; у його доробку вмінь та навичок є ціла низка недоліків, що 
викликають утруднення в практичній діяльності у сфері туризму; розвинені спостережливість, такт.  

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем 
готовності майбутніх менеджерів до професійно-туристичної діяльності.  
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ВИМОГИ ДО КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І КУРСАНТІВ В УМОВАХ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Анотація 

До вимог до системи культурологічної підготовки студентів та курсантів у ВНЗ можна віднести 
інтенсифікацію розвитку системи культурологічної підготовки, універсалізацію її основ, орієнтацію на 
цінності і пріоритети, що відображають культурні та історичні особливості України та інших країн, 
формування активної життєвої позиції особистості та громадянина, індивідуалізацію навчання тощо. 

Ключові слова: культурологічна підготовка, гуманізації та гуманітаризації освіти, студент, 
курсант, вища освіта, особистість. 

Модернізація української системи вищої освіти передбачає розробку і реалізацію нових підходів 
до вирішення завдань освіти і виховання студентів і курсантів. Одним із основних напрямів сучасної 
вищої освіти і виховання є створення умов для становлення особистості, здатної не лише здійснювати 
трудову діяльність і удосконалювати свої професійні навички, але й вільно орієнтуватися в сучасному 
світовому інформаційному просторі, бути активною мислячою особистістю, що має виражену 
індивідуальність. Тому вища освіта повинна забезпечити не тільки стандартизовані базові знання, але й 
створити умови для розкриття всіх здібностей і талантів особистості, реалізації її потенціалу. Освіта є 
могутнім фактором розвитку духовної культури українського народу, відтворення продуктивних сил 
суспільства. Ця гуманітарна сфера спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, 
загальнокультурної, професійно-практичної підготовки особистості, формування інтелектуального 
потенціалу нації і всебічний розвиток особистості як вищої цінності суспільства [10]. Тому сьогодні в 
суспільстві особливо ясно усвідомлюється необхідність використання духовних і культурних цінностей в 
соціально-освітній практиці вищих навчальних закладів. Важливим фактором духовного, культурного, 
художнього та емоційного розвитку стає культурологічна підготовка студентів і курсантів, яка 
визначається можливостями впливу на особистість, що дозволить її відчути себе суб’єктом культурно-
історичного процесу; бути широко освіченою, мати пізнання в різних галузях науки і мистецтва; 
розуміти закономірності розвитку культури як процесу створення, збереження і трансляції 
загальнолюдських цінностей; знатися на традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях не лише свого 
народу, а й інших націй; уміти спілкуватися в сучасному світі, оперувати культурними компонентами і 
образами різних народів [11], та виступає фундаментом гуманізації сучасної освіти. 

За останні роки науковий інтерес до проблеми культурологічної підготовки студентів і курсантів 
ВНЗ значно зріс. Різні аспекти цієї проблеми досліджують  О. Гірний,     П. Донець, Т. Зюзіна,  О. Латишева, К. 
Лях, Г. Мєднікова, В. Морозов,  І. Носкова,  Л. Полякова, В. Присакар,       С. Рик, Є. Смотрицький, Д. Чижевський, Т. 
Шевченко,   О. Шевнюк, В.М. Шейко, А. Яковлєв та інші. Проте, як показує наше дослідження [4],  питання 
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культурологічної підготовки у вищій школі є ще недостатньо вивченими і вимагають свого подальшого аналізу, а, 
враховуючи  ті негативні явища, з якими зіткнулося наше суспільство (вияви корупції, організованої злочинності, 
тероризму, наркоманії, проституції, економічні проблеми, не завжди здоровий прагматизм молоді тощо), 
актуальність культурологічної підготовки, культурологічної освіченості зростає.  

Загальною тенденцією розвитку сучасної освіти і культури в цілому є зростання значення 
філософсько-світоглядної постановки проблем, соціально-гуманістичного масштабу оцінки явищ. 
Зростає необхідність наукового обґрунтованого поєднання природничо-наукового і технічного знання із 
знанням гуманітарним, поєднання в єдиній системі поглядів наукових істин і гуманістичних ідеалів, 
знань про природу і знань про людину, висновків про загальні закони буття із сподіваннями особистості. 
Система освіти є основою прогресу суспільства, розвитку людського потенціалу, підготовки спеціалістів 
для майбутнього і виховання покоління людей у дусі миру, взаєморозуміння, толерантності, демократії й 
гуманізму. З огляду на це сучасні системи освіти за своїм значенням і впливом на інші сфери соціально-
економічного і соціокультурного життя стали по-справжньому важливими і пріоритетними. Враховуючи 
потребу в безперервній освіті дорослих, вони виконують усе ширший спектр соціально-економічних і 
культурних функцій, в основу яких покладено навчання, соціалізацію та виховання [2, с. 263-264]. 
Держава не тільки усвідомлює, але й нормативно відображає суспільну потребу у високій якості освіти. 
Задоволення потреби держави і суспільства в освічених громадянах – провідна мета державної освітньої 
політики, закріпленої у Національній доктрині розвитку освіти. Основне її завдання сформульоване як 
забезпечення високої якості освіти на основі збереження її фундаментальності і відповідності 
актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства та держави. Серед концептуальних ідей 
та поглядів на стратегію і основні напрями розвитку освіти в ХХІ столітті значна увага приділяється 
проблемам гуманізації та гуманітаризації освіти. В умовах становлення в Україні громадянського 
суспільства, правової держави, демократичної політичної системи освіта має стати найважливішим 
чинником гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів 
особистості, а реалізація Національної доктрини повинна забезпечити перехід до нового типу 
гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, 
духовно-морального потенціалу особистості та суспільства [5, с. 11, 27]. У Законі України “Про вищу 
освіту” мова йдеться про збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 
досягнень суспільства, поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня 
громадян. Завдання ВНЗ поряд з провадженням на високому рівні освітньої діяльності полягає у 
формуванні особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в 
учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 
умовах [3]. Серед можливих варіантів і завдань реформування вищої освіти у контексті сучасних реалій 
називається створення мережевих, регіональних університетів, центрів різних типів та місій, що 
забезпечуватимуть загальноосвітні, культурно-освітні навчальні програми [9, с. 7]. Отже, необхідний 
пошук нових ефективних форм реалізації завдань вищої освіти, зокрема у сфері культурологічної 
підготовки майбутніх фахівців, максимально адекватних рівню сучасних знань, практичному соціально-
культурному досвіду, вимогам, політичним і соціальним завданням глобального світового руху та 
оновленню, що відбувається в країні. 

Радикальні соціальні переміни, незалежно від причин, що їх породжують, неможливі без глибокої 
трансформації суспільної, масової свідомості, без видозміни її філософських,  ідеологічних, ціннісних та 
культуротворчих основ. Такі переміни характеризуються певними обставинами: по-перше, вони ніколи 
не відбуваються раптово, а готуються довгим і важким розвитком мислення і практики; по-друге, якщо 
вони відбуваються в галузі соціального знання,  то пов’язані з усвідомленням неможливості вирішити 
поставлені історичним розвитком проблеми в рамках існуючих суспільних структур; по-третє, мається на 
увазі не просто вирішення старих проблем за допомогою більш досконалого понятійного 
інструментарію, а зміна усього проблемного простору в рамках існуючого сегмента мислення. 

Зміщення пріоритетів, що визначають соціальні, колективні та особистісні очікування, у напрямі 
до людини характеризують суспільне життя сьогодення. “Людський вимір” виявляється 
найадекватнішим і найважливішим засобом опису будь-якої соціальної проблеми – економічної, 
політико-правової чи гуманітарно-культурної. Нове мислення передбачає поглиблення погляду на весь 
людський Всесвіт і, перш за все, на саму людину в історії, її сподівання, побоювання, мрії, бажання, 
фантазії та об’єктивні інтереси. Можна сказати, що ці процеси тільки починаються, а людина тільки ще 
стає однією з складових проблеми. 

Тенденції розвитку сучасної освіти мають одну спільну рису – фокусують увагу на діяльнісних 
аспектах навчального процесу, культуротворчості, пошуку альтернативних варіантів вирішення будь-
якої проблеми, на готовності до прийняття власного відповідального рішення. На практиці ці тенденції 
виявляються, як правило, через зростання процесуальної активності (розвиваючі методи, включення в 
навчання всіляких ігрових форм тощо), хоча діяльнісні форми вимагають, насамперед, нового підходу до 



 85

відбору змісту освіти та до принципів її організації. 
Зокрема, ситуація змінюється радикально, якщо змістовне завдання навчання не зводити лише до 

пізнання дійсності, але акцентується на її перетворенні, на "Я – участь" у культурно-цивілізованому 
процесі. 

Величезні зміни, що охопили за останні десятиліття всі сфери нашого суспільства, повинні 
супроводжуватися глибокою розробкою науково обґрунтованих перспектив системи культурологічної 
підготовки студентів і курсантів і, ймовірно, принципово нових шляхів її удосконалення. Новий етап 
освіти і підготовки кадрів визначається необхідністю здійснення культурологічної підготовки, що в 
повному обсязі відповідає соціально-економічним, політичним і культурним потребам країни, а також 
всебічному розвитку та розкриттю творчих можливостей особистості. Стратегію сучасної 
культурологічної підготовки становить також суб’єктивний розвиток і саморозвиток особистості 
майбутнього фахівця, здатного не тільки обслуговувати наявні професійні та соціальні технології, але й 
виходити за межі нормативної діяльності, здійснювати інноваційні процеси, процеси творчості в 
широкому сенсі. Ця стратегія втілюється і в принциповій спрямованості змісту та форм навчального 
процесу вищої школи на пріоритет особистісно орієнтованих технологій професійної освіти [8]. Основна 
функція культурологічного знання пов’язана з рішенням завдання загальної інкультурації особистості 
того, хто навчається, введення його в систему ціннісно-смислових і нормативно-регулятивних 
установлень як історичних, так і сучасних суспільств (і особливо суспільства, з яким живеш), а також 
систему мов і методів соціальної комунікації. Це завдання вирішується не тільки засобами культурології, 
але й, у значній мірі, іншими соціально-гуманітарними і філософськими дисциплінами (історією, 
релігієзнавством, літературою, мистецтвознавством, філософією, рідною та іноземною мовами, частково 
географією тощо) [12]. Все це висуває конкретні вимоги до системи культурологічної підготовки 
студентів та курсантів у ВНЗ. 

 Інтенсифікація розвитку системи культурологічної підготовки, розширення її меж аж до 
охоплення практично всіх студентів і курсантів усіх рівнів – молодшого бакалавра, бакалавра, магістра. 
Інтенсифікація процесу культурологічної підготовки пояснюється тим, що об’єм інформації та знань 
унаслідок розвитку науки постійно зростає високими темпами. Не можна весь час розширювати кількість 
дисциплін та збільшувати години, що відводяться на їх  опанування. Треба інтенсифікувати процес такої 
підготовки, враховуючи інтелектуальний потенціал студентів і курсантів, структуру освітньої програми, 
мотивацію здійснення культурологічної підготовки, зміст наукових і навчальних дисциплін, що 
сприяють такій підготовці, нові методи інформаційного, дидактичного та методичного забезпечення, 
зокрема використання новітніх технологій. 

 Орієнтація на цінності і пріоритети, що відображають культурні та історичні особливості 
України та інших країн; знайомство з основними рівнями системної організації культурних цінностей, до 
яких відносяться загальнолюдський, рівень культурних світів, національний, етнічний, регіональний, 
окремих видів діяльності; розуміння культури в її змістовній глибині і складності, багатстві її 
внутрішнього змісту; усвідомлення закономірностей розвитку культури як процесу збереження, 
трансляції, засвоєння і зміни традицій, цінностей і норм. 

 Універсалізація основ культурологічної підготовки, що базуються на фундаментальному 
змісті, орієнтованому, перш за все, на найзагальніші, основоположні принципи науки, культурології та 
інших гуманітарних дисциплін, широке використання проблемних методів навчання, підготовки 
студентів і курсантів до всіх рівнів діяльності, пов’язаної з постановкою і рішенням самостійних завдань. 
Такі гуманітарні дисципліни, враховуючи той факт, що одним із завдань вищої освіти є підвищення рівня 
загальної, політичної та правової культури особистості, повинні охоплювати крім обов’язкового 
оволодіння іноземними мовами та інформаційно-комунікативними технологіями курси основ світової та 
національної культури, політології, філософії, психології, соціології, лінгвокраїнознавства, екології, 
економіки, ергономіки, теорії держави і права. Проблемне навчання, своєю чергою, спрямоване на 
розвиток пізнавальної діяльності студентів і курсантів та формування їх особистості. Безкінечність 
взаємозв’язку всього існуючого утворює онтологічну основу проблемного пізнання, а в проблемності 
пізнання бере свій початок мислення [7]. Застосування проблемного навчання у вищій школі дозволяє 
формувати не тільки пізнавальні, але й професійні мотиви та інтереси, виховувати системне мислення, 
створювати цілісне уявлення про професійну діяльність [1], а культурологічна освіченість є невід’ємною 
частиною такої діяльності. Проблемне навчання сприяє самостійності, а внаслідок цьому ґрунтовному 
засвоєнню знань, творчому саморозвитку та творчій самореалізації майбутніх фахівців, активізації 
пізнавальної діяльності та мислення, його нестандартності, розвиває відповідальність, критичність та 
самокритичність. 

 Удосконалення ідейно-політичного, патріотичного і морального виховання, естетичного та 
фізичного розвитку, формування активної життєвої позиції особистості та громадянина, що нерозривно 
пов’язано з культурологічною підготовкою студентів і курсантів. Активна життєва позиція передбачає 
відображення спрямованості життєдіяльності людини у взаємодії з культурою і соціумом у їх пізнанні, 
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використанні та перетворенні. До основних складових активної життєвої позиції молодих людей можна 
віднести індивідуально значимі цінності, гуманістичні, ділові та громадянські якості, що складають 
основу соціальної активності, оцінно-емоційні відношення до явищ соціальної дійсності, окремим діям і 
вчинкам, ставлення до суспільно значимої діяльності [13]. Для підвищення ефективності процесу 
культурологічної підготовки необхідно створити психолого-педагогічні умови, в яких студент чи курсант 
може зайняти активну особистісну позицію і найширше розкритися як суб’єкт навчальної діяльності. Для 
цього кожній людині необхідно надати своєрідне креативне просторово-часове поле для реалізації своїх 
здібностей у взаємодії зі світом і самим собою [1]. 

 Усіляке підвищення відповідальності студентів і курсантів за якість навчання, дотримання 
навчальної та трудової дисципліни. Роль якості освіти, що відображає відповідність цілей розвитку 
освіти і засобів, ресурсів та об’єктивних умов їх досягнення,  тобто потенціал освіти, зросла. Майбутній 
фахівець повинен мати не лише знання, навички та вміння, але й володіти здібностями, набутими 
цінностями і готовністю до різних ситуацій змін, тобто володіти певними компетентностями, серед яких 
є й культурологічна компетентність, здатність людини адекватно діяти в ситуаціях, що виходять за межі 
її професійної сфери. 

 Індивідуалізація навчання, всебічне культивування навичок самостійного отримання знань, 
умінь орієнтуватися у великій кількості інформації, знаходити необхідні джерела та ефективно 
працювати з ними. Індивідуалізація навчання – організація навчального процесу, під час якого вибір 
засобів, прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні відмінності тих, хто навчається, рівень 
розвитку їх здібностей до навчання [6, с. 201]. Індивідуалізація навчання орієнтована на розвиток 
потенційних можливостей студента чи курсанта та оптимізацію різноманітних форм і методів навчально-
виховної діяльності, які викладач застосовує для розвитку цих можливостей та удосконалення 
особистісних і професійних якостей тих, хто навчається. Індивідуалізація навчання здійснюється і за 
допомогою розробки студентом чи курсантом індивідуальної навчальної програми, і за допомогою 
відповідної організації самостійної роботи. Самостійна робота курсантів і студентів є і формою 
навчання, і його засобом, і його метою. Формування і розвиток самостійної роботи, уміння самостійно 
вчитися – надзвичайно важлива і відповідальна ціль навчального процесу. Самостійна робота за умов, що 
її складність і  трудомісткість при новій парадигмі освіти зростають, вправляє та розвиває пізнавальні 
здібності курсантів і студентів, сприяє виробленню практичних навичок і вмінь, підвищує культуру 
розумової праці і робить набуті знання більш усвідомленими і глибокими. 

 Підвищення  ефективності культурологічної підготовки студентів і курсантів як складової 
системи вищої освіти, посилення її зв’язку з життям. Ефективність передбачає, щоб результати 
відповідали поставленим цілям. Для цього необхідно чітко визначити кінцеву педагогічну мету процесу 
культурологічної підготовки студентів і курсантів, яка полягає в тому, щоб задовольнити індивідуальні 
потреби громадян в особистісному та професійному зростанні, а також забезпеченні потреб держави у 
кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально 
виконувати посадові функції [4, с. 60], і співвіднести з нею отриманий результат, враховуючи сили, 
засоби, час, витрачені на її досягнення. Ефективність процесу культурологічної підготовки можна 
визначити, зокрема враховуючи такі критерії, як мотиваційно-цільовий критерій (відображає 
спрямування, цілі та мотиви культурологічної підготовки); процесуальний критерій (містить показники 
динаміки та якості культурологічної підготовки); результативно-діяльнісний критерій (характеризує 
результати підготовленості студентів і курсантів та ефективності культурологічної підготовки). 

 Вироблення у молоді психологічної установки на постійне навчання на протязі всього життя, 
забезпечення кожному члену суспільства можливості отримувати будь-які необхідні йому знання. Такий 
підхід до навчання відображає сподівання, які суспільство покладає на освіту, та можливості, що повинні 
бути надані кожній людині для розвитку її потенціалу, тобто гарантування загального безперервного 
доступу до освіти для отримання та оновлення знань, умінь і навичок, необхідних для активної участі в 
професійному, політичному, суспільно-економічному та культурному житті суспільства. 

Таким чином, актуальність і необхідність культурологічної підготовки студентів і курсантів у 
ВНЗ України визначається, перш за все, необхідністю пошуку найефективніших шляхів, форм і методів 
подолання і коректування недостатнього ступня  їх звертання до культури, її багатовікового надбання, а 
також важливістю створення необхідних педагогічних умов і засобів для забезпечення реалізації 
принципів культурологічної підготовки у ВНЗ. Підвищення рівня культурологічного розвитку є 
потужним резервом прискорення соціально-економічного, науково-технічного та культурного прогресу 
суспільства. Культуротворчі форми і методи навчання і виховання дають змогу забезпечити підготовку 
фахівців, які володіють не лише високою професійною кваліфікацією, але й здатні до цілісного, 
системного аналізу проблем сучасного життя, культури, цивілізації, до знаходження людиною самої 
себе, свого індивідуального людського образу. Серед вимог до системи культурологічної підготовки 
студентів та курсантів у ВНЗ важливе місце займають інтенсифікація розвитку системи культурологічної 
підготовки, універсалізація основ культурологічної підготовки, орієнтація на цінності і пріоритети, що 
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відображають культурні та історичні особливості України та інших країн, використання проблемних 
методів навчання, формування активної життєвої позиції особистості та громадянина, підвищення 
відповідальності студентів і курсантів за якість навчання, індивідуалізація навчання, відповідна 
організація самостійної роботи, підвищення  ефективності культурологічної підготовки, вироблення у 
молоді психологічної установки на постійне навчання на протязі всього життя тощо. 
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REQUIREMENTS FOR THE CULTUROLOGICAL TRAINING OF STUDENTS AND CADETS 
UNDER CONDITIONS OF 

THE HIGHER EDUCATION MODERNIZATION IN UKRAINE 
Summary 

The following requirements for the culturological training of students and cadets at the higher 
educational establishments can be mentioned: the intensification of developing the system of the culturological 
training, the universalization of its basis, the orientation on the values and priorities that reflect the cultural and 
historical peculiarities of Ukraine and other countries, the formation of the active lifestyle of an individual and 
citizen, the individualization of education, etc. 

Keywords: culturological training, humanization and humanitarization of education, student, cadet, 
higher education, individual. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В ПОЛЬЩІ 

 
Анотація  

У статті визначаються й аналізуються особливості працевлаштування в Польщі. Акцентується 
увага на найбільш проблемних питаннях, які стосуються проблем отримання візи та права на тимчасове 
або постійне проживання на території Польщі. Особлива увага приділяється динаміці та результатам 
модернізації польського та українського права у контексті його гармонізації з правом Європейського 
Союзу. Проаналізовано та досліджено спільні проекти наших держав на початку ХХІ століття.  

Ключові слова: освіта, вища освіта, договори, нормативно-правові акти, робітник, роботодавець, 
домовленості, угоди, європейські стандарти, переговори, європейське право, суперечливі питання. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. У 2013 році в Польщі навчалось близько 30 тисяч 

іноземців, третина з них – громадяни України. У зв’язку з тим, що знизилась кількість людей, які 
бажають отримати в Польщі освіту, польські навчальні заклади проявляють зацікавлення іноземцями. З 
впевненістю можна сказати, багато хто з іноземних студентів обмірковує можливість легального 
працевлаштування.  

Іноземці з-поза території ЄС, які навчаються у польських навчальних закладах, перебувають на 
території Польщі переважно або на підставі візи (навчання першого рівня, другого рівня, у магістратурі 
або третього рівня), частина людей після отримання візи оформлює дозвіл на тимчасове перебування 
(раніше дозвіл на проживання). Залежно від мети перебування іноземці мають різні права щодо 
працевлаштування. 

Аналіз останніх наукових публікацій. Дана тема привертає увагу багатьох вчених, таких як Ю. 
Беляєв [2], А. Косинська [11], К. Корсак [13], В. Салов [15], М. Сивець [16]  та інші. Однак дослідження 
працевлаштування іноземців в Польщі та світі майже не висвітлюються в працях дослідників. З'ясування 
стану законодавчої бази потребує подальшого дослідження, особливо в питаннях України, що є 
новизною даної статті.  

Мета статті полягає у визначенні основних напрямків процесу адаптації польського та 
українського освітнього законодавства до правових норм ЄС. Інтеграція Польщі з Європейським Союзом 
вимагала приведення законодавства Речі Посполитої у відповідність до норм права об’єднаної Європи 
(acquis communautaire). Польща, як і будь-яка інша країна-кандидат до вступу в ЄС, не мала шансів стати 
членом Європейського Союзу, не здійснивши уніфікації свого права з acquis communautaire. Цей 
принцип євроінтеграції випливав із основних документів ЄС, зокрема "Договору про Європейський 
Союз", "Білої книги", "Партнерства заради членства" та інших.  

Зміни в законодавчій сфері щодо принципів працевлаштування іноземців в Польщі, що відбулись 
останнім часом, демонструють все більшу відкритість ринку праці іноземцям. Про це свідчить передусім 
розширення кола осіб, які можуть працювати без відповідного дозволу, і спрощення самої процедури 
отримання конкретних документів.  

Виклад основного матеріалу. Останні зміни відбулися після 1 травня 2014 року, коли, набрав 
чинності новий Закон «Про іноземців» (прийнятий 12 грудня 2013 року). Він регулює умови та принципи 
в’їзду, проїзд і виїзд іноземців з Польщі, а також процедуру правового регулювання перебування 
компетентними органами [1]. 

У випадку людей, що мають дозвіл на тимчасове перебування з метою розпочати чи продовжити 
стаціонарне навчання у виші або стаціонарній аспірантурі, ситуація порівняно проста. Такі особи 
звільняються (згідно зі статтею 87 Закону про популяризацію працевлаштування і інститути ринку праці) 
від обов’язку мати дозвіл на працю. Разом з ними цього документу не потребують люди, які мають карту 
поляка. 

Подібна ситуація стосується усіх випускників польських вищих навчальних закладів, які згідно з 
розпорядженням від 20 липня 2011 року (щодо випадків, в яких доручається виконувати роботу 
іноземцям на території Республіки Польща), можуть працювати без обов’язку отримувати дозвіл на 
працевлаштування. Цей документ не вимагають і в тих випадках, якщо на роботу влаштовуються 
колишні випускники польських понадгімназійних шкіл, стаціонарних вищих навчальних закладів або 
стаціонарних аспірантур (студій докторантських) польських вишів, наукових інститутів Польської 
академії наук, науково-дослідних інститутів, діяльність яких регулюється відповідним 
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законодавством [3]. 
Дещо інша ситуація у випадку людей, які перебувають на території Польщі на основі візи, 

виданої з метою проведення наукової діяльності. Такі особи обов’язково повинні отримати дозвіл на 
працевлаштування. З цього правила існує виняток, що описаний у вищезазначеному розпорядженні. 

Працювати іноземцям на території Республіки Польща без обов’язку отримання дозволу на 
працевлаштування можна: 

– коли іноземець є студентом стаціонару в Республіці Польща (праця в липні, серпні і вересні); 
– студентам, які працюватимуть в рамках професійного стажування (практики), куди їх 

направляють організації, що є членами міжнародних студентських асоціацій; 
– студентам, які виконують роботу в рамках співпраці громадських служб зайнятості і їхніх 

закордонних партнерів, у разі необхідності робота іноземця підтверджується відповідною службою 
зайнятості; 

– студентам вищих чи професійних шкіл (ПТУ), направлених до 6 місяців на рік на професійну 
практику згідно з правилами навчання або навчальною програмою, організованою за угодою між 
закордонною вищою або професійною школою і працедавцем, зареєстрованим в повітовому управлінні 
праці згідно з місцем проживання або реєстрації працедавця; 

– студентам вищих або учням професійних шкіл в країнах членах Європейського Союзу, або 
державах Європейської економічної зони за межами Європейського Союзу або Швейцарської 
Конфедерації, які проходять професійне стажування (практику) згідно з правилами навчання або 
навчальною програмою, за умови наявності  направлення на роботу навчального закладу; 

– учасникам культурних обмінів та освітніх програм, програм з надання гуманітарної допомоги 
чи розвитку, програм студентської літньої (канікулярної) праці, організованих за погодженням з 
міністром, відповідальним за питання праці [7; 12]. 

Стаціонарним навчанням вважається форма вищої освіти, згідно з якою щонайменше половина 
освітньої програми реалізовується у формі дидактичних занять, що вимагають безпосередньої участі 
академічних викладачів та студентів. 

Багато студентів, що проходять навчання у Польщі задаються питанням, чи можуть вони 
працювати в Польщі без дозволу на роботу. Це питання дуже актуальне, оскільки польські роботодавці 
бояться зайвих складнощів, пов’язаних з отриманням такого дозволу і з страхом ставляться до іноземців. 

Однак Польща, як не дивно, зацікавлена в припливі молодих освічених фахівців, і дає можливість 
певним категоріям студентів і випускників свободу пересування на польському ринку праці і полегшує 
їм нелегку справу – пошук роботи. 

Відповідно до польського законодавства студенти польських вузів, що знаходяться в списку 
Міністерства Науки і Вищої Освіти, денної форми навчання можуть працювати в Польщі без отримання 
дозволу на роботу. Без необхідності отримання дозволу на роботу в Польщі можуть також працювати 
випускники польських шкіл, вузів та Польської Академії Наук, які навчалися за денною формою 
навчання. 

Однак це не стосується студентів-заочників та студентів стаціонару, які перебувають у Польщі на 
підставі візи, а також студентів інших освітніх програм. Ці категорії студентів для легального 
працевлаштування в Польщі повинні мати дозвіл на роботу або зареєстровану в управлінні з праці 
Декларацію про намір доручити роботу іноземцю [5;14]. 

Декларація про намір доручити роботу іноземцю – це полегшена форма працевлаштування 
громадян України, Російської Федерації, Білорусі та Молодови – 6 місяців протягом року без 
необхідності отримання дозволу. По закінченню цього терміну працедавець може отримати необхідний 
дозвіл на працевлаштування іноземця по спрощеній схемі, яка не потребує тесту ринку праці в Польщі. 
Тест ринку праці означає, що перш ніж приймати на роботу іноземця, роботодавець повинен провести 
огляд персоналу серед безробітних поляків. 

Стороною адміністративного процесу є роботодавець – це значить, що про видачу дозволу 
клопоче роботодавець, що має намір прийняти на роботу іноземця, але не сам іноземець. Головним 
принципом виконання праці іноземцями (особами, які не є громадянами Республіки Польща) є те, що 
іноземець повинен мати дозвіл на працевлаштування. Однак є певні категорії людей, яких звільнено від 
цього обов’язку. 

Під виконанням праці слід розуміти: 
 працевлаштування, 
 виконання іншої праці з метою заробітку, 
 виконання обов’язків у правліннях юридичних осіб, які ведуть свою господарську діяльність 

на території Польщі [4]. 
Щоб виконувати працю в Польщі, іноземець має легально перебувати на території країні і мати 

дозвіл на працевлаштування в Польщі.  
Типи дозволів на працевлаштування: 
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 тип A – для іноземців, які виконують працю на території Польщі на основі контракту з 
суб’єктом, головний офіс, відділення або інша форма організованої діяльності якого знаходиться на 
території Польщі; 

 тип B – для іноземців, які протягом 6 місяців на рік виконують обов’язки в правлінні 
юридичної особи, що вписана до реєстру підприємств або є товариством з обмеженою відповідальністю 
в організації; 

 тип C – для іноземців, які виконують працю для іноземного працедавця і мають відрядження 
на територію Польщі на період, що перевищує 30 днів календарного року до відділення чи закладу 
іноземного суб’єкта, його залежного суб’єкта чи суб’єкта, який пов’язаний із ним довготерміновим 
контрактом; 

 тип D – для іноземців, які виконують працю для іноземного працедавця, який не має 
відділення, закладу чи іншої форми організованої діяльності на території Польщі і відряджені до Польщі 
з метою реалізації послуг, які мають тимчасовий характер (експортні послуги) 

 тип E – для іноземців, які виконують працю для іноземного працедавця і мають відрядження 
до Польщі на період, що перевищує 3 місяці протягом наступних 6 місяців з метою, що відрізняється від 
дозволів типу B, C чи D [2;16]. 

Від обов’язку мати дозвіл на працевлаштування звільнено такі категорії іноземців: 
 громадяни Європейського Союзу та Європейської економічної зони, а також Швейцарської 

Конфедерації і члени їх родин; 
 особи, які мають дозвіл на поселення в Польщі; 
 особи, які мають дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейської Спільноти 

в Польщі; 
 особи, які мають статус довготермінового резидента Європейської Спільноти в іншій країні 

ЄС і які отримали дозвіл тимчасового проживання у зв’язку з працевлаштуванням або веденням 
підприємницької діяльності; 

 біженці, особи, які, користуються тимчасовою охороною, особи, які мають тимчасову 
охорону або додаткову охорону чи згоду на допустиме перебування; 

 особи, які хочуть отримати статус біженця за умови наявності довідки, виданої Головою 
Бюро у справах біженців (це стосується випадків, коли справа надання статусу біженця розглядається 
першою інстанцією довше, ніж 6 місяців); 

 особи, які мають дійсну Карту поляка; 
 особи, які мають право на перебування й виконання праці на території ЄС чи держави 

Європейської економічної зони, що не належить до ЄС або Швейцарської Конфедерації, які 
працевлаштовані працедавцем, що має головний офіс на території такої держави і тимчасово відряджені 
на територію Польщі; 

 особи, яким міжнародними договорами чи окремими правилами гарантовано виконання праці 
без необхідності отримання дозволу на працевлаштування; 

 чоловік або дружина громадянки (громадянина) Польщі, які мають дозвіл на перебування на 
визначений час у зв’язку з одруженням [6]. 

Крім того, від обов’язку отримання дозволу на працевлаштування звільнено такі категорії 
іноземців: 

 особи, які проводять курси, беруть участь у стажуванні, виконують обов’язки радника, 
наглядача та інші, що вимагають спеціальних кваліфікацій у програмах, що реалізуються Європейським 
Союзом чи інших міжнародних програмах допомоги, також з фондів, призначених через польський уряд; 

 вчителі іноземних мов у закладах системи освіти; 
 члени збройних сил та цивільного персоналу, які працюють у військових структурах, що 

знаходяться на території Польщі або є іноземцями, що мають відрядження з метою впровадження 
військових програм, які реалізуються на основі умов з участю Польщі; 

 постійні кореспонденти іноземних ЗМІ, яким надано, на прохання головного редактора 
їхнього мас-медіа чи агентства за кордоном, акредитація міністра закордонних справ Польщі, але 
винятково в сфері обов’язків, що виконуються тільки для цього іноземного ЗМІ чи агентства [8].  

Від обов’язку мати дозвіл на працевлаштування звільнено також такі категорії осіб: 
 митці, які індивідуально чи в групах, виступають протягом 30 днів за календарний рік 

(актори, режисери, диригенти, інструменталісти, вокалісти, циркові актори чи танцівники); 
 особи, які проводять до 30 днів протягом календарного року лекції, виголошують доповіді чи 

представляють презентації особливої наукової чи художньої цінності, але при цьому зберігають постійне 
місце проживання за кордоном; 

 спортсмени, що працюють для суб’єкта, який міститься на території Польщі, репрезентують 
його на спортивних змаганнях, якщо виконувана праця носить тимчасовий характер; 

 священики, монахи та інші особи, які виконують працю, пов’язану з їх релігійним станом, в 
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церквах та релігійних об’єднаннях, національних між церковних організаціях, статус яких урегульований 
міжнародними договорами правилами про відносини держави з церквою, або іншого релігійного 
об’єднання, яке функціонує на основі запису до реєстру визнань, в їхніх юридичних особах або 
організаційних об’єднаннях, на основі документу від відповідного релігійного об’єднання, його 
юридичної особи чи організації; 

 студенти стаціонарного навчання на території Польщі у такі місяці: липень, серпень і 
вересень; 

 студенти, які працюють в рамках професійного стажування, на які їх направляють організації, 
що є членами міжнародних об’єднань студентів або які проходять обов’язкові професійні практики; 

 студенти, які працюють в рамках співпраці громадських служб працевлаштування та їх 
закордонних партнерів; 

 особи, які мають відрядження на роботу в інститутах культури іноземних держав на території 
Польщі, на основі міжнародних угод, стороною яких є Польща; 

 особи, які відряджені на територію Польщі іноземним працедавцем, якщо вони зберігають 
постійне місце проживання за кордоном і їх відрядження не більше ніж 3 місяці протягом календарного 
року та має такі цілі: 

 виконання монтажних чи консерваційних робіт або ремонту, доставки приладів, конструкцій 
та машин, які виробляє іноземний працедавець, 

 отримують замовлені пристрої, машини та інше обладнання чи частини, які вироблені 
польським підприємством, 

 навчання працівників польського підприємця, який отримує прилади, конструкції, машини та 
інше обладнання, про яке говориться в пункті а., що стосується його обслуговування чи експлуатації, 

 монтажу чи демонтажу торгових точок або обслуговування їх, якщо їх побудував іноземний 
працедавець і який відрядив з цією метою іноземців; 

 особи, які виконують роботу для депутатів Європейського Парламенту у зв’язку з 
виконуваними обов’язками; 

 громадяни Туреччини після 4 років легального працевлаштування на території Польщі; 
 особи, які виконують роботу як наукові працівники в суб’єктах, про які йдеться в правилах 

про науково-дослідні центри; 
 випускники польських вищих навчальних закладів, а також випускники-докторанти 

польських ВНЗ [9]. 
Від обовязку мати дозвіл напрацевлаштування також звільнені: 
- учасники програм культурного або навчального обміну, програм гуманітарної чи допомоги, а 

також програм літньої праці студентів, що організовані згідно з домовленістю з відповідним міністром 
-  громадяни держав, які межують з Польщею, а також держав, з якими Польща співпрацює у 

сфері трудової міграції у рамах партнерства щодо мобільності, встановленого між цими державами та ЄС 
– громадяни Росії, Білорусі, Молдови та України. 

Громадяни Білорусі, Молдови, Російської Федерації та України можуть протягом короткого 
терміну працювати в Польщі без обов’язку отримання дозволу на працевлаштування в період 6 місяців 
протягом календарного року [10]. 

Працедавець зобов’язаний тільки зареєструвати потрібну заяву в повітовому бюро праці 
відповідно до місцязнаходження офісу чи місця проживання працедавця. Бланки заяви можна отримати в 
повітових бюро праці. Заява складається разом із копією. Повітове бюро праці робить позначку про 
реєстрацію на оригіналі й копії. Працедавець повинен віддати оригінал заяви іноземцю. Процедура 
реєстрації відбувається під час одного візиту до бюро праці і є безкоштовною. Зареєстрована заява є 
основою до отримання візи у польському консульстві в країні постійного перебування для виконання 
праці іноземцем [17]. 

Це правило має тимчасовий характер і його дія продовжується до 31 грудня 2010 року. Треба 
пам’ятати, що звільнення від обов’язку мати дозвіл на працевлаштування не звільнює з обов’язку 
отримання візи або посвідки на проживання на визначений період. Іноземець може працювати на 
території Польщі тільки тоді, коли легально перебуває в країні. 

Умови отримання дозволу на працевлаштування 
Для того, щоб працедавець міг отримати дозвіл на працевлаштування іноземця, іноземець не 

повинен обов’язково перебувати на території Польщі. Можна подати заяву на дозвіл, коли іноземець 
перебуває за кордоном. Роль іноземця в процедурі отримання дозволу на працевлаштування обмежена. 
Іноземець насамперед повинен знайти працедавця, який захоче його працевлаштувати. Наступні кроки з 
метою отримання дозволу виконує працедавець [15]. 

До часу закінчення процедури надання дозволу на працевлаштування, іноземець може 
перебувати на території Польщі з умовою, що має дійсну візу або посвідку на проживання. Якщо перед 
закінченням терміну легального перебування іноземцю не видали дозвіл на перебування, він повинен 
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покинути територію Польщі. 
 Про видачу дозволу на працевлаштування може клопотати тільки працедавець, який хоче 

працевлаштувати іноземця. Працедавець може бути представлений своїм заступником або іншою 
уповноваженою особою. Заяву не може подавати іноземець, якому треба видати дозвіл на 
працевлаштування або особа, яка представляє іноземця. 

Заяву про надання дозволу на працевлаштування складає: 
 працедавець або фізична особа, яка хоче працевлаштувати іноземця, 
 суб’єкт, що уповноважений репрезентувати юридичну особу, якщо іноземець виконуватиме 

обов’язки в правлінні цієї юридичної особи, 
 іноземний працедавець, якщо іноземець буде відряджений на територію Польщі [13]. 
Працедавець, який має намір працевлаштувати іноземця, повинен написати заяву про видання 

такого дозволу не пізніше, ніж за 30 днів перед планованим терміном працевлаштування або втратою 
дійсності попереднього дозволу. Працедавець, що хоче працевлаштувати іноземця, повинен написати 
заяву і надати комплект потрібних документів. 

Від 2009 року процедуру отримання дозволу на працевлаштування іноземця в Польщі спрощено. 
Працедавець повинен скласти до воєводи заяву з потрібними документами. У заяві він описує, якого 
типу має бути цей дозвіл. У випадку дозволу типу A є ще додаткова вимога. Працедавець перед 
наданням документів воєводі повинен звернутися до відповідного старости (повітового бюро праці) з 
запитанням, чи на даний момент можна працевлаштувати особу, яка зареєстрована в бюро праці як 
безробітна з відповідними до потрібної посади кваліфікаціями. Якщо нема такої особи – староста видає 
відповідну довідку, яку треба додати до комплекту документів. 

До обов’язків працедавця, зокрема, належать такі: 
 підписання з іноземцем контракту та надання іноземцеві перед підписанням перекладу 

контракту на зрозумілу для нього мову; 
 врахування в контракті умов працевлаштування, представлених в заяві на видачу документів 

на дозвіл на працевлаштування (напр., про розмір зарплати); 
 передача іноземцеві його примірника оригіналу дозволу; 
 інформування іноземця про процес видачі або продовження дозволу на працевлаштування; 
 відповідна старанність у процесі видачі або продовження дозволу на працевлаштування 

іноземця; 
 негайне інформування органу, котрий видав дозвіл, про те, що іноземець не почав працювати 

в період трьох місяців від моменту видачі дозволу на працевлаштування або закінчив працювати раніше, 
ніж 3 місяці до дати закінчення дійсності дозволу [11]. 

Висновоки і перспективи подальших розробок. Отже у цілому сформувалася законодавча база, для 
сприятливого працевлаштування іноземців в Польщі. Це стало можливим переважно завдяки постійній та 
наполегливій політиці зближення наших країн. Хоча політика обох країн сприяла розширенню та поглибленню 
відносин, цілком зрозумілим є той факт, що міждержавні відносини не можуть триматися лише на добрих 
політичних стосунках. Для поглиблення співробітництва між Україною та Польщею необхідна більш активна 
участь представників різних закладів, установ, організацій, творчих спілок, громадських об’єднань та груп 
населення двох держав у розвитку двосторонніх контактів. 
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У статті досліджуються особливості організації і проведення вебінарів з іншомовної професійно 
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Постановка проблеми та її актуальність. Застосування новітніх технологій в освіті набуває 
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все більшого значення для підготовки майбутніх фахівців. Дослідники вивчають можливості 
застосування мультимедійних засобів навчання, дистанційних курсів, платформ для організації 
змішаного навчання тощо. Нині неможливо уявити якісну систему навчання без застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій. Сучасна молодь живе в інформатизованому суспільстві, 
застосовуючи щоденно безліч технологій для комунікації та розваг; студенти прагнуть поглиблювати 
знання із використанням сучасних засобів, які інтенсифікуватимуть процес навчання та забезпечать 
зручні умови для всіх учасників освітнього процесу. Застосування вебінарів для навчання майбутніх 
фахівців набуває все більшого значення, так як має безліч можливостей і переваг.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Інформатизація освіти зумовила бурхливий 
розвиток вітчизняної педагогічної науки особливо у значенні застосування інформаційно-
комунікаційних технологій до підготовки фахівців (В. Биков, Ю. Богачков, Г. Козлакова, В. Кухаренко, 
А. Петренко, Є. Полат, І. Роберт, О. Спірін, Б. Шуневич та ін).  

Особливості організації та проведення вебінарів вивчали Ю. Богачков, Л. Івашко, Г. Ткачук, 
Н. Морзе, І. Ставицька, В. Царенко та інші. 

Мета статті. Основним завданням є дослідження особливостей організації, планування та 
проведення вебінарів у технічному університеті.  

Виклад основного матеріалу. Вебінар (від англійської «webinar», скорочення від «web-based 
seminar») – онлайн-семінар, який надає можливість ведучому (тренеру, консультанту, викладачу) 
передавати інформацію (досвід, знання, вміння, завдання), а учасникам отримувати інформацію і 
навчатися за допомогою віртуального класу, в якому є можливість чути і бачити один одного, де б ви не 
знаходились [3]. 

Можливості вебінарів: показ презентацій, застосування віртуальної дошці, використання чату, 
показ відео. Для більшої інтерактивності учасники можуть задавати питання у віконці онлайн-чату. 
Запускається вебінар за допомогою web-додатка (посилання із застосуванням електронної пошти). 

Вебіна́р (англ. webinar) — спосіб організації зустрічей онлайн, формат проведення семінарів, 
тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету. У перші роки розвитку мережі Інтернет терміном 
«веб-конференція» часто називали форум або дошку оголошень. Пізніше термін набув значення 
спілкування саме в режимі реального часу. 

Вебінар – це неологізм, утворений поєднанням слів веб (англ. «мережа») та семінар. Для 
організації вебінару використовуються технології відео-конференції, інтернет-телефонії та інше. 
Вебінари поширені в діловому середовищі. У наш час тренери та навчальні компанії все активніше 
використовують у своїй роботі вебінари, тобто онлайн-навчання.  

Основні переваги такого навчання:  
– економія на організаційних витратах (оренда залу, обладнання, розміщення учасників) 

дозволяє знизити собівартість онлайн семінару; 
– організація вебінару не потребує значних часових витрат; 
– можливість залучити учасників із різних частин світу; 
– можливість одночасної участі багатьох людей; 
– як і традиційні тренінги, вебінари забезпечують можливість інтерактивної взаємодії між 

доповідачем і слухачем, та слухачів між собою; 
– для тренінгових компаній використання онлайн-навчання збільшує можливість залучення 

відомих тренерів. Домовитися з тренером про виступ на відкритому семінарі інколи буває складно у 
зв'язку з його щільним графіком. В момент проведення вебінару тренер може знаходитися досить 
віддалено від своєї аудиторії. 

Незважаючи на значні переваги такого навчання, можна виділити і окремі недоліки щодо 
організації даної форми дистанційного навчання: 

– втрачається емоційний зв’язок, що існує в результаті живого спілкування у реальному часі; 
– багато викладачів, які звикли працювати з аудиторією, не можуть емоційно передати 

інформацію перед монітором комп'ютера; 
– інколи учасники вебінару знаходяться в різних часових поясах і досить складно обрати час для 

проведення; 
– тренеру (викладачу) важко оцінити рівень засвоєння матеріалу учасниками, які знаходять 

віддалено. 
Найвідоміші платформи для проведення вебінарів: 
1) Microsoft Office Live Meeting: http://www.livemeetingplace.com/webinar/ 
2) Adobe Acrobat Connect: https://www.acrobat.com/main/en/home.html 
3) WebEx від компанії Cisco: http://www.webex.com/ 
4) LotusLive від компанії IBM: https://www.unyte.net/ 
5) BeamYourScreen: http://www.beamyourscreen.com/ 
Webinar.ru забезпечує проведення відеоконференцій в будь-якій якості (аж до HD) та 
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можливість транслювати виступи декількох учасників одночасно. Вбудована VoIP система передачі мови 
та інтеграція з телефонними лініями (телеконференсінг), дозволить брати участь у вебінарах, незалежно 
від якості інтернет-з'єднання. Можна записати вебінар, щоб запропонувати подивитися його тим, хто не 
мав можливості взяти участь у призначений час. Є можливість підключити до участі у вебінарі 
перекладача і скористатися віддаленим послідовним або синхронним перекладом [5].  

В Україні також існують платформи для проведення вебінарів. Платформа Webinar.ua 
уможливлює проведення вебінарів або створення віртуальної кімнати для проведення вебінарів. Слухачі 
можуть дивитися прямі трансляції лекцій, семінарів, тренінгів, консультацій онлайн. Можна переглянути 
записи трансляцій і вебінарів конкретного доповідача. Кожен слухач може підібрати курс для навчання у 
каталозі [6].  

IT-компанія My Conference запустила новий повнофункціональний сервіс для проведення 
вебінарів, відео та аудіо конференцій та інших видів онлайн-зустрічей. Розроблена система, яка отримала 
назву MyOwnConference дозволяє значно знизити витрати користувачів на онлайн-комунікацію. Сервіс 
володіє всіма необхідними для проведення онлайн-зустрічей функціями, включаючи відео трансляцію 
ведучого, текстовий чат, демонстрацію презентацій. Ресурс дозволяє організовувати заходи з 
чисельністю учасників до 10000 чоловік і транслювати одночасно до 10 ведучих. Крім того, система 
надає можливість робити запис трансляції. У новому сервісі значно покращено якість відеозв'язку. 
Розроблена система дозволяє практично уникнути затримок зображення при демонстрації презентацій і 
робочого столу [4]. 

Найбільший світовий сервіс публікації презентацій SlideShare.com, що об'єднує більше 45 млн. 
учасників уможливлює створення відеоконференції на своїй платформі. Вбудована система для 
організації вебінарів Zipcast володіє базовим набором функцій, який включає трансляцію відео 
доповідача, презентації та чату з можливістю запису вебінару. Для того, щоб почати свій вебінар, 
достатньо зареєструватися у системі та розіслати запрошення з унікальними посиланнями. Інтерфейс 
досить простий і наочний. Оголошення про вебінар з’явиться на дошці оголошень. SlideShare є 
доступною всім членам спільноти відразу після введення його опису. 

Таблиця 1. 
Відомості про можливості деяких платформ для вебінарів 

№ з/п Назва платформи Особливості використання для проведення 
вебінарів 

1 
 
 

MyOwnConference Повнофункціональний сервіс, 
гнучка цінова політика, 
до 10.000 учасників і 10 ведучих 

2 
 
 

SlideShare.com 45 млн. учасників, 
безкоштовні публікації, 
безкоштовні відеоконференції 

3 
 
 

Webinar.ua Інтерфейс простий і наочний, 
створення віртуальної кімнати, 
 каталог вебінарів 

4 
 
 

OnWebinar.ru Інтернет-університет, 
освітня соціальна мережа,  
безкоштовний сервіс 

 
Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «Київський політехнічний 

інститут» (УІІТО) надає комплекс послуг пов’язаних з організацією та проведенням вебінарів, а саме: 
– навчання (демонстрація) як працювати у середовищі; 
– допомога при підготовці презентації до вебінару; 
– розроблення плану проведення вебінару; 
– технічна допомога під час вебінару; 
– надання технічних засобів та приміщення для проведення. 
Етапи проведення вебінару в КПІ за технічною підтримкою УІІТО [3]: 
1. Реєстрація на сайті webinar.ipo.kpi.ua;. 
2. Створення опису свого вебінару у персональному кабінеті: 

http://webinar.ipo.kpi.ua/cabinet.html; 
3. Розміщення зареєстрованого вебінару у календарі: http://webinar.ipo.kpi.ua/schedule.html; 
4. Підготовка презентації до вебінару; 
5. Повідомлення учасників про час проведення вебінару; 
6. У призначений час проведення вебінару; 
7. Аналіз інформації від учасників після проведення вебінару. 
Для того, щоби стати учасником вебінару, необхідно: 
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1) зареєструватися на сайті вебінару;  
2) за день до початку вебінару на електронну пошту прийде посилання на сайт, де буде 

проходити вебінар; 
3) за 10-15 хвилин до початку вебінару потрібно відкрити електронну пошту і за посиланням 

перейти на спеціальний сайт для проведення онлайн семінарів, де можна побачити імена інших 
учасників, які теж перейшли за посиланням і чекають початку вебінару; 

4) у призначений час розпочинається вебінар; слухач може чути голос тренера (аудіо трансляція), 
бачити тренера (якщо є відео трансляція) і вивчати презентацію (слайди); 

5) під час вебінару у чаті можна друкувати свої коментарі та запитання у режимі реального часу. 
Вебінари завжди проходять інтерактивно, викладач задає питання учасникам, читає їх запитання, 
відповідає. 

Зазвичай, спробувавши один раз, учасники позитивно оцінюють нові можливості онлайн 
семінарів і беруть участь знову. 

Належне місце в організації процесу навчання студентів технічних спеціальностей займають 
вебінари, які надають можливість студентам отримувати навчальну інформацію за допомогою 
віртуального класу. Нами було проведено вебінари для магістрантів Механіко-машинобудівного 
інституту НТУУ «КПІ». Метою вебінарів було поглиблення іншомовної професійно-орієнтованої 
підготовки студентів старших курсів, магістрантів машинобудівних спеціальностей. Пропонувалися такі 
теми вебінарів: «Specifics of Mechanical Engineering», «Multimedia», «Innovations in Mechanical 
Engineering», «Engineering Programmes», «Science and Research». Під час проведення вебінару викладач 
може показувати презентації, малювати на віртуальній дошці. Студенти переглядають презентацію, 
слухають пояснення викладача, відповідають на запитання або задають їх у віконці онлайн-чату.  

Приклад організації і проведення вебінару в НТУУ «Київський політехнічний інститут». 
Тема: Мультимедійні технології у формуванні іншомовної компетентності магістрантів 

технічних спеціальностей 
Організатор: викладач англійської мови Ставицька Ірина Василівна, випускниця аспірантури 

Інституту вищої освіти НАПН України.  
Аудиторія учасників: проведено декілька вебінарів за участі 48 магістрантів Механіко-

машинобудівного інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут». 
Оцінка результатів. Позитивну оцінку організації і проведення семінару надають більшість 

учасників. Підвищення рівня іншомовної професійно орієнтованої підготовки зазначено як результат 
педагогічного експерименту, що проводився у 2013/2014 навчальному році. 

Висновки. Новітні технології розширюють можливості позааудиторної роботи студентів. 
Застосування вебінарів у підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей надає безліч 
можливостей для викладача. Використання вебінарів підвищує зацікавленість студентів до навчання, 
надає можливість отримати навчальну інформацію у зручний час, поглибити знання та інтенсифікувати 
самостійну роботу.  

Крім того, відбувається залучення студентів до активного використання сучасних можливостей 
інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернет-ресурсів у навчальній діяльності. 
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FEATURES AND ORGANIZATION OF WEBINARS IN FOREIGN LANGUAGE AT 

TECHNICAL UNIVERSITY (METHODOLOGICAL GUIDANCE FOR TEACHERS) 
Summary 

In the article the particular organization and holding of webinars in foreign language at technical 
university are examined. The platforms for webinars are described; stages of planning and organization of 
webinars are represented. The main advantages and disadvantages of using webinars in educational process are 
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НАУКОВО-НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  
 

Анотація 
Розглянуто основи системи управління якістю науково-навчальної та науково-технічної 

діяльності випускової кафедри із застосування концептуального підходу. Визначено основні важелі 
якісного поліпшення стану наукових розробок, їхнього наближення із практикою та навчальним 
процесом. Доведено, що ефективність управління залежить від наполегливості керівника, скерованості 
колективу кафедри убік виконання концепції розвитку, дотримання інтеграційної парадигми науки й 
освіти.   

Ключові слова: простір вищої освіти, кафедра, концептуальний підхід, інтеграція, управління 
якістю  

 
Постановка проблеми та її актуальність. Економічні трансформації, що відбуваються на 
пострадянському просторі, стають визначальною рушійною силою суспільного розвитку, змушують до 
безперервного оновлення практично усі сфери та ланки громадського життя, включаючи вищу освіту. 
Оновлення системи продуктивних сил, накопичений досвід корпоратизації та приватизації підприємств 
різних галузей економіки, розмаїття нормативних вимог вимагають застосування науково-пізнавальних 
підходів до організації освіти як складової сталого розвитку. Освіта становить основу інтелектуального, 
культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави, тому її розвиток 
постійно коригується практикою господарювання, а результати мають упроваджуватися у педагогічну 
практику. Через безперервне оновлення структури суспільних відносин (соціально-економічних, 
організаційно-правових, інформаційних, морально-етичних тощо) виникає необхідність її постійного 
осмислення, розповсюдження позитивного досвіду трансформаційних процесів. Саме ці підвалини 
закладаються у діяльність кафедр – базових ланок вищої освіти.  
Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Метою освіти вважається всебічний розвиток людини як 
найважливішої складової у системі продуктивних сил території, особистості та найвищої цінності 
суспільства. Розвитку її талантів, розумових і фізичних здібностей, вихованню високих моральних 
якостей, формуванню громадянського ставлення до довкілля й оточення, здатності до свідомого 
суспільного вибору кожного присвячується діяльність освітніх установ. Освіта в Україні ґрунтується на 
засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами [1]. 
Функціонування системи вищої освіти сприяє збагаченню інтелектуального, творчого, культурного 
потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня, забезпечення національного господарства 
кваліфікованими фахівцями  [2].  
Мета статті. Метою статті є аналіз умов інтеграції наукової діяльності кафедри із навчальним 
процесом через застосування концептуального підходу та управління якістю підготовки фахівців. 
Виклад основного матеріалу. Якісна освіта досягається завдяки чіткої організації навчального процесу, 
визначенню нормативних підвалин функціонування кафедр у структурі вишів. Модернізація системи 
державного управління, яка розпочалася через реформу апарату органів влади, покликана забезпечити 
більш активне використання важелів державної влади, людського потенціалу, скорочення витрат 
бюджетних коштів на реалізацію заходів державної політики в усіх суспільно важливих напрямах, 
включаючи управління господарством та громадськими процесами в регіонах. Це стосується 
й управління вищою освітою, включаючи засоби управління якістю фахової підготовки. 

Вичерпний перелік робочих функцій будь-якого з державних (фінансових) утворень в системі 
регіонального управління та господарських питаннях міститься у відповідних нормативних актах, 
внутрішніх інструкціях, положеннях про діяльність державного органу, фінансової установи, що у 
сукупності складають множину функціональної компетенції кожного з суб’єктів – {fі}. Але для 
виконання кожної з функцій майбутній посадовець має отримати під час навчання у виші власну 
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множину здатностей до виконання певних функцій (знань, навичок, вмінь, компетенцій тощо), що 
передаються йому як посадові функції – {Qі}. Тобто від узгодженості складових множин {fі} та {Qі} 
багато в чому залежить не лише вдалість виконання конкретної державної програми (завдання), але й 
суспільне сприйняття владних дій з боку громади, гармонійність суспільних стосунків. Вагомим важелем 
управління якістю освіти стає передача практичного досвіду виконання функції зі множини {fі}. Якість 
підготовки покращується, якщо до навчального процесу випускової кафедри долучають фахівців-
практиків господарства і державної (місцевої) влади – табл.1. 

Таблиця 1 
Динаміка кількості фахівців-практиків у складі випускової кафедри станом на початок 

календарного року 
 Показник / роки 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Кількість працівників-

практиків на початок року 
5 6 5 4 4 

2 % до загальної кількості 
працівників кафедри 

18,% 35,3 33,3 33,3 40,0 

 
Виконання окремої функції з цієї множини fі дає певний результат rі, який можна оцінювати під 

кутом одержання економічного або іншого ефекту для суспільства (соціального, інноваційного тощо) – 
Еф, для оцінки якого можна у першому наближенні застосувати уніфіковану послідовність методичних 
прийомів:  

 
fі → rі  → Еф.                                                     (1) 

 
Водночас методологічно важливим стає розмежування компетенції органів влади з фінансовими 

утвореннями, що формується у суспільній відомості, стосовно оцінки ролі кожного з них поодинці в 
досягненні результату rі. Так, скорочення чисельності працівників органу місцевого самоврядування у 
структурі регіонального підрозділу передбачає перерозподіл частини функціональної компетенції {f1}, 
що належала раніше певному посадовцю, навіть відомству, комітетові тощо, між новими утвореними 
підрозділами (його посадовцями) разом з вирішенням завдань поліпшення якості управління, уникнення 
дублювання дій тощо. Використання бюджетних коштів у регіональних програмах обумовлює додаткові 
контрольні заходи, котрі мусить ініціюватися поруч із державним замовленням представниками 
громадськості.  

Сучасним завданням вищої освіти є виховання посадовця, що спроможний рухатися в ногу з 
часом та постійно оновлювати власне бачення дійсності, який викликає увагу з боку громадян, отримає 
найвищі оцінки своєї праці на державній службі, у фінансовій установі тощо. Незадоволений чимось 
громадянин може звертатися для вирішення власних або громадських завдань до іншої державної 
установи або іншого посадовця, руйнуючи при цьому усталені особисті зв’язки, симпатії, неприязнь чи 
інші яскраві відтинки особистого ставлення до роботи державного органу, суб’єкта фінансового ринку. 
Звідси виникає нова сукупність функцій, що відображає участь органа влади (місцевого самоврядування, 
фінансової установи) в системі суспільних відносин та задоволення суспільних вимог  – {f1

*}.  
Трансформаційність освіти при цьому виникає через об’єктивну необхідність пристосування 

навчального процесу до нової множини {f1
*} сукупності особистісних компетенцій посадовця, оскільки 

задля якісного виконання оновленої множини згаданих функцій від нього потребується оновити власну 
множину здатностей, змінивши її до виду {Qі*}, тобто: 

 
{Qі}  → {fі} → {f1

*} → {Qі*}.                                           (2) 
 
Під час трансформаційних процесів прискорюється видозміна як зовнішнього середовища життя 

громади, так й систем їхніх міжсуб’єктних стосунків. Це повністю стосується й фінансової сфери та 
фінансової освіти. Від посадовців суспільство витребує швидкого реагування на зовнішні фінансові 
виклики, компетентного розв’язання внутрішніх проблем, уважного ставлення до потреб громадян,а 
також інших компетенцій (здатностей) зі множини {Qі*}. Результатом виконання управлінських функцій 
з боку окремого посадовця стає певний суспільний ефект, що віддзеркалюється показниками 
економічного, соціального, екологічного, організаційного, інформаційного ряду, рівнем безпеки регіону, 
зростанням конкурентних здібностей тощо – множина результативності {rі}, яка обчислюється 
загальною кількістю складових N. Облік та узагальнення практики використання таких показників 
становлять ще один важіль управління якісною освітою в межах випускової кафедри.  

На відміну від множини {fі} вона відрізняється багато вимірністю системи координатної оцінки, 
труднощами у порівнянні сусідніх елементів множини тощо. Так, у системі статистичних спостережень 
накопичено масиви даних щодо динаміки традиційних показників кількісної оцінки регіонального 
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розвитку, його результативності безпосередньо у гривні або одиничному вимірі (валового продукту, 
обсягів виробництва, зовнішньоекономічної активності, безробіття та багато інших), які складають 
множину {р1÷k} з загальної кількістю складових k. У відповідність цим показникам можна ставити 
безпосередньо частину показників множини результативності, що співпадають зі статистичним обліком, 
а саме: 

{r1÷k} = {р1÷k}.                                                         (3) 
 
Модернізація економіки, трансформація важелів господарського механізму потребують 

кваліфікованого підходу до розв’язання фінансово-господарських завдань на усіх рівнях економічного 
життя країни. Прийняття ефективних, науково обґрунтованих рішень можливе через відповідне 
забезпечення якості кадрового складу працівників органів влади та місцевого самоврядування – суб’єктів 
управління суспільним розвитком, фінансових установ, контролюючих органів тощо. Тому 
методологічно обґрунтованою слід вважати таку систему навчання посадовців, що враховує не лише 
нормативно-правові вимоги, а й інші складові вдалого функціонування систем життєзабезпечення 
регіону. Від професіоналізму та освіченості робітників місцевих органів влади залежить якість прийняття 
управлінських рішень у сфері державного управління, якість її модернізації, яка сьогодні стає 
найважливішою в управлінні економічним розвитком країни.  Прояви застарілих поглядів, нормативно-
адміністративних прийомів управління регіоном призводять по погіршення не лише інвестиційного 
клімату, а й впливають на показники соціально-економічного розвитку території, роблять заходи 
державного регулювання неконкурентоспроможними та неефективними. Актуальною сьогодні стає 
потреба в організації безперервної освіти посадовців через систему вищої освіти. 

Систему вищої освіти України складають вищі навчальні заклади всіх форм власності; інші 
юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; органи, які здійснюють управління у 
галузі вищої освіти (КМУ, Центральний орган виконавчої влади – МОНУ, управління освіти і науки 
обласних, районних, місцевих державних адміністрацій). Разом із споживачами освітніх послуг вони 
впливають на просторову структуру вищої освіти, її якість та інші параметри. Вони становлять певне 
коло осіб – суб’єктів простору вищої освіти.  

Суб’єкти простору вищої освіти – виші, інші особи з надання освітніх послуг, органи управління 
у галузі вищої освіти, учасники навчально-виховного процесу, які спроможні здійснювати особистісні 
функції у навчально-виховному процесі вищої освіти та впливати на якість освітньої діяльності й вищої 
освіти. Кафедра може відпрацьовувати рекомендації щодо удосконалення функцій викладача-практика, 
що підвищує не лише його особистий рівень викладання, але й сприятиме покращенню якості навчання 
студентів. В цьому бачимо ще один важіль управління науково-навчальною роботою колективу кафедри.  

На щільність установ освітнього простору впливає багато факторів, зокрема суспільно визначена 
потреба в інтенсивності функціонування закладів освіти на певній території. При цьому організація 
освітнього простору й навчально-виховного процесу повинні забезпечувати можливість [2]: здобуття 
особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах; 
інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє 
формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.  

Основними учасниками навчально-виховного процесу у вишах вважаються [2]: педагогічні і 
науково-педагогічні працівники; особи, які навчаються у вищих навчальних закладах; працівники вищих 
навчальних закладів (категорійні спеціалісти, старші лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, 
методисти та інші). Тоді простором вищої освіти можна вважати сукупність вишів, інших осіб з надання 
освітніх послуг, органів управління у галузі вищої освіти, учасників навчально-виховного процесу, що 
мають певну територіальну локалізацію, вступають у взаємні стосунки (освітні відносини) під час 
здійснення особистісних функцій у навчально-виховному процесі вищої освіти та забезпечують 
необхідну якість освітньої діяльності й вищої освіти. Нормативне забезпечення роботи кафедри у 
просторі вищої освіти виконується органами законодавчої та виконавчої влади й групується у відповідні 
розділи законодавства. Трансформаційні процеси, що відображаються й на роботі освітньої галузі, 
змушують законотворчу гілку влади до постійного оновлення стану нормативно-правового супроводу 
установ вищої освіти. Тому час от часу простежується певне відставання нормативної творчості від 
фактичного рівня освіти.  

Практика організації викладацької діяльності переконує, що основним видом нормативних 
документів, які впливають на якість освіти, є «положення» та «порядок». Виші самостійну формують 
усілякі положення, порядки щодо окремих функціональних аспектів навчально-виховного процесу та 
здійснення наукових досліджень. Навчально-виховна, методична та наукова діяльність кафедри 
здійснюється на основі «Положення про кафедру», рішень Вченої ради вишу, ректорату, Вченої ради 
факультету, оперативних розпоряджень деканату, планів, ухвалених на засіданнях кафедри. У своїй 
діяльності викладачі та керівництво кафедри запроваджують сучасні засоби навчання, проведення 
наукових досліджень, налагодження професійних та громадських зв’язків. Швидкого реагування 
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потребують зовнішні виклики, що виникають з приводу своєчасної адаптації навчально-наукового 
процесу до суспільних вимог, виділення індивідуальних властивостей кафедри у конкурентному 
середовищі ринку освітніх послуг. Тому від організаційних та нормативно-правових засад роботи 
кафедри ми поступового доходимо до концептуальних основ її функціонування у просторі вищої освіти.  

Мета концептуального підходу до організації кафедри – визначити фундаментальні засади 
перспективного її розвитку як первинної ланки здійснення навчально-наукової діяльності у структурі 
вишу, закріпити нормативні ланки у структурі МОНУ в цілому, ідентифікувати оригінальні властивості у 
просторі вищої освіти. Для обґрунтування концептуальних заходів використовується звичайна, 
стандартизована система показників, що висуваються з боку МОНУ під час здійснення акредитації, 
ліцензування чи перевірки вищого навчального закладу та його кафедр.  

Концептуальні основи, що формулюються для кафедри, доцільно групувати по розділах. Тут 
пропонується кілька з них, які на думку автора найбільш повно охоплюють просторову ідентифікацію 
кафедри та сучасні акредитаційні вимоги, а складені разом – формують певну оригінальну Концепцію 
роботи й розвитку кафедри саме в напряму інтеграції науки із освітою.  

Концепція розвитку кафедри – базовий внутрішній документ, що визначає фундаментальні засади 
перспективного розвитку кафедри як первинної ланки здійснення навчально-наукової діяльності 
всередині вишу впродовж кількох років. Текст концепції, як правило, готується спільними зусиллями 
кафедрального колективу та має бути ухваленим на її засідання. Текстова частина включає один або 
кілька авторських проектів-пропозицій.  

До складників кафедральної Концепції можна віднести такі: 
1) історія створення кафедри та принципи розвитку; 
2) професорсько-викладацький склад (у динаміці); 
3) місце кафедри в структурі вишу та навчально-науковому просторі; 
4) поточний стан, структура та динаміка навчально-наукового процесу; 
5) наукова робота кафедри; 
6) аналіз ринку освітніх послуг регіону; 
7) перспективні напрями та джерела розвитку. 
До тексту Концепції доцільно розробити певні Додатки, наприклад: 
А – Перелік викладачів, що працювали на кафедрі з початку її створення  
Б – Структура та динаміка професорсько-викладацького складу кафедри 
В – Показники, що визначають горизонтальні зв’язки та науковий доробок кафедри у науково-

освітньому просторі  
Г – Якісні показники позиціонування кафедрі в освітньому просторі 
Д – Динаміка наукової активності кафедри 
Е – Перелік відповідності таблиць, що розміщено у Додатках, до змісту Концепції розвитку 

кафедри.   
Інформаційний, статистичний матеріал розміщуємо у таблицях, які доповнюють змістовність 

Концепції. Нижче надано методичні поради стосовно складення окремих розділів Концепції розвитку 
кафедри, що визначатимуть методику її просторової ідентифікації та перспективи управління якістю 
освіти в своєму регіоні.  

Концептуальними принципами розвитку кафедри фінансового напряму можуть бути такі: 
- наближення роботи до проблем та завдань місцевого самоврядування країни; 
- конструктивної активності; 
- законність та етичність; 
- змагальність у роботі; 
- планомірність, самофінансування та самоокупність; 
- пріоритетність гуманістичних підходів в організації діяльності; 
- ієрархічна підпорядкованість загальній структурі вишу і неруйнівний характер процесів; 
- наступність кадрових питань та нагромадження інтелектуального капіталу; 
- відкритість, демократичні засади управління. 
Система концептуальних принципів має комплексний характер і не передбачає вибіркового 

використання одного або кількох окремих принципів. За дотримання принципів розвитку несе 
відповідальність керівництво кафедри. Завідувач кафедри наполегливо упроваджує положення 
Концепції, працює с колективом кафедри, з окремими працівниками щодо покращення якості навчально-
наукового процесу. Індивідуалізація роботи з персоналом стає впливовим засобом у реалізації Концепції 
та її вимог у практичну площину. 

Концептуальними засадами розвитку кадрового потенціалу кафедри фінансового напряму 
сьогодні є : 

- збільшення кількості штатних викладачів з науковими ступенями та навичками практичної 
роботи у фінансовій системі, органах місцевого самоврядування; 
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- збереження у штаті викладачів з науковими ступенями та практичним досвідом роботи у 
фінансових установах, органах місцевого самоврядування; 

- нагромадження інтелектуального потенціалу кафедри через механізми інституту 
інтелектуальної власності, об’єкти якої виробляються викладачами, дослідниками, аспірантами, 
докторантами; 

- підвищення матеріальної та соціальної заінтересованості у кінцевому результаті викладацької 
праці. 

Місце кафедри в структурі вишу та навчально-науковому просторі. Головним завданням кафедри 
є підготовка спеціалістів для фінансової системи країни та органів місцевого самоврядування, які 
володіють глибокими професійними знаннями, високою культурою поведінки і громадською активністю. 
Кафедра бере участь у підготовці спеціалістів вищої категорії через консультування суб’єктів 
інституціональної структури фінансового ринку (банківських установ, інвестиційних, лізингових, 
страхових компаній), публічних службовців,  надання фахової допомоги у написанні кандидатських 
і докторських дисертацій. 

Місце, яке посідає кафедра у структурі вишу та у мережі кафедр аналогічного спрямування, 
визначається за кількісними та якісними параметрами, що можна згрупувати за ознаками та розмістити у 
таблицях: 

1) загальна оцінка роботи випускної кафедри ректоратом, МОНУ та іншими суб’єктами 
управління; 

2) розвиток горизонтальних зв’язків; 
3) обсяги навчально-наукової роботи; 
4) інтенсивність зростання кадрового потенціалу; 
5) відгуки (зворотній зв’язок) із зовнішнього середовища ринку освітніх послуг. 
Побудова горизонтальних зв’язків з кафедрами та підрозділами вишу відбувається під час 

забезпечення навчального процесу, проведення наукових досліджень, підготовку кадрів через 
аспірантуру, докторантуру. Розвиток горизонтальних зв’язків в мережі вищої освіти реалізується шляхом 
встановлення наукових та навчальних контактів на довготривалій основі з аналогічними кафедрами, 
інститутами, навчально-науковими центрами, органами державної влади та місцевого самоврядування, 
суб’єктами господарювання тощо. 

Поширення горизонтальних зв’язків в освітньому просторі країни відбувається завдяки 
здійсненню спільних наукових досліджень з провідними науковими установами, науковцями, під час 
рецензування наукових робіт, проведення наукових заходів, участі в атестаційному процесі. Дієвим 
засобом укріплення позицій кафедри стають колективні наукові дослідження у формі монографій 
певного тематичного спрямування. Побудова горизонтальних зв’язків в освітньому просторі поза 
межами країни проходить через міжнародні науково-практичні заходи, участь у публікаціях в 
зарубіжних фахових виданнях тощо. 

Формами реалізації горизонтальних зв’язків є: організація спільних досліджень за актуальними 
напрямами науки і техніки, проведення навчально-методичних, наукових, інтелектуальних заходів 
(семінари, конференції, круглі столи тощо); написання колективних праць; обмін досвідом організації 
навчального процесу та наукових досліджень. Укріплення горизонтальних зв’язків не тільки посилює 
інтеграцію кафедри в науково-навчальне середовище вишу, а ще й сприяє визначенню індивідуальних 
ознак саме кафедри та вишу в цілому на ринку освітніх послуг. Кількісними показниками 
результативності горизонтальних зв’язків є: співпраця з кафедрами вишу; співпраця з кафедрами інших 
вишів, інститутами, науковими установами, суб’єктами господарювання за напрямами фінансів та 
державного управління; співпраця з органами державного управління та місцевого самоврядування. 

Висновки. Концептуальними напрямами інтеграції науки й освіти у роботі кафедри в освітньому 
просторі є: збереження рівня внутрішньої сталості усередині вишу, гармонізація зв’язків з іншими 
кафедрами свого вишу; розвиток зовнішніх зв’язків, посилення інтеграційних прагнень в освітньому 
просторі країни; розбудова наукових стосунків з зарубіжними кафедрами, навчальними та науковими 
установами на основі взаємності, злагодженості, зацікавленості у науковому пошуку тощо. При цьому 
множини функціональних компетенцій майбутнього посадовця має якнайближче збігатися із його 
навичками, що прищеплюються під час навчання. Тоді вагомим важелем управління якістю освіти стає 
передача практичного досвіду виконання посадових функцій. Якість підготовки покращується, якщо до 
навчального процесу випускової кафедри долучають фахівців-практиків господарства і державної 
(місцевої) влади.  

Результатом виконання управлінських функцій з боку окремого посадовця стає певний 
суспільний ефект, що віддзеркалюється показниками економічного, соціального, екологічного, 
організаційного, інформаційного ряду, рівнем безпеки регіону, зростанням конкурентних здібностей 
тощо. Облік та узагальнення практики використання таких показників становлять ще один важіль 
управління якісною освітою в межах випускової кафедри. Усі суб’єкти простору вищої освіти (виші, інші 
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особи з надання освітніх послуг, органи управління у галузі вищої освіти, учасники навчально-виховного 
процесу) впливають на якість освітньої діяльності й вищої освіти в цілому через власні спроможності 
здійснювати особистісні функції у навчально-виховному процесі вищої освіти. Кафедра може 
відпрацьовувати рекомендації щодо удосконалення функцій викладача-практика, що підвищує не лише 
його особистий рівень викладання, але й сприятиме покращенню якості навчання студентів.  
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Consider the basics of quality management system of scientific and educational, scientific and technical 
activities department graduating from the application of the conceptual approach. The main levers qualitative 
improvement of scientific development, their approximation of practice and educational process. It is proved that 
the effectiveness of management depends on the persistence manager finality department staff towards the 
concept of implementation, compliance and integration paradigm of science education. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ 
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Анотація 

У статті представлено порівняльний аналіз кількісних та якісних досліджень на прикладі їх 
здійснення у системі післядипломної освіти в класичному університеті. З’ясовано особливості 
провадження якісних дослідницьких методик, їх переваги і недоліки. Визначено співвідношення 
кількісних та якісних методів дослідження у процесі виконання студентами випускних кваліфікаційних 
робіт у системі післядипломної освіти. Проаналізовано використання якісних методів досліджень у 
випускних кваліфікаційних роботах студентів системи післядипломної освіти за тематикою; здійснено 
компаратив кількісних та якісних досліджень (на матеріалі виконання дипломних робіт студентами 
Центру післядипломної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка). 

Ключові слова: дослідження, неперервна освіта, науково-дослідницька діяльність, післядипломна 
система освіти, слухачі, методологія досліджень, якісні дослідження, кількісні дослідження, психолого-
педагогічні дослідження,  

 
Актуальність та постановка проблеми дослідження. Науково-дослідна складова у професійній 

підготовці фахівців у вищій школі України набуває дедалі більшого значення з огляду на: відкритість 
наукового інформаційного простору для сучасного вітчизняного фахівця-дослідника; виокремлення у 
ступеневій підготовці фахівців спеціального статусу магістра-дослідника; кваліфікаційні вимоги до 
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сучасного фахівця, що включають відповідні дослідницькі знання, вміння та навички. Здатність до 
експериментування, до методичних і методологічних пошуків виділяє перспективного фахівця в 
інтелектуальному, діяльнісному й рефлексивному відношенні; у зв’язку з цим питання постановки, 
змісту, насичення і перспектив науково-дослідної діяльності у системі неперервної освіти постає по-
новому актуально. 

Проблеми науково-дослідницької підготовки майбутніх фахівців стали предметом наукового 
пошуку у роботах Н. Ансімової, О. Ракітіної [1], Л. Білоусової [2], С. Вітвицької [3], І. Каташинської [4], 
О. Микитюка [5], В. Шейко [6] та ін. Система неперервної освіти та її науково-дослідні аспекти 
представлено в науковому доробку М. Арнаутова, М. Сергеєва [7], В. Кременя [8], Н. Ничкало [9], В. 
Олійника [10], Л. Сігаєвої [11] та ін. Проте поза увагою науковців, на нашу думку, залишилися питання 
організації наукових досліджень в системі післядипломної освіти, докваліфікації та перекваліфікації 
фахівців, в тому числі й специфіка організації якісних та кількісних досліджень у соціально-гуманітарній 
сфері. Ці питання, на нашу думку, розроблені фрагментарно і потребують спеціального наукового 
пошуку. 

Мета статті полягає у визначенні специфіки якісних та кількісних досліджень та можливості їх 
впровадження у систему післядипломної освіти сучасного університету. 

Виклад основного матеріалу. Сутність та зміст науково-дослідної діяльності у вищій школі давно 
стали об’єктом численних наукових досліджень, зазначених вище, оскільки саме науково-дослідницька 
складова є підґрунтям подальшого самоосвітнього й професійного розвитку фахівця протягом усього 
життя. Значущість науково-дослідницької підготовки студентів виявляється в основних вимогах до її 
здійснення, а саме: 

- у максимальній наближеності змісту науково-дослідної роботи до змісту професійної 
підготовки фахівців; 

- у конкретності тематики наукових досліджень в університеті та можливості впровадження 
результатів в практику професійної діяльності; 

- у поступовому ускладненні дослідницьких завдань упродовж всього періоду навчання в 
університеті; 

- у професійно-творчому характері дослідницьких завдань [12]. 
Система післядипломної освіти в контексті науково-дослідної діяльності має свої особливості, 

детерміновані як контингентом слухачів, так і змістом професійної підготовки їх, виходячи із завдань 
професійної діяльності. Насамперед, такими особливостями є опора на особистісний професійний досвід, 
зв'язок тематики досліджень з професійною діяльністю, прагнення студентів системи післядипломної 
освіти сформувати максимальний практичний вихід з кожного наукового дослідження та ін.  

У практиці виконання студентами науково-дослідних робіт вони користуються як кількісними, так 
і якісними методами дослідження. На нашу думку, якісні дослідження займають особливе місце у 
системі дослідницьких методик сучасного вищого навчального закладу. Тим більше, як представлено 
вище, якісні дослідження викликають інтерес у системі післядипломної освіти з огляду на її змістову та 
організаційну специфіку. Щодо якісних досліджень у гуманітарних науках, то вчені мають з цього 
приводу різноманітні точки зору. Так, австрійський філософ і методолог Поль Карл Фейєрабенд, автор 
відомих праць методологічного характеру «Проти методу» («Against method», 1975) [13] та «Наука у 
вільному суспільстві» («Science in free society», 1978) [14] виступав взагалі проти всякої методології 
дослідження, виходячи з двох позицій: 

1) будь-який метод дослідження обмежує дослідницьку інтенцію (тобто замисел, пошук думки 
автора), а за тим і весь поступ науки; 

2) жодна з теорій, які можуть зацікавити дослідника, не може бути узгоджена з усіма доступними 
даними [15, с.225].  

Ще більш ранні спроби відстояти «неметодологічність» будь-яких наукових методів дослідження 
запропонував свого часу австрійський епістемолог Карл Поппер, представник раціонального 
критицизму. Учений вважав, що науковою може вважатися лише та гіпотеза, яку вдається 
сфальсифікувати; що наука розвивається лише завдяки відкиданню чергової фальсифікованої теорії; що 
знання ніколи не буває повним і певним [16, с.82-83]. К. Попперові належить відома теза про «чорного 
лебедя» (гіпотезу «всі лебеді білі» ніколи не вдасться підтвердити, якщо не обстежити всіх існуючих 
лебедів; однак можна цю гіпотезу сфальсифікувати, якщо знайдеться хоч один чорний лебідь). У зв’язку 
з цим може бути поставлене питання про непевність кількісних методик дослідження, оскільки їх можна 
завжди заперечити.  

Як свідчать наукові розвідки Т. Пліх, Т. Баумана (2001) [17], кількісні методи дослідження 
спираються на феномен числа, на статистичні методики і переважно застосовуються для дослідження 
великих груп осіб (явищ, процесів); натомість у площині якісних методів замість чисел 
використовуються, як правило, тексти чи знаки, дослідник зосереджується на точці зору учасників 
опитування та їх повсякденності. Якісні дослідження є досить популярними саме в гуманітарних науках, 
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оскільки дають можливість розглянути особистісну динаміку того чи іншого досліджуваного явища. 
У зв’язку зі специфічними характеристиками якісних методів дослідження стосовно них існує 

кілька основних упереджень [18], серед яких найбільш поширеними можна вважати такі: 
1. Якісні дослідження – це дослідження, що випадково збирають дослідницькі дані. Це твердження 

є міфологізованим, оскільки для якісного дослідження значну роль відіграє обсяг використаних джерел, а 
тоді вже їх інтерпретація (т.зв. тріангуляція). 

2. У межах якісних досліджень неможливо систематично проаналізувати дані. Міфологічність 
цього положення викликана тим, що ключовим методом якісного дослідження є порівняння – 
співвіднесення зібраного дослідницького матеріалу та певного зразка. На підставі цього порівняння 
можуть створюватися нові поняття, модифікуватися й уточнюватися наявні поняття і терміни окремої 
наукової теорії, розроблятися нові типології і класифікації. 

3. Якісні дослідження вільно тлумачать творення теорії і не можуть слугувати перевірці 
теоретичних викладок. Це твердження не є об’єктивним, оскільки за допомогою якісних досліджень 
відбувається уточнення наявних теоретичних даних і розробка нових, в тому числі й наукових гіпотез, 
узагальнень, закономірностей. 

4. Якісні дослідження не відповідають критерію інтерсуб’єктивної відповідності (об’єктивності). 
На нашу думку, якісні дослідження так само об’єктивні, як і кількісні, тому що не лише нагромаджують 
чисельні дані, але й передбачають їх наукову інтерпретацію. 

Ми пов’язуємо поширеність означених упереджень, насамперед, з тим, що кількісні методи 
дослідження здаються переважній більшості науковців більш об’єктивними, оскільки менш залежать від 
особи самого дослідника. Крім того, у переважній більшості соціально-гуманіатрних досліджень 
кількісні методики супроводжуються їх якісним аналізом, так що є сенс говорити про постійне 
поєднання і навіть невід’єднаність кількісних методів дослідження від якісних.  

Традиційно як кількісні, так і якісні методи дослідження передбачають методи збору даних та 
методи їх інтерпретації [19]. Серед якісних методів збору даних найбільш популярними для студентів 
залишаються інтерв’ю (в тому числі поглиблене\наративне) та спостереження (включене і невключене). 
Проте останнім часом стали застосовуватися й більш сучасні методи збору даних в якісних дослідженнях 
– фотознімки, фокус-групи, включені ситуаційні спостереження та ін. Змінилися також методики 
інтерпретації даних: у якісних дослідженнях слухачі системи післядипломної освіти застосовують 
наративний аналіз, конверсаційний аналіз, герменевтичні методики, аналіз дискурсу та ін.  

Таким чином, якісні методи дослідження дають можливість вивчати досвід окремих осіб чи 
соціальних груп, акти комунікації (в процесі їх безпосереднього протікання), документи (тексти, 
зображення, відеоматеріали, музичні твори, образи), результати людської діяльності та ін. Важливо, що 
особистість самого дослідника становлять суттєвий компонент технології якісного дослідження. Цей 
факт має як позитивні, так і негативні для рівня об’єктивності дослідження наслідки; так, стаючи 
безпосереднім учасником ситуації якісного дослідження, студент має можливість створити об’єктивний 
коментар події, явища, процесу. З іншого боку, на рівень означеної об’єктивності впливають вік, 
особистий життєвий та професійний досвід дослідника, його особисті установки, стереотипи. Тому 
закономірною є постановка кількох базових питань методологічного характеру до постановки самої 
проблеми якісного дослідження, як-от: 

- Яким є вплив інтуїції на якісні дослідження? 
- Яким чином можна поєднати різні методики якісних досліджень? 
- Яким чином поєднати різні етапи дослідницького процесу? 
- Як коректно поєднати етап дослідження з етапом інтерпретації отриманих емпіричних даних та 

ін.  
Методи якісних досліджень у системі післядипломної освіти можуть бути прокоментовані з огляду 

на тематику випускних кваліфікаційних робіт студентів, яка передбачає значною мірою використання 
останніх як провідної дослідницької методології з огляду на специфіку досліджуваного об’єкта. Нами 
проаналізовано випускні кваліфікаційні роботи студентів Центру післядипломної освіти Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. Для моніторингу було обрано дипломні роботи у галузі 
соціально-гуманітарних наук, виконаних студентами протягом останніх чотирьох років, загалом 140 
робіт з соціальної педагогіки, психології, історії. У процесі консультацій студентам пропонувалися для 
реалізації у ході роботи над дослідженням як кількісні, так і якісні методи дослідження. Результати 
моніторингу засвідчили, що студенти охочіше використовують у дипломних роботах кількісні методи 
дослідження – авторські опитувальники, анкети, стандартизовані методики кількісного характеру. Так, 
серед проаналізованих тексті дипломних робіт у 42 (30,0 %) застосовувалися виключно кількісні методи 
дослідження – від однієї до чотирьох кількісних методик. Переважна більшість студентів до кількох 
кількісних методів дослідження додала 1-2 якісні методи (переважно експертну оцінку у вигляді 
глибинного чи стандартизованого інтерв’ю); кількість таких дипломників склала 89 (63,57 %). Для 9 
студентів було більш важливо використовувати лише якісні методи дослідження, що склало 6,42 % 
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проаналізованих дипломних робіт. Співвідношення кількісних і якісних методів дослідження у текстах 
дипломних робіт студентів системи післядипломної освіти представлено на рисунку 1. 

 

 
 
Рис.1. Співвідношення кількісних та якісних методів дослідження у процесі виконання дипломних 

робіт студентами Центру післядипломної освіти ЖДУ, у % 
 
Крім того, аналіз текстів дипломних робіт дозволив визначити, які ж саме якісні методики 

використовувалися студентами найчастіше при написанні ними випускних кваліфікаційних робіт. 
Враховуючи, що якісні методи дослідження виявлено у 98 дипломних роботах з 140, нами отримано такі 
результати частоти використання якісних методів дослідження:  

1) спостереження (включене, невключене) – 24 (24,48 %); 
2) фокус-група – 5 (5,1 %); 
3) інтерв’ювання (в т.ч. глибинне) – 29 (29,59%); 
4) наративні методики (інтерпретація текстів, документів, фільмів, знімків тощо – 36 (36,74 %); 
5) проективні методики (насамперед, психологічні) – 41 (41,83 %); 
6) аналіз ситуацій (включений і невключений) – 9 (9,18 %). 
Зазначимо, що в багатьох дослідженнях використовувалися 2-3 методи якісних досліджень, тому 

результуючий відсоток не складає 100%. Наведені вище дані представлено нами на рис.2. 
 

 
 
Рис.2. Співвідношення різних якісних методів дослідження у дипломних роботах студентів системи 

післядипломної освіти, у %, 2011-2014 рр. 
 
У наведеній нижче таблиці ми представили методи якісних досліджень, вживаних студентами у 

процесі виконання деяких випускних кваліфікаційних робіт, за тематикою (таблиця 2.). 
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Таблиця 2. 
Якісні методи досліджень у випускних кваліфікаційних роботах студентів системи післядипломної 

освіти, за тематикою (приклади) 
 

Тема випускної кваліфікаційної роботи Використані якісні методи дослідження 
Соціально-педагогічна корекція важковиховуваності 
дитини-сироти в умовах прийомної сім’ї 

Спостереження (невключене), інтерв’ю 

Робота соціального педагога щодо попередження 
негативного впливу засобів масової інформації на 
соціалізацію молоді 

Наративні методи (аналіз тексту) 

Попередження девіантної поведінки обдарованих 
учнів у діяльності соціального педагога 
загальноосвітньої школи 

Проективні методики 

Шляхи оптимізації взаємодії у групах підлітків Фокус-група 
Діагностика та корекція конфліктної взаємодії у 
підлітковому віці 

Аналіз ситуацій 

Психокорекція в роботі з батьками дітей з 
особливими потребами 

Проективні методики, інтерв’ю  

Особливості психіки засуджених, схильних до 
вчинення повторних злочинів 

Наративний аналіз (аналіз документів, знімків) 

Психокорекція комунікативних проблем дітей з 
розумовою відсталістю 

Інтерв’ю, спостереження 

Система роботи шкільного психолога щодо 
формування толерантних відносин в учнівському 
колективі 

Аналіз ситуацій 

Психологічна профілактика емоційного вигорання 
особистості у операторів call-центру 

Глибинне інтерв’ю  

Рідновір’я в (неоязичництво) в Україні: історія і 
сьогодення 

Наративний аналіз (аналіз текстів) 

Створення психологічно безпечного освітнього 
середовища як формування гармонійної особистості 
підлітка 

Проективні методики, аналіз ситуацій 

Профілактика міжособистісних конфліктів у 
студентському середовищі 

Фокус-група 

Психологічний аспект формування економічної 
поведінки молоді 

Аналіз ситуацій, інтерв’ю  

Психокорекція негативних емоційних станів у 
безробітних 

Глибинне інтерв’ю 

Театральне життя Житомира в ХІХ – на початку 
ХХІ століття 

Наративний аналіз (аналіз текстів, знімків) 

 
Наведений вище приклад моніторингу тематики дипломних робіт студентів у системі 

післядипломної освіти є приводом для визначення різниці між кількісними та якісними дослідженнями, 
яка визначалася нами як на рівні моніторингу виконання дипломних робіт студентів Центру 
післядипломної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка, так і на рівні 
теоретичного аналізу проблеми методології досліджень у соціально-гуманітарній сфері. Результати 
такого порівняння представлені нами у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. 

Компаратив кількісних та якісних досліджень (на матеріалі виконання дипломних робіт студентами 
Центру післядипломної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка) 

 
Аспект порівняння Кількісні дослідження Якісні дослідження 
Провідна парадигма Позитивістська, 

постпозитивістська 
Інтерпретативна  

Концепція соціальної дійсності Соціальна дійсність існує в 
об’єктивний спосіб і не 
залежить від учасників 
суспільного життя 

Соціальна дійсність є такою, як її 
бачать (або створюють) учасники 
подій 
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Цільова характеристика 
дослідження  

Номотетична, тобто метою 
дослідження є 
підтвердження\усталення 
універсальних засад 
суспільного життя 

Ідеографічна, тобто метою 
дослідження є інтерпретація 
повсякденного\тривалого 
існування в часі і просторі 
окремих осіб, груп, часу і місця 
функціонування 

Головний метод Гіпотетично-дедуктивний – 
починається з формулювання 
гіпотези, її операціоналізації і 
тестування (підтвердження чи 
заперечення) 

Індукційний – починається із 
загального, неостаточного 
формулювання проблеми і збору 
емпіричного матеріалу 

Співвідношення теорії і 
дослідження 

Конфірмаційне\верифікаційне, 
тобто за допомогою наукової 
теорії приймається рішення, що 
і яким чином буде 
досліджуватися 

Відкриття, тобто у процесі 
дослідження теоретичні 
положення створюються, а не 
верифікуються  

Об’єкт дослідження  Певна популяція, що 
складається з однорідних за 
якоюсь ознакою елементів 

Невеликі групи, одиниці 

Місце дослідження  Природне чи штучне 
середовище 

Природне середовище 

Характер дослідницьких даних Порівнювальні, чітко окреслені Виняткові, м’які, 
непорівнювальні 

Зв’язок між дослідником і 
досліджуваними  

Віддалений, що передбачає 
відсутність контакту або 
спорадичний контакт між 
дослідником та респондентами 

Близький, тобто участь 
дослідника у дослідницькому 
процесі як суб’єкта  

Вірогідність результатів 
досліджень  

Забезпечується можливими 
повторенням методик і 
результатів 

Забезпечується відмовою від 
шляху перевірки результатів, чи 
детальним описом власної 
дослідницької поведінки 
(програми дослідження) 

 
Таке окреслення різниці між кількісними та якісними дослідженнями говорить про те, що 

ключовим моментом у якісних дослідженнях є обсяг залучених джерел (теоретичних та емпіричних), а 
згодом – їх інтерпретація. Проте загалом наш власний досвід діяльності в системі післядипломної освіти 
доводить, що найбільш результативними є саме змішані дослідження, які поєднують кількісні методи з 
якісною їх інтерпретацією. 

Висновок. Таким чином, нами здійснено порівняльний аналіз кількісних та якісних досліджень на 
прикладі їх здійснення у системі післядипломної освіти в класичному університеті. З’ясовано 
особливості провадження якісних дослідницьких методик, їх переваги і недоліки. Визначено 
співвідношення кількісних та якісних методів дослідження у процесі виконання студентами випускних 
кваліфікаційних робіт у системі післядипломної освіти. Проаналізовано використання якісних методів 
досліджень у випускних кваліфікаційних роботах студентів системи післядипломної освіти за 
тематикою; здійснено компаратив кількісних та якісних досліджень (на матеріалі виконання дипломних 
робіт студентами Центру післядипломної освіти Житомирського державного університету імені Івана 
Франка). Проведене дослідження дозволило сформулювати висновок про необхідність навчання 
студентів системи післядипломної освіти змішаним методам проведення наукових досліджень. 
Перспектива подальших досліджень полягає, на нашу думку, у визначенні специфіки педагогічної 
взаємодії суб’єктів післядипломної освіти у здійсненні науково-дослідної діяльності. 
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METHODOLOGY OF STUDENT’S QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH IN THE 
SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION 

Summary 
The article presents a comparative analysis of quantitative and qualitative research in terms of their 

implementation in the system of postgraduate education in the classic university. Peculiarities of the quality 
research methods use, their advantages and disadvantages are brought to the light. The correlation between 
quantitative and qualitative research methods in the course of students’ work on graduation thesis in the system 
of postgraduate education is defined. The use of qualitative research methods in postgraduates’ graduation theses 
is analysed by topics; the comparison between quantitative and qualitative research methods is drawn (on the 
basis of graduation theses of students of the Postgraduate Education Centre of Zhytomyr Ivan Franko State 
University). 

Keywords: research, lifelong education, scientific and research activities, the postgraduate system of 
education, students, the methodology of research, qualitative research, quantitative research, psychological and 
pedagogical research. 
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Анотація 

Стаття присвячена вирішенню актуального питання вищої професійної освіти – особливостям 
інтеграції гуманітарного і науково-природничого знання як формування планетарного мислення для 
результативності професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі. 
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компетентнісно-діяльнісний підхід; проектно-контекстне навчання. 

 
Актуальність дослідження. Процеси глобалізації та інтеграції світової спільноти поставили 

кардинально нові завдання як перед освітньою в цілому, так і, безпосередньо, перед системою вищої 
професійної освіти, якій належить провідна роль у формуванні наукового та інтелектуального потенціалу 
країни. Саме тому якість сучасної вищої професійної освіти була і залишається актуальною проблемою 
для досліджень педагогічною спільнотою, про що вказується в програмних документах ЮНЕСКО з 
напрямку освіти.  

Сьогодні пріоритети роботодавців схиляються до випускника вищої професійної освіти, який 
здатний компетентнісно, самостійно і відповідально виконувати складні виробничі завдання, готовий до 
постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності завдяки освіти СВЕ, яка 
ґрунтується на визначених ринком праці і науково-обгрунтованих компетенція особистості. 

Виходячи з нормативних документів ІКАО, сучасний фахівець авіаційної галузі, поруч з 
професійною підготовкою, повинен мати такий рівень загальнокультурного розвитку, який дозволив би 
йому вільно і ефективно орієнтуватися в динамічній і швидко-змінюючій дійсності. Саме тому 
конкурентоспроможність сучасного авіаційного ВНЗ залежить не тільки від оволодіння його майбутніми 
фахівцями специфікою відповідної спеціальності, але й від їх різнобічної гуманітарної культури, 
творчого мислення та вихованості. Найважливішим засобом вирішення завдання формування 
гармонійно-розвиненої особистості, що здатна адаптуватися до швидко змінюваних динамічних умов 
життя, є, на наш погляд, інтеграція науково-прородничого, професійно-орієнтованого і гуманітарного 
знання [1]. 

Основний зміст. Сучасне інформаційне суспільство пред’являє нові вимоги до шляхів 
отримання  і передачі знань. На перший план виходять завдання принципово нового проектування 
моделей навчального процесу, конструювання змісту і організації навчального матеріалу, педагогічної 
діяльності того, хто навчає, і навчальної діяльності того, хто навчається, в освітньому просторі. 
Інтеграція науково-природничої, професійно-орієнтованої і гуманітарної освіти радикально змінює 
характер навчального процесу, дозволяє в повній мірі розкрити творчий потенціал і студента, і педагога, 
що дає можливість різко підвищити якість і стійкість універсальних, а не тільки професійних знань, 
формування особистісної культури і світогляду студента. 

Саме це обумовлено тим, що процес інтеграції в різних галузях людського знання викликає 
підсилення взаємозв’язків, єдність всіх елементів, гармонізацію відносин, за рахунок чого і здійснюється 
формування якісно нової цілісної системи з більш високими ефектами і організаційним рівнем. 

Домінуючі у сучасній вищій професійній освіті компетентнісний, контекстний та особистісно-
діяльнісний підходи до навчально-виховного процесу пов’язані, на сам перед, з ідеєю системної 
підготовки майбутнього авіаційного фахівця не тільки як професіонала, але як особистості, здатної до 
саморозвитку, самовиховання і самоосвіти. 

Впровадження інтегрованих курсів в навчальний процес авіаційного ВНЗ дозволяє сформувати 
цілісність сприйняття суб’єктом навчання навколишнього середовища, єдиного світосприйняття, в 
результаті чого формуються елементи інтегративної культури фахівця. Таким чином у студента 
розвиваються інтегровані (комплексні) уміння, що включають в себе спектр гуманітарних, соціальних, 
загальнонаукових, загальнотехнічних професійних і політехнічних умінь [2]. Крім того, використання 
інтегрованих курсів сприяє формуванню гнучкого і цілісного (планетарного) мислення, яке 
характеризується орієнтовною основою дій високого рівня узагальненості.  

Побудова таких інтегрованих курсів заснована на головних наукових контурах сучасної 
педагогіки вищої професійної школи, для нової шкали цінностей якої характерні: гуманізація і 
особистісна орієнтація освіти, розробка технологій, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності, 
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на оптимальне задоволення потреб студентів в моральному і культурному зростанні. Саме тому 
направляючою стратегією інтеграції гуманітарного і науково-природничого знання вищої професійної 
освіти ми вбачаємо у особистісно-діяльнісному підході, при якому студент – майбутній фахівець 
авіаційної галузі виступає у цілісному педагогічному процесі як суб’єкт своєї діяльності і саморозвитку, 
формуючи самостійність та відповідальність за результати всього, що він створює і виконує. 

Так, для формування особистості студента – психолога авіаційної галузі в навчальному процесі 
Національного авіаційного університету пропонується використовувати інтегрований навчальний курс 
“Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях”, що припускає організацію 
і управління навчальною діяльністю студентів на основі базисної і фундаментально-гуманітарної освіти і 
поглиблених професійних знань, умінь та навичок методами математичної статистики, одночасно, через 
інтеграцію гуманітарного і технічного знання, що спрямоване на всебічний розвиток майбутнього 
фахівця авіаційної сфери і засвоєння ним предметних знань. Запропонований студентам спеціальності  
6.030102 “Психологія” авторський навчальний курс, складаючи три модулі, включає навчальний 
матеріал таких попередніх навчальних дисциплін як: вища математика, інформатика, програмування 
психологічних досліджень, математична статистика, експериментальна психологія. Основними 
завданнями інтегрованого навчального курсу були вибрані:  

 визначення можливостей і меж математизації в психології для майбутніх фахівців авіаційної 
галузі; 

 виявлення змісту математичної психології як системи методів наукового пізнання 
психологічних процесів і явищ засобами математичної статистики; 

 розробка принципів вибору і оцінки адекватності математичних методів для розв’язання 
різноманітних психологічних задач; 

 визначення можливостей і шляхів створення спеціального математичного апарату психології 
для вивчення процесів відображення зовнішнього світу; 

 визначення принципів і методів моделювання психологічних процесів діяльності людини та 
ергатичних систем. 

Це дозволило сформувати наступні продуктивні знання та інтегровані уміння: 
Продуктивні знання (ЗТ – знання теорії). 

1. Основні поняття статистичних методик для математичної обробки експериментальних даних – ЗТ. 
2. Шкали вимірювання для отримання правильних результатів досліджень – ЗТ. 
3. Відрізняти особливості вибору критеріїв по виявленню розбіжностей в досліджуваних ознаках від 

інших методів дослідження ознак – ЗТ 
4. Обґрунтовувати застосування критеріїв оцінки достовірності зсувів у психологічних дослідженнях – 

ЗТ 
5. Використання відповідних критеріїв  оцінки змін зсувів у математичній обробці даних дослідження – 

ЗТ 
6. Виділення багатофункціональних статистичних критеріїв серед інших для вирішення задач 

практичної психології – ЗТ 
7. Виділення метод рангової кореляції серед інших методів статистичної обробки в психологічних 

дослідженнях – ЗТ. 

Інтегровані уміння (ЗА – знання алгоритму).  

8. Класифікація методів вирішення професійно-орієнтованих психологічних задач – ЗА 
9. Визначення й застосовування алгоритмів підрахунків відповідних критеріїв розбіжностей при 

психологічних дослідженнях – ЗА. 
10. Використання критерії розбіжностей для математичної обробки відповідних задач практичного 

психолога – ЗА. 
11. Формування алгоритму прийняття рішення про вибір критеріїв змін – ЗА. 
12. Формування алгоритму прийняття рішення про використання багатофункціональних статистичних 

критеріїв – ЗА. 
13. Практичне використання багатофункціональних статистичних критеріїв для задач практичної 

психології – ЗА. 
14. Формування алгоритму прийняття рішення про використання методу рангової кореляції Спірмена – 

ЗА. 
15. Практичне використовування методу рангової кореляції для математичної обробки в психології – ЗА. 

Таким чином, в даному курсі охоплювався як особистісний, так і професійний аспекти 
становлення майбутнього авіафахівця. 

Крім того, важливим моментом при вивченні інтегрованих курсів виступає організація суб’єкт-
суб’єктних відносин, що пов’язана із сумісним пошуком способів вирішення багатовекторних 
психолого-педагогічних задач. Звідси важливим аспектом при використанні в навчальному процесі 
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інтегрованих курсів стало питання про формування структури і змісту курсу, а також вибір форм, 
методів і способів здійснення впливу на студентів, які спрямовувалися за допомогою особистісно-
діяльнісного підходу на розвиток індивідуальності студента і формування його психічної суб’єктності. 
Саме тому на практичних заняттях з даного інтегрованого курсу особлива увага приділялася таким 
інноваційним технологіям навчання як ділова і ситуаційна гра (для впровадження відповідних 
математичних критеріїв в психологічні дослідження); розробка рольових проектів (для вирішення 
проблем соціально-психологічного спрямування); case-study і портфоліо (для активізації пізнавальної 
діяльності студентів в процесі самостійної квазіпрофесійної діяльності) і т. і. 

Крім того, в педагогічних дослідженнях доведено, що однією з найбільш ефективних структур 
взаємодії викладача і студента в контексті інтеграції як процесу гуманізації вищої професійної освіти 
виступає контекстно-проектне навчання з технологіями індивідуально-творчого підходу, основним 
призначенням яких є виявлення і розвиток креативних (творчих) здібностей особистості, створення умов 
для її самореалізації. Такий підхід дозволяє охопити механізми загального і професійного саморозвитку 
особистості сприяючи розвитку внутрішньої мотивації до навчальної діяльності з навчанням організації 
саморуху до кінцевого результату [3]. 

Гуманітарна підготовка студентів авіаційної галузі, інтегрована з оволодінням професійними 
технічними знаннями, уміннями і навичками, призводить до розвитку так званої інтегративної культури 
студента, що гарантує формування комплексних (творчих) умінь майбутнього фахівця і включає в себе 
формування як професійно-значущих, так і особистісних  якостей студента. В процесі навчання студенти 
поступово рухаються до усвідомленого оволодіння технологією гуманітарної інженерної діяльності, що 
дозволяє не тільки бути конкурентоздатним в своїй галузі, але й сприяє отриманню універсальної 
висококваліфікованої підготовки з широким спектром практичних можливостей – тобто спроможності до 
оволодіння суміжними професіями. Таким чином, інтегрований навчальний курс ми розглядаємо як курс, 
вивчення якого сприяє поглибленню і розширенню міжпредметних продуктивних знань; формуванню 
інтегрованих умінь, що може бути побудований на основі довільних типів, форм, способів, об’єктів 
міжнаукової інтеграції. 

Які ж основні методичні напрямки конструювання інтегрованих курсів ми можемо 
запропонувати? Це: 

 поліпредметні інтегровані або універсальні курси, що припускають заміну ряду 
фундаментальних курсів (наприклад, курс природничих дисциплін, що включає філософію, хімію і 
біологію для психологів авіаційної галузі). Особливість цих курсів полягає в тому, що їх треба вводити 
як можна раніше (починаючи з першого семестру), реалізуючи, тим самим, більш логічну послідовність 
вивчення предметів загальнонаукового циклу при виконанні певних педагогічних умов і технологій; 

  інтегровані курси, що створені на основі пограничних наук, які виникли на основі відкриття 
нових природничих наук і наукових дисциплін (наприклад, вікова та педагогічна психологія, 
диференціальна і експериментальна психологія, математичне моделювання психологічних досліджень і 
т. і.), або на основі стрижневих наук, що пронизують всі галузі сучасного знання (наприклад, 
інформаційні технології в психологічних дослідженнях). Зміст інтегрованих курсів даного класу, що 
формується на основі структури і логіки  змісту цих наук, дозволяє розвити у студентів  так зване 
“планетарне мислення”, для якого властивими є висока самоорганізація, глибокі професійні знання, 
творча інтуїція, прагнення до саморозвитку; 

 інтегровані курси, в основі яких лежить вивчення комплексних об’єктів, що слугували 
приводом для створення інших курсів (Земля, біосфера, людина і середа її існування), (наприклад, 
психологія життєдіяльності, екологічні проблеми світового середовища, конфліктологія, психологія 
екстремальних ситуацій, психологія професійної діяльності, основи авіації і т. і.). Сутність даного класу 
інтегрованих курсів полягає у розглядах в тих чи інших темах курсу різних поглядів на уявлення одного 
об’єкту; систематизація властивостей його, формування інтегрованих умінь і навичок, а також 
продуктивних знань;  

 основою проблемного типу інтеграції природонаукових знань є намагання сформувати 
інтегровані курси для вирішення локальних та глобальних проблем (наприклад, психологія 
життєдіяльності, проблеми світового середовища, людський фактор в авіації, психологія екстремальних 
ситуацій і т. і.). 

Отже філософське осмислення реальних проблем, з якими зустрічається спеціаліст на 
виробництві, вимагають від майбутнього випускника авіаційного університету глибоких знань не лише з 
фундаментальних загальнонаукових, загальнотехнічних і технологічних дисциплін, а й з гуманітарних, 
зокрема, філософії, соціології, педагогіки, психології, правознавства, екології та ін. Крім того, нове 
визначення освіти  як умови формування майбутнього фахівця професійною суб’єктністю пов’язується з 
більш глибинним розумінням вищої професійної освіти: не просто як процесу передачі знань, умінь та 
навичок, а як процесу і результату визначення людиною себе і суспільства, природи, космосу, своєї ролі 
в збереженні і добродійному перетворенні світу, тобто бути професіоналом у вибраній сфері, бути 
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особистістю, яка здатна успішно діяти у постійно плиному світі з високим ступенем невизначеності, бути 
людиною з різнобічним гуманістичним та гуманітарним мисленням, яка спирається на культурну 
спадщину попередніх поколінь. 

Виходячи з того, що освіта, як відкрита динамічна система, повинна забезпечити здатність 
майбутнього фахівця до аналізу змін, упередженню майбутнього, гнучкості реакції, змінюються роль і 
цілі професійної підготовки в системі технічної освіти, а саме, вивчення законів гармонійної взаємодії 
природи і суспільства та сучасна підготовка можливостей їх практичного використання. 

Таким чином, об’єднання фундаментальності (загальнонауковий та гуманітарний цикли 
підготовки); ступеневості пізнання (загальнотехнічні та професійно-орієнтовані курси); формування 
творчого мислення на засадах проектно-контекстного навчання (професійно-орієнтовані, гуманітарні та 
наукові дисципліни та цикл професійних навчальних курсів) і філософських засад світоглядних позицій 
майбутнього фахівця буде сприяти становленню філософії сучасної технічної освіти як інтегрованої 
(міждисциплінарної ) галузі, яка включає в себе ціннісні, гуманітарні та етичні параметри, що інтегрують 
природничо-наукові, загально- і спеціально-технічні знання і гуманітарні принципи, і становлять основу 
традицій світової і вітчизняної культури. В той же час, викладання інтегрованих навчальних курсів, на 
наш погляд, слугує теоретичною основою для розгортання прикладних наукових досліджень в 
авіаційному університеті. Тому в основу удосконалення змісту інтеграції гуманітарного і науково-
природничого знання в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі, на наш 
погляд, повинно бути покладено ряд основних фундаментальних морально-естетичних імперативів: 

 загальнолюдські цінності (норми міжособистісного спілкування); 
 національно-орієнтовані цінності (ідея національного самовизначення, національна культурна 

традиція); 
 цінності сучасного світу (демократія, права людини, свобода вибору). 
Розглянуті особливості інтеграції гуманітарного і науково-природничого знання в професійній 

підготовці майбутніх авіаційних фахівців дозволяють зробити висновок, що саме ці морально-естетичні 
імперативи дають можливість, в якості несучої конструкції системної підготовки авіаційних фахівців, 
сформувати сутність гармонійно розвиненої людини – освітньої, культурної, фізично і морально 
здорової, соціально-орієнтованої творчої особистості з активною соціальною позицією у 
швидкоплинному суспільстві. Це, передусім, гармонія різних рівнів мислення: предметного, 
операціонального, теоретичного, конструктивно-евристичного та світоглядно-особистісного, що, в свою 
чергу, вимагає переорієнтації навчального процесу в авіаційному ВНЗ на якісно нову технологію 
навчання, яка б мала багатоцільовий характер. 

Виділимо ряд основних напрямків у вирішенні цієї проблеми:  
• проникнення гуманітарного знання і його методів у зміст природничо-наукових і технічних 

дисциплін; 
• переорієнтація історичних фрагментів природничо-наукових дисциплін на гуманітарну 

спрямованість; 
• комплексне засвоєння теоретичних знань про людину, яка включена до технічних систем, що 

сприятиме розвитку людського культурного змісту інженерно-технічної освіти.  
Цей зміст повинен знаходити вплив у світоглядних засадах наукових та інженерних концепцій, в 

історії винаходів і відкриттів, в драматичних життєвих шляхах видатних вчених та інженерів. 
Крім того, практично не вичерпними є закладені у сфері науки і техніки резерви естетичних 

переживань та естетичного виховання. Не варто нехтувати і етнокультурними чинниками технічної і 
природничо-наукової творчості, що також є одним із засобів формування у студентів розуміння змісту 
інтегрованого знання як сутності всієї людської діяльності. 

Висновки. Проведене нами дослідження дозволяє сформувати нові підходи до проектування 
освітніх технологій для результативності в професійній підготовці майбутніх авіафахівців: 

 використання компетентнісно-діяльнісного підходу до формування структури і змісту 
навчального матеріалу інтегрованих курсів; 

 проектно-контекстне структурування самостійної діяльності майбутніх фахівців авіаційної 
галузі; 

 особистістно-діяльнісний підхід до навчання, коли на перше місце в освітньому процесі 
виходить сама діяльність (створення образу світу і пізнання його в контексті створення) і 
особистість (як персональна відповідальність за свої творення). 
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The article is devoted to solving topical issues of higher education - futures integration of humanitarian 

and natural scientific knowledge as the formation of planetary thinking for performance training future 
professional’s aviation industry.  
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Анотація  

У статті проаналізовано розвиток науки в Україні в другій половині ХХ століття. Представлено 
тенденції розвитку наукових досліджень у вищих навчальних закладах України у 60-90-ті рр. ХХ ст. 
Розглянуто тематику наукових досліджень професорсько-викладацького складу вищих педагогічних 
закладів в галузі педагогіки вищої школи. Охарактеризовано вклад видатних українських педагогів у 
наукове дослідження педагогічних проблем. 

Ключові слова: система освіти, наукові дослідження, науково-дослідницька діяльність, тенденції, 
вищі навчальні заклади, професорсько-викладацький склад, тематика, галузь знання, науково-дослідні 
лабораторії, кафедри.  

 
Постановка проблеми та її актуальність. Науково-дослідницька діяльність викладачів вищих 

навчальних закладів (ВНЗ) завжди була і залишається пріоритетним напрямом роботи, що визначає 
науковий потенціал країни і забезпечує її суспільний розвиток. 

Розвиток наукових досліджень у ВНЗ потребує критичного осмислення накопиченого 
вітчизняного досвіду організації науково-дослідницької діяльності. У зв’язку з цим актуальним є 
з’ясування організації наукових досліджень у ВНЗ України другої половини  XX століття. Вивчення та 
впровадження в систему вищої освіти історичного надбання минулого посилить роль науки та 
забезпечить високу ефективність і конкурентоздатність наукової продукції, що зумовить суттєві зміни в 
розвитку суспільства. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Аналіз наукової літератури, дисертаційних 
досліджень засвідчує, що загальні проблеми історії освіти та науки досліджували В.Андрущенко, Л.Вовк, 
Н.Дем’яненко, В. Майборода, О.Сухомлинська, М.  Ярмаченко; проблему організації педагогічного 
процесу у вищих навчальних закладах досліджували В.  Галузинський, М.Євтух; загальні основи 
організації науково-дослідницької роботи у вищих педагогічних навчальних закладах відображено у 
дослідженнях О .Мартинюк, О. Микитюка; функціонування системи управління вищим навчальним 
закладом розкрито у працях І. Зязюна, В. Кременя; підготовка науково-педагогічних працівників – А. 
Глузман, В.  Луговий.  

Проте, напрями, тематика наукових досліджень науково-педагогічних працівників недостатньо 
висвітлена в сучасній педагогічній літературі. 

Мета статті – виявити тенденції наукових досліджень в галузі вищої школи. 
Виклад основного матеріалу. Аналіз законодавчої бази свідчить, що в досліджуваний період 

наукова робота професорсько-викладацького складу спрямовувалася на зміцнення зв’язку школи з 
життям, удосконалення системи народної освіти в Україні.  

Перебудова системи народної освіти відповідно до існуючого закону передбачала підвищення 
рівня роботи науково-дослідних інститутів педагогіки і психології та педагогічних інститутів. Це 
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потребувало орієнтації наукової діяльності професорсько-викладацького складу на розробку наукових 
основ змісту навчання, удосконалення методів навчання й виховання молоді як у школі, так і інститутах. 
Крім того, їхня діяльність спрямовувалась на розробку теорії педагогіки, питань політехнічного, 
професійного навчання і середньої спеціальної освіти, узагальненню й поширенню передового 
педагогічного досвіду [4].  

У 60-ті рр. ХХ ст. зросли вимоги до професорсько-викладацького та наукового складу вищих 
навчальних закладів України в галузі науково-дослідної роботи. Зокрема, щодо проведення наукових 
досліджень та безпосередню участь у впровадженні результатів цих досліджень в народне господарство; 
удосконалення своїх теоретичних знань, практичного досвіду, методів проведення наукової роботи, 
педагогічної майстерності; здійснення підготовки науково-педагогічних кадрів; керівництво науково-
дослідною роботою студентів; поширення наукових та політичних знань серед населення [2]. Водночас 
посилюються вимоги до добору та підготовки наукових працівників для всіх галузей народного 
господарства і культури, відбувається упорядкування планування і посилення темпів підготовки 
наукових працівників, поліпшення науково-дослідницької діяльності, підвищення вимог до захисту 
дисертацій, забезпечення своєчасних публікацій наукових досліджень тощо. 

Науково-дослідницька робота проводилася за трьома основними напрямками: перший – 
дослідження педагогічних проблем народної освіти, що слугували теоретичною основою організації 
навчально-виховного процесу в школі, ВНЗ та педагогічному училищі; другий – дослідження 
фундаментальних проблем суспільних та природничих наук, які проводилися спільно з вченими АН 
УРСР та АН СРСР; третій – прикладні наукові дослідження та науково-технічні розробки, які мали 
важливе народногосподарське значення, зокрема дослідження в галузі педагогіки та психології [2]. 

Науково-дослідна робота в галузі педагогіки і психології проводилася в Український РСР у 
відповідних науково-дослідних інститутах, а також у 30 педінститутах, 9 університетах, у 
Центральному інституті вдосконалення вчителів та на кафедрах педагогіки Української 
сільськогосподарської академії, Київського медінституту ім. О.Богомольця, Донецького інституту 
підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти.  

Перехід до загальної середньої освіти молоді вимагало подальшого вдосконалення освітнього 
процесу, поліпшення якості підготовки і підвищення фахового рівня вчительських кадрів. Це викликало 
необхідність активізації роботи ВПНЗ, а саме потребу в удосконаленні підготовки вчителя, наукового 
осмислення її завдань. Аналіз архівних джерел дозволяє стверджувати про пошук системи підготовки 
майбутніх учителів, а саме: теоретичне поглиблення навчальних курсів; удосконалення організації 
практичних, семінарських і лабораторних занять; оптимізація педагогічної практики; роботи студентів у 
майстернях, на виробництві; поліпшення системи виховної роботи; внесення корективів у систему 
планування, виконання та впровадження наукових досліджень [8;9]. 

Впровадженню у ВПНЗ двопрофільних спеціальностей, таких як української мови та літератури і 
вихователя шкіл інтернатів; російської мови і літератури та музики і співів, математики й креслення; 
фізики та основ виробництва; педагогіки і психології в дошкільних педагогічних училищах та методистів 
дошкільної справи; вчителів спеціальних шкіл та початкових класів масової школи [6] передували 
наукові дослідження професорсько-викладацького складу щодо наукового обґрунтування структури і 
змісту підготовки фахівців, розробки навчальних планів і програм, навчально-методичного забезпечення 
тощо. 

Збільшення кількості вступників до ВПНЗ і запровадження двопрофільних спеціальностей і 
спеціалізацій сприяло вирішенню проблеми школи у вчительських кадрах. Водночас зростання кількості 
студентів сприяло створенню нових кафедр, розгортанню науково-дослідницької роботи, підвищенню 
наукового потенціалу викладацького складу та якості навчального процесу у ВПНЗ. 

В інститутах відкриваються науково-дослідні лабораторії різного спрямування: галузевого, 
проблемного, навчального. В Одеському – психолого-дидактичного, Слов’янському – методики 
трудового-навчання, Бердянському – технічних засобів навчання, Харківському – лабораторія 
біомеханіки і фізіології спорту. Яскравим прикладом була проблемна лабораторія наукових основ вищої 
педагогічної освіти Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині НПУ імені 
М.П. Драгоманова). Ця лабораторія започатковувалась на громадських засадах з метою опрацювання 
проблем підготовки вчителя, підвищення ефективності навчально-виховної роботи в ВПНЗ, змісту і 
методів підготовки кадрів, управління навчально-виховним процесом. Серед планових наукових завдань 
значились: наукове вивчення проблем психології, навчання та виховання студентів вищого педагогічного 
закладу, формування особистості вчителя в контексті соціального і науково-технічного розвитку 
суспільства [3]. Як засвідчують наукові звіти, публікації вчених лабораторії успішна підготовка 
майбутніх учителів значною мірою залежала від оптимальної організації навчального процесу, рівня 
підготовки професорсько-викладацького колективу, а також від ефективності виховної роботи серед 
студентів.  

Аналіз «Перспективної проблематики і тематики наукових досліджень з педагогічних наук» (1962 
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р.), «Перспективного плану науково-дослідної роботи з педагогічних наук в Українській РСР на 1959-
1965 роки», «Перспективного плану науково-дослідної роботи НДІ Педагогіки Української РСР на 1971-
1975 роки», «Основних напрямків досліджень в галузі педагогічних і психологічних наук в Українській 
РСР на 1976-1980 роки» вказує, що педагогічна наука досліджуваного періоду розкривала закономірності 
виховання підростаючого покоління, розробляла зміст, методи, організаційні форми загальної, 
політехнічної і професійної освіти в школах усіх типів і всіх ступенів, науково обґрунтовувала 
перспективи розвитку народної освіти. 

Аналіз річних звітів з науково-дослідної роботи ВНЗ дозволяє зробити висновок про інтенсивний 
пошук педагогічними колективами шляхів удосконалення організації начально-виховного процесу [2]. 
Цими питаннями займалися Бурлака Я.І., Іващенко О.М., Кондратюк , Литвинов С.А., Мороз О.Г., 
Підласний І.Й., Шкіль М.І. та ін. Науковці Кіровоградського і Полтавського педінститутів вивчали 
питання диференціації й інтеграції педагогічних знань у зв’язку з сучасними проблемами навчання, 
розробляли ефективні методи узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду; досліджено 
умови забезпечення міцних знань, активізації пізнавальної і творчої активності (Харківський 
педінститут), функції і структуру методів навчання (Київський університет); методику розвитку 
логічного мислення (Вінницький педінститут); Але, як відзначала З.Сичевська, яка проаналізувала 
виконання п’ятирічного плану досліджень у галузі педагогічних наук, недостатня увага була приділена 
фундаментальним комплексним дидактичним дослідженням [1]. 

На психолого-педагогічних та методичних кафедрах педагогічних інститутів активно 
здійснювалася робота над теоретичним обґрунтуванням удосконаленого змісту середньої та вищої освіти 
і методики викладання фахових дисциплін у школі та ВПНЗ різними напрямами педагогічної і 
психологічної науки. Відомі вчені, доктори наук О.Астряб, О.Бабенко, Т. Бугайко, П.Волинський, 
А.Медушевський О. Русько займалися дослідженнями з цих питань. Результати їхніх досліджень з 
математичної, природничої, мовознавчої наук є актуальними для сьогодення.  

Низький рівень практичної підготовки майбутніх учителів стимулював науковців до пошуку 
шляхів вирішення цієї проблеми. Зокрема, її вирішення знайшло відображення у працях В.П. Барабаша 
«З досвіду організації і проведення педагогічної практики студентів», Р.В. Куліша «Пути повышения 
эффективности педагогической практики студентов пединститутов в общеобразовательной школе», В.З. 
Смаля «Досвід організації безвідривної педагогічної практики студентів», З.М. Шалика «Роль 
педагогічної практики у розвитку педагогічних умінь і здібностей студентів» [5]. 

Проблемою організації самостійної роботи займалися вчені: К.Б. Бабенко «Педагогические 
основы научной организации самостоятельной работы студентов младших курсов педагогических 
институтов», В.А. Ужик «Педагогические основы организации самостоятельной работы студентов» 

Організацію науково-дослідницької діяльності студентів було розкрито у роботах Н.С. Амеліної 
«Учебно-исследовательская деятельность студентов педвуза (в процессе изучения дисциплин 
педагогического цикла)» та Г.І. Яніна «Науково-дослідна робота студентів та її роль у навчальному 
процесі». 

Кафедри систематично працюють над удосконаленням форм і методів навчально-методичної 
роботи з студентами-заочниками. Зокрема, питання організації та оптимізації заочного навчання 
висвітлені у працях таких науковців: Б.А. Грицюка «Совершенствование организации заочного обучения 
в педагогических институтах», С.І.Жупаніна «Написання рефератів з педагогіки та психології як засіб 
активізації самостійної роботи студентів-заочників», В.П. Тадіяна «З досвіду оптимізації самостійної 
роботи студентів-заочників». 

Формування суспільно-політичної активності студентів розкрито у працях К.Д  Вербицького 
«Формирование общественно-политической активности личности в учебно-воспитательном коллективе 
(в условиях высщих военно-учебных заведений ПВО)» та І.І. Шкурка «Идейно-политическое воспитание 
студентов в процессе внеучебной работы (на материалах педвузов УССР)». 

Значне місце у планах наукової роботи на кафедрах педагогіки педвузів займала проблема 
виховання.  

Економічне виховання розроблялося Полтавським педагогічним інститутом під час виконання 
комплексної експериментальної програми «Вчитель» («Школа – педвуз - школа») Усі заходи з 
економічного виховання майбутніх вчителів у позанавчальний час викладачами кафедри були 
систематизовані і зведені в окремий розділ комплексного плану виховання студентів, розрахованого на 
весь період навчання.  

Питання естетичного виховання розкрито у багатьох дисертаційних дослідженнях: М.І. Бородін 
«Естетичне виховання студентів математичної спеціальності педагогічних інститутів засобами 
математики», Т.С. Левшенко «Формирование эстетической направленности личности студента педвуза в 
процессе подготовки к работе с младшими школьниками», В.Т. Сергеєв «Активизация интереса к 
эстетическому воспитанию детей у студентов педагогических вузов как важнейшее условие их 
профессиональной подготовки».  
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Питання патріотичного та інтернаціонального виховання розкрито в працях українських 
науковців, зокрема, А. Воробйова, Е. Дмітрієвої, Г. Солоннікової. В їхніх  працях акцентувалася увага на 
вихованні глибокої ідейності, патріотичної переконаності, постійної готовності до виконання 
інтернаціональних обов’язків.  

Питанню педагогічної майстерності, як невід’ємної складової професійної підготовки майбутніх 
учителів, присвячували свої праці: І.Г. Максименко «Виразність мовлення як показних мовної 
майстерності вчителя», Л.В. Малаканова «Диференційований підхід у формуванні основ педагогічної 
майстерності майбутніх вчителів», Н.М. Тарасевич «Педагогічна діяльність та педагогічна 
майстерність». Вчені розглядали педагогічну майстерність як вияв творчості викладача, в постійному 
вдосконаленні мистецтва навчання, виховання та розвитку людини. 

Висновки. Аналіз архівних джерел, науково-педагогічної літератури та періодичної преси 
досліджуваного періоду дав змогу виявити тенденції в удосконаленні змісту середньої та вищої освіти у 
працях вчених другої половини ХХ ст., а саме розширення змісту навчальних дисциплін тогочасними 
досягненнями науки і техніки, формування науково-дослідницької бази ВПНЗ, удосконалення 
навчальної та виробничої підготовки майбутніх учителів. 
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Lebedynets Hanna 
TENDENCIES OF RESEARCH WORKS IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF 

UKRAINE IN 60-90 YEARS OF THE TWENTIETH CENTURY 
Summary 

The article analyzes the development of science in Ukraine in the second half of the twentieth century.It 
represents progress trends of research study in the institutes of higher education of Ukraine in the 60-90s of the 
twentieth century. The subjects of research work of teaching staff in the field of pedagogy of higher education 
are considered. This paper defines contributions of outstanding Ukrainian teachers in the scientific study of 
educational problems. The hіstorіcal aspects of the development of hіgher educatіon are descrіbed. Among them 
are іncreasіng number of educatіonal establіshments, openіng new specіaltіes, functіonіng the general 
departments.The basіc trends of hіgher pedagogical іnstіtutіons operatіng, such as іmprovіng the forms and 
methods of traіnіng, research work spreadіng are determіned by the author. 

Keywords: system of education, research study, scientific effort, trends, institutions of higher education, 
teaching staff, subjects, industry, field, research laboratories, departments. 
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Анотація 
У статті розглядаються питання інтеграції  соціально-гуманітарній підготовці початку ХХІ 

сторіччя  в класичних університетах України; виявлено перспективи соціально-гуманітарної підготовки, 
розбіжності у розмежуванні галузей знань і спеціальностей;  окреслено функції  соціально-гуманітарної 
підготовки; наведено авторську інтерпретацію даного процесу. 

Ключові слова: соціально-гуманітарної підготовка, класичні університети, інтеграція, 
соціалізація, гуманізація, гуманітарні науки, інтеграційні процеси у вищій школі, модернізації освітньої 
галузі, індивідуальна траєкторія розвитку студента. 

 
Постановка проблеми. Визначення Україною орієнтаційного курсу на європеїзацію української 

освіти та приєднання до Болонського процесу визначили її методологічними орієнтирами інтеграцію та 
демократизацію освіти. Проблема інтеграції у соціально-гуманітарній підготовці набуває також особливо 
важливого значення у зв’язку з тим, що відповідно до нового  Закону України „Про вищу освіту” [10] та 
наказу Міністерства освіти України Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін (№ 1/9-120 від 11 
березня 2015 року) [19] потребує оновлення переліку дисциплін, що формують компетентності з історії 
та культури України, філософії, української мови. Варто зауважити, що це оновлення передбачає не 
лише додавання інформації у структуру традиційних курсів, але цілковите їх переосмислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про актуальність даного дослідження. Сучасні 
погляди на проблему інтеграції змісту освіти викладені у роботах: В. Андрущенка, М. Арцишевської, В. 
Безрукової, Т. Браже, С. Гончаренка, Р. Гуревича, І. Зязюна, М. Іванчук та інших. Питання педагогічної 
інтеграції у світовий педагогіці розглядають А. Блум, Р. Вінкел, Д. Лазарев, О. Міхай, В. Роглічек, Р. 
Стівенсон,  А. Хорват; світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем 
М. Кулінич, Н. Татаренко, В. Ціватий, Л. Чекаленко; теоретико-методологічні засади інтеграції змісту 
гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю Г. Онкович, М. Бойченко, 
Н. Дем’яненко, З. Донець та ін. 

Науковці інтеграцію потрактовують як закономірність, тенденцію, принцип, методологічну 
основу або інструментарій, а також як засіб удосконалення педагогічного процесу. Це обумовлено 
поліфункціональним характером освітнього процесу. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на 
процеси інтеграції, визначають як провідну закономірність педагогіки, що відбита у працях А. Бєляєва, 
М. Берулави, О. Глушмана, Г. Ібрагімова, Д. Федотова. Дослідженню інтеграційних процесів в освіті на 
окремих рівнях національних систем освіти присвятили роботи Ю. Борко, Є. Іванченко, В. Кадомцева, 
М. Каргалов, Л. Костельна, Л. Лобанова, С. Сисоєва та ін.; інтеграція у ступеневій освіті Ю. Жидецький; 
розробці інтегрованих курсів К. Гуз, Л. Лук’янова, В. Сидоренко, Я. Собко, Н. Талалуєва; формуванню 
системи знань шляхом запровадження інтегративних методів навчання О. Джулай; використанню 
інтегративно-диференційованого підходу до структурування змісту знань Л. Дольнікова. 

Основні положення концепції щодо змісту, форм та організації освіти  в класичних університетах 
ґрунтуються на засадах Конституції України, Закону України „Про вищу освіту”, Національної доктрини 
розвитку освіти України у XXI столітті, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 
роки, а також на ключових вимогах документів Міжнародної організації співробітництва й розвитку 
освіти, Доповіді міжнародної Комісії з освіти ЮНЕСКО для XXI століття, де наголошено на 
необхідності неперервності, гуманістичної спрямованості, демократизації, всебічності й варіативності. 

Мета статті –  розглянути перспективи соціально-гуманітарної підготовки,      яка впливає на 
ефективність функціонування системи вищої освіти в умовах демократизації, новітніх інформаційних 
технологій і інтеграційної модернізації освітньої галузі. 

Виклад основного матеріалу. Українці, як і інші нації, наділені певним рівнем патріотизму, 
самовизначення, свідомості, історичної пам’яті, волею до самоутвердження через рідне слово і культурні 
традиції. Ці визначальні фактори формують культурну, інформаційну, комунікативну, знаннєву систему 
поширення досвіду і  культурних набутків із позиції їх соціально-гуманітарної ваги.  

Поступ українського суспільства нині вимагає від вищої школи зміцнення творення культурного 
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освітнього простору, який здатен сформувати особистість, професіонала, для якого соціо-гуманітарна 
підготовка є основою для прийняття рішень і розвитку професійних компетентностей. 

У педагогічній науці проблема інтеграції змісту освіти чітко окреслилася лише у другій половині 
ХХ століття. До цього призвели швидкі темпи розвитку науково-технічного прогресу і невідповідність 
змістового наповнення дисциплін суспільним вимогам. Зважаючи на реалізацію принципу історизму у 
вивченні даного питання, слід зазначити, що проблема інтеграції знань виникла понад дві тисячі років 
тому у зв’язку з прагненням усвідомлення філософських міркувань щодо методів пізнання єдності і 
цілісності світу, співвідношення пізнання частин і цілого, філософії та релігії. 

Однозначної позиції у тлумаченні категорії „інтеграція” не існує. У „Філософському 
енциклопедичному словнику” „інтеграцію” визначено як „сторону процесу розвитку, яка пов’язана з 
об’єднанням у ціле різнорідних частин і елементів” [28, с. 210];  „Енциклопедії освіти”  – інтегративний 
підхід в освіті –  як підхід, що веде до інтеграції змісту освіти, тобто доцільного об’єднання його 
елементів у цілісність. Результатом інтегративного підходу можуть бути цілісності знань різних рівнів – 
цілісність знань про дійсність; про природу з тієї чи іншої освітньої галузі, предмета, курсу, розділу, 
теми [9, с. 356]; К. Левківська  стверджує, що „інтеграція знань – це динамічний, безперервний, 
суперечливий процес, який потребує прогностичного підходу, врахування особливостей параметрів 
знань, виявлення специфіки їх структурування, предметних та інтегрованих знань та передбачає 
застосування адекватних змісту форм, методів, засобів навчання. Інтеграція знань, як правило, пов’язана 
з узагальненням, ущільненням, концентрацією, які спричинені необхідністю покращення і полегшення 
зберігання, передачі, засвоєння і використання цих знань, а також із їх упорядкуванням, класифікацією, 
систематизацією, взаємопроникненням різних методів пізнання і моделюванням, відтворенням цілісності 
складно організованих об’єктів” [17]. Погоджуючись із вищевикладеними думками, зазначимо інтеграція 
– це процес, який передбачає взаємопроникнення різних частин попереднього цілого, що 
супроводжується зміцненням та створенням нових зв’язків, який повинен сприяти  розумінню єдиної 
наукової картини світу. 

У розвитку сучасних освітніх систем інтеграція виступає провідним принципом, який 
проявляється як спосіб і процес створення багатомірності картини світу, що об’єднує різні форми 
відображення дійсності. В університетській освітній практиці – це об’єктивна необхідність, яка 
підкреслює світоглядну і розвивальну функціяї інтегративних зв’язків у циклі соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Аналіз наукових праць, які стосуються розроблення даного питання засвідчив наявність таких 
протиріч: між об’єктивними вимогами до набуття компетентностей у процесі навчання у вищій школі та 
відсутністю цілісної програми особистісно-професійного розвитку для набуття компетентностей; між 
навчальною інформацією, що постійно оновлюється і збільшується та відсутність системних зв’язків між 
навчальними дисциплінами; між необхідністю формування індивідуальних стратегій та забезпеченням 
психолого-педагогічних умов для реалізації індивідуальної траєкторії розвитку, а також відсутністю 
кваліфікованих методистів здатних до діагностики, моделювання та проектування цілісного 
інтегрованого навчання. 

Вважаємо, що подальший розвиток соціально-гуманітарної підготовки у класичних університетах 
залежить не лише від наукового, методичного, кадрового потенціалу вищого навчального закладу, а й від 
уявлень наукової та студентської спільноти про особистісну й соціальну позиції. Наразі стало відчутним 
зниження почуття відповідальності за власні вчинки, гідності, совісті, обов’язку, розуміння 
загальнолюдських моральних принципів, взаємодопомоги та інших моральних якостей. На цих  явищах 
наголошено в „Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” щодо основних 
проблем, викликів та ризиків суспільства. Сформувати дані якості лише за допомогою повчань, настанов 
чи рекомендацій практично не можливо. Отже, це царина соціально-гуманітарного блоку дисциплін у 
вищій школі, яка покликана сформувати адекватне ставлення як до зовнішніх чинників, так і до 
застосування моральних оцінок стосовно себе і своїх вчинків. 

Вивчення й узагальнення вітчизняного досвіду у сфері соціально-гуманітарної підготовки у 
класичних університетах, з’ясування основних функцій, тенденцій розвитку вищої освіти в Україні 
наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, які впливають на ефективність функціонування системи вищої 
освіти в умовах демократизації, дії ринку освітніх послуг, новітніх інформаційних технологій і 
радикальної модернізації освітньої галузі в руслі інтеграційних процесів, з’ясовано, що основою 
організації процесу становлення майбутнього фахівця в процесі навчання у ВНЗ є єдність цільових, 
змістових, технологічних і результативних компонентів. 

Класичний університет має давні традиції  поєднання наукових досліджень, теоретичної і 
практичної підготовки кадрів. Вони дотримуються принципів спадкоємності, неперервності й 
відкритості. Розуміння  вимог національної і європейської систем освіти потребує якісної роботи системи 
забезпечення інформаційно-технологічного, методичного й наукового супроводу освітніх процесів, що 
передбачає розроблення навчально-програмних матеріалів, орієнтованих на індивідуальний вибір 
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студентами освітнього маршруту і шляхів його реалізації. 
Системний аналіз наукової літератури дає можливість твердити, що у розвитку світової вищої 

школи вже визначились загальні глобальні тенденції [6, 7, 15, 24]. Провідними серед них є 
гуманітаризація, демократизація, диверсифікація, інтеграція та інтернаціоналізація вищої освіти. 
Гуманітаризація  передбачає наявність знань в галузі історії, культури, мистецтва, які уможливлюють 
формування системи цінностей та етичних норм поведінки. До гуманітарного циклу дисциплін належать 
класичні та сучасні мови, література, історія, філософія, соціологія, психологія. Інтеграція передбачає 
координацію як навчальних програм, так і системи навчання в цілому. 

У процесі університетського навчання, зокрема опанування блоку соціально-гуманітарних 
дисциплін цінними є три фактори, які сприяють втіленню в життя провідних світових освітніх тенденцій: 
інформація – взаємодія – сприйняття. Баланс даних чинників залежить від змісту, мети та методів 
навчання. Спираючись на викладене, можна виділити наступні принципи соціально-гуманітарної 
підготовки: аксіологічність, культуроцентричність, багатоваріативність, діалогічність, толерантність, 
плюралістичність, мультикультурність, які складатимуть  основну стратегію розвитку соціально-
гуманітарної підготовки в класичному університеті на найближчий період. 

Зауважимо, що Є. Ушаков, досліджуючи методологію гуманітарних наук, наголошує, що 
гуманітарні науки відрізняє наявність особливого, специфічно гуманітарного методу, який полягає в 
інтерпретаційній практиці [27]; М. Карєєв стверджує, що „гуманітарні науки, будучи емпіричними, 
потребують фактичного матеріалу, сформованого шляхом спостережень над душевною, культурною та 
суспільною дійсністю, що відіграє в цих науках ту ж роль, що й природа в природознавстві”[12]. Учений 
визначає специфіку даного виду знання  як проникнення у внутрішній духовний світ,  розуміння і 
тлумаченням його думок і переживань. Автор підкреслює, що „гуманітарні науки займаються не лише 
духовністю людини в плані її душевних переживань, а й суспільною стороною її життя, явищами 
економічними, соціальними, політичними, правовими”[12]. 

На даному етапі активного входження суспільства в інформаційну стадію розвитку не втрачають 
актуальності питання соціальної життєдіяльності на засадах інтегрування, гуманоцентризму, соціалізації. 
Такий інформаційний поступ спонукає університетський сектор освіти до втілення нової філософсько-
освітньої парадигми, гуманоцентричної за своєю природою. Вивчення циклу соціально-гуманітарних 
дисциплін забезпечуватиме студентові набуття таких умінь як адаптація до змін, їх програмування, 
вибір, самостійність у знаходженні необхідної інформації, готовність до змін, оволодіння новими 
навичками та здатностями. Рівень гуманітарної культури та соціально-гуманітарної компетентності 
безпосередньо впливатиме на рівень повноцінної самореалізації творчого потенціалу особистості. 

До галузі гуманітарних наук згідно з «Переліком спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і 
магістра», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787, відносять 
філософію, релігієзнавство, богослов’я, історію, етнологію, архівознавство, археологію, мову і 
літературу (українську та іноземну), прикладну лінгвістику, переклад, літературну творчість, 
фольклористику, філологію, – всі науки, які вивчають духовний світ людини через текст;  соціально-
політичні науки: соціологія, психологія (за видами діяльності), практична психологія (за видами), 
політологія (за сферами політичної діяльності) [22]. 

Відповідно до „Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 
266, гуманітарних наук віднесено релігієзнавство, історію та археологію, філософію, культурологію, 
філологію; виділено блок соціальні та поведінкові науки: економіка, політологія, психологія, соціологія, 
міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини [21]. 
Як бачимо блок гуманітарних наук змінив перелік не суттєво, а блок соціальних переорієнтувався з 
соціально-політичних на соціальні та поведінкові науки значно розширивши їх перелік. Проте ми 
вважаємо, що розрив поняття соціально-гуманітарні знання не сприятиме формуванню цілісного 
уявлення про людину та її навкружжя як повної картини світу. 

Відрадно, що Міністр освіти і науки С. Квіт, висловлюючись про  основні цілі та механізми 
освітніх реформ зауважив на наступному: „Ми на порозі подвійного виклику – з одного боку, світ дуже 
мінливий, освітні тенденції розвиваються безперервно, необхідно рухатися в прискореному темпі, щоб 
почувати себе на рівних з колегами і конкурентами. З іншого – наші освіта і наука дісталися нам у спадок 
від ізольованої радянської системи й більше, ніж за 20 років незалежності ми практично не інтегрувалися 
у світові процеси [14]. 

До прийняття нового Закону існував перелік з 16 предметів, з яких формувався блок обов’язкових 
дисциплін. Серед них політологія, соціологія, фізичне виховання, українська мова, історія України, 
філософія, іноземна мова, безпека життєдіяльності та ін.” [14]. Також міністр наголосив на тому, що 
збережеться обов’язковість вивчення англійської мови та філософії, а будь-яка кафедра може 
пропонувати власні вибіркові курси. Так реалізуватиметься  принцип міждисциплінарності, без якого не 
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існує сучасного університету.  
Зрушення у освітній сфері, зокрема надання права університетами визначення переліку 

обов’язкових дисциплін, це є дійсно кроком уперед, але виникає питання: чи не залишиться соціально-
гуманітарна підготовка студентів, яка є основою формування життєвих компетентностей, поза увагою 
ректорсько-викладацького корпусу й студентства? Чи врятують 12 кредитів ЄКТС, відведених  на 
гуманітарні дисципліни, ситуацію щодо формування всебічно розвиненої особистості? На сьогодні ці 
питання є відкритими і потребують ретельного опрацювання навчальних програм. 

Традиційно  програми європейських університетів передбачають, що студенти вивчають 
дисципліни гуманітарного профілю, адже академічна культура передбачає знання мов, навички ділової 
комунікації, розуміння ключових філософських ідей та історичних процесів, що допомагають у розвитку 
життєвих і професійних компетентностей, сприяють розширенню світогляду, уможливлюють 
особистісне зростання. 

Такі зміни породжують  тенденції розвитку освітніх систем початку ХХІ ст. –  створення 
максимально сприятливих умов для індивідуальної траєкторії розвитку студента та набуття ним в 
результаті навчання життєвих та професійних  компетентностей, міжнародного академічного 
спілкування, формування визначеної життєвої позиції активності у всіх соціальних сферах. 

Висновки. Таким чином, соціально-гуманітарна підготовка є процесом викладання і засвоєння 
навчальних дисциплін суспільствознавчого, людинознавчого та культурознавчого, українознавчого 
характеру, яка об’єднує філологічні, історичні, філософські, політологічні, економічні, соціологічні, 
психолого-педагогічні, українознавчі та правознавчі дисципліни, а також долучає етику, естетику, 
екологію, культурологію, релігієзнавство, фізичну культуру, риторику та мистецтво, які в комплексі 
сприяють формуванню життєво необхідних компетентностей. 

Інтегрованість  соціально-гуманітарної підготовки впливає на формування цілісної картини світу 
та гуманоцентриських позицій і цінностей особистості як суб’єкта соціалізації, що орієнтований на знання 
мов, комунікації та удосконалення власних компетентностей упродовж життя. 

Перспективними напрямками подальшого дослідження є: більш глибоке вивчення аксіологічних 
аспектів європейської моделі освіти, моделювання системи викладання блоку соціально-гуманітарних 
дисциплін, стан і перспективи євроінтеграційних процесів України в галузі освіти; окреслення шляхів 
реалізації інтегративного підходу в умовах класичного університету та визначення основних форм та 
методів інтеграції. 
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Анотація 
У статті здійснено спробу професіографічної характеристики діяльності фахівців з аварійного 

обслуговування на авіаційному транспорті. Проаналізовано сучасні підходи до тлумачення дефініції 
«професія». Визначено «формулу професії» фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному 
транспорті.  

Ключові слова: професія, професійна діяльність, «формула професії», класифікація професій, 
засоби праці, модель, цільова модель підготовки, тип особистості, професіографія, спеціальність.  

 
Постановка проблеми. В останні десятиліття кардинально оновилися техніка та технологія 

виробництва. Впровадження інформаційних технологій, гнучких автоматизованих виробництв, нових 
організаційних форм праці істотно змінило вимоги до сучасного фахівця. Стали затребувані працівники 
широкого професійного профілю. Нечіткий ринок праці ускладнює прогнозування професійної 
кваліфікації і вимагає більшої універсалізації професійних функцій фахівців. 

Аналіз трудової діяльності є фундаментом, на якому ґрунтується будь-яке дослідження, 
предметом вивчення котрого є підготовка фахівців до виконання професійних завдань, оптимізація 
процесу підготовки і перепідготовки кадрів, раціоналізація режимів і умов праці. Без такого вивчення 
неможливо чітко визначити вимоги, що висуваються до людини професією, умови здійснення діяльності, 
найбільш оптимальні характеристики, котрі визначають надійність, ефективність й усталеність 
діяльності.  

Успішному розв’язанню проблем професійної підготовки авіафахівців сприяє розроблення 
цільової моделі випускника навчального закладу, котра повинна включати, крім блоку професійних 
знань, навичок і умінь, ще й морально-психологічних портрет особистості. Наукове, а не апріорне 
обґрунтування цільової моделі підготовки сучасного фахівця повинно базуватися на знаннях 
особливостей тієї чи іншої професії. У зв’язку з вищевикладеним, актуальною є проблема дослідження 
професіографічних характеристик трудової діяльності фахівців з аварійного обслуговування на 
авіаційному транспорті.  

Аналіз наукових публікацій. Професіографічний підхід дослідження трудової діяльності 
розроблявся у роботах психотехніків Б.Г. Ананьєва, М.О. Бернштейна, О.К. Гастєва, С.Г. Геллерштейна, 
М.К. Гусева, О.Ф. Лазурського, М.Д. Левітова, І.Н. Шпильрейна та ін. 

Загальні питання професіографії, психологічної класифікації професій і профорієнтації 
висвітлено у роботах Є.М. Іванової, Є.О. Клімова, К.К. Платонова. 

Г.М. Зараковський, вивчаючи різні види управлінської діяльності, аналізує кількісні 
характеристики професійних психофізіологічних вимог. 

К.М. Гуревич класифікує професії за двома ознаками: в котрих успішність залежить від мотивів 
діяльності, способів навчання, формування індивідуального стилю діяльності й таких, що вимагають 
окрім цих умов, певних психофізіологічних особливостей особистості.  

В той же час, незважаючи на достатню теоретичну розробленість питання побудови 
професіограм, класифікації професій, професіографічних досліджень стосовно фахівців з аварійного 
обслуговування на авіаційному транспорті, не проводилось.  

Мета статті. Метою статті є професіографічний аналіз діяльності фахівців з аварійного 
обслуговування на авіаційному транспорті та виведення її «формули професії». 

Виклад основного матеріалу. Розподіл праці вимагає виокремлення сфери діяльності, тобто 
усталених комплексів функціональних обов’язків, що отримали назву «професія». Сукупність професій 
забезпечує потреби конкретного суспільства, виконує життєво-важливі суспільні функції [1, с. 17]. 
Виникнення і зникнення певних професій пов’язано з технічним прогресом, розподілом праці, розвитком 
продуктивних сил, соціально-економічними і суспільними відносинами.  

Поняття «професія» походить від латинського «professio», котре є похідним від «profiteor» – 
«оголошую своєю справою».  

Дати точне визначення поняттю «професія» достатньо складно у зв’язку з різноманіттям видів 
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професійної діяльності. У словниках підкреслюються, зазвичай, основні значення поняття «професія»: 
– галузь, у якій людина здійснює свої функції як суб’єкт праці; 
– спільнота людей, зайнятих певного роду трудовими функціями; 
– підготовленість (знання, вміння, навички, кваліфікація), властива людині, завдяки якій вона 

здатна виконувати певні трудові функції; 
– діяльність з реалізації професійно важливих функцій [8]. 
У Всесвітній мережі Інтернет термін «професія» визначається як відокремлений («окреслений») у 

рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти [8]. 
У Філософському словнику професія визначається як «сталий і відносно широкий вид трудової 

діяльності людини, що передбачає певну сукупність теоретичних знань і практичних навичок, набутих у 
результаті навчання й досвіду роботи» [13, с. 551]. 

Сучасний словник з педагогіки тлумачить професію як «історично й культурно зумовлене 
суспільне явище, об’єктивно визначене досягнутим рівнем розподілу праці; як набутий у процесі 
навчання і виховання, зорієнтований на суспільний розподіл праці комплекс систематичних знань, умінь 
і навичок, здібностей і переконань людини, що є передумовою виконання кваліфікованої праці в 
матеріальному і нематеріальному виробництві» [10]. 

Професія – це форми трудової діяльності, для виконання яких людина повинна володіти певними 
знаннями і навичками, мати спеціальні здібності і розвинені професійно важливі якості. Є.О. Клімов 
визначає професію як «необхідну для суспільства, соціально цінну область прикладення фізичних і 
духовних сил людини, що дає їй можливість отримувати взамін витраченої праці необхідні засоби для 
існування і розвитку» [2, с. 107]. 

Є.С. Калицький тлумачить професію як спосіб вираження сутності людини і засіб задоволення її 
матеріальних і культурних потреб. Діяльність людини, на його думку, вважається професійною, якщо: 1) 
містить інтелектуальну складову; 2) ґрунтується на наукових знаннях і навчанні; 3) має визначену 
соціальну мету і спрямованість на суспільний розвиток; 4) передбачає автономію для всіх представників 
даної професії; 5) передбачає відповідальність за власні дії в межах професійної автономії [10, с. 642]. 

Аналіз зарубіжної наукової літератури свідчить, що розуміння професії в ній багатозначне. Для 
багатьох авторів характерно акцентування уваги на суб’єктивно-психологічному аспекті професії: 
професія розуміється як сукупність індивідуальних якостей особистості. У деяких роботах, переважно у 
словниках, професію визначають як єдність знань і здібностей людини, що виявляється в його 
предметній та духовній діяльності [14]. 

Однак, у більшості зарубіжних робіт професію визначають як особливий тип соціальної групи з 
яскраво вираженими змістовними характеристиками і специфічними соціальними функціями. Так, 
американський дослідник Е. Грінвуд виділяє наступні змістовні компоненти професії: 1) владу, яку 
мають представники тієї чи іншої професійної групи; 2) вплив у суспільстві, авторитет; 3) система 
спеціальних знань, освіта; 4) наявність спільноти професіоналів, свого роду корпоративно-
бюрократичної структури, яка встановлює систему правил і норм поведінки для осіб, що відносять себе 
до цієї професії; 5) професійна культура [15]. 

Багатозначність поняття «професія» пов’язана з тим, що, як зазначає Є. О. Клімов, воно 
передбачає і спільність людей, що займаються схожими проблемами і ведуть приблизно однаковий 
спосіб життя, і сферу докладання зусиль, і власне діяльність, і кваліфікацію спеціаліста [2]. 

 Різноманіття видів професійної діяльності висуває перед наукою проблему класифікації 
професій, виявлення загальних і окремих характеристик видів трудової діяльності. Це пов’язано з 
низкою труднощів, оскільки, по-перше, значно збільшилась кількість професій. Так, у Великобританії в 
1841 році налічувалася 431 професія, а до кінця ХХ століття було вже більш ніж 30 тисяч професій і 
спеціальностей. Сьогодні у світі налічується більше 20 тисяч професій та 40 тисяч спеціальностей і їхня 
кількість зростає. Вважається, що за 10 років зникає близько 5 тисяч професій і майже стільки ж 
з’являється нових [7]. По-друге, відбувається процес ускладнення структури особистості, мотивів вибору 
професії, потреб і домагань суб’єкта праці.  

 Аналіз наукової літератури засвідчує відсутність єдиної класифікації професійної діяльності. 
Це пояснюється різними критеріями, за якими здійснюється класифікація. До таких критеріїв В.Д. 
Шадріков уналежнює: рівень автоматизації діяльності; засоби діяльності; ступінь самостійності суб’єкта 
діяльності; наявність гностичних компонентів діяльності; психологічні характеристики фахівця; 
психофізіологічні характеристики; напруженість діяльності; особливості сприйняття й обробки 
інформації; зміст діяльності, а саме регламентованість професійних обов’язків, можливість регулювання 
виробничого процесу робітником, специфіка вимог до працівника з боку професії; престиж професії [12]. 

 В історії відомо чимало спроб класифікації професій. Так, ще в XVIII столітті відомий 
історик і державний діяч В.М. Татіщєв запропонував свою кваліфікацію видів професійної діяльності: 

– потрібні науки (освіта, медицина, економіка, право); 
– корисні науки (сільське господарство, фізика, біологія, математика); 
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– науки, що звеселяють (література і мистецтво); 
– марні науки (алхімія, астрологія); 
– шкідливі науки (чаклунство, магія). 
У 1920-і роки С.Г. Струмілін запропонував класифікувати професії за ступенем самостійності 

людини в праці, виділивши: 
– автоматичну рефлекторну працю, наприклад – обертач ручки млина; 
– напівавтоматичну звичну – друкарка, телеграфіст; 
– шаблонно-виконавську (за вказівкою) – верстатник, конторник, рахівник; 
– самостійну в межах завдання – інженер, вчитель, лікар, журналіст; 
– вільну творчу працю – вчені, люди мистецтва, організатори господарства, політичні діячі. 
О. Ліпман, в залежності від об’єкту праці і видів діяльності, поділяв професії на: 
– ті, що передбачають роботу з людьми, впливають на людей; 
– ті, що пов’язані з неживою природою; 
– ті, що пов’язані з живою природою [5]. 
Широкого розповсюдження за кордоном набула класифікація професій, запропонована Дж. 

Холандом. Дж. Холланд (1973) у своїй класифікації намагався об’єднати теорію особистості з теорією 
вибору професії. Найбільш значущою структурою особистості він вважав її спрямованість. На основі 
встановлення основних компонентів спрямованості – інтересів і ціннісних орієнтацій, Дж. Холланд 
виділяє шість професійно орієнтованих типів особистості: реалістичний, інтелектуальний, соціальний, 
конвенціональний, підприємливий і художній. Кожен з цих типів особистості орієнтований на певне 
соціальне середовище: 

– реалістичний – на створення матеріальних речей, обслуговування технологічних процесів і 
технічних пристроїв; 

– інтелектуальний – на розумову працю; 
– соціальний – на взаємодію з соціальним середовищем; 
– конвенціональний – на чітко структуровану діяльність; 
– підприємливий – на керівництво людьми, бізнес; 
– художній – на творчість. 
Модель будь-якого типу особистості конструюється за наступною схемою: цілі – цінності – 

інтереси – здібності – бажані професійні ролі – можливі досягнення – кар’єра [11]. 
Я.В. Крушельницька пропонує класифікувати професії за критерієм придатності людини до 

конкретної трудової діяльності: професії, що не висувають високих вимог до фізіологічних і 
психологічних властивостей суб’єкта праці; професії з жорсткою регламентацією вимог до 
психофізіологічних функцій людини [4]. 

В. Гордієнко, відповідно до ролі людини в здійсненні професійної діяльності, виокремлює дві 
групи професій: професії, у яких вплив особистісних якостей на результат праці є визначальним (людина 
досягає професійної майстерності незалежно від особистісної зрілості); професії, у яких особистісна 
зрілість є головною передумовою досягнення професійної майстерності [9, с. 52]. 

На теперішній час найбільшого розповсюдження отримала класифікація професій, розроблена 
Є.О. Клімовим (1995). Він запропонував чотирьохярусну класифікацію професій за ознаками об’єкта, 
цілей, засобів і умов праці. Перший ярус – поділ професій за об’єктом праці. На цій підставі можуть бути 
виділені п’ять типів професій:  

1) «людина – техніка (й нежива природа)» (Т) – працівники мають справу з неживими, 
технічними об’єктами праці (технік-механік, електрослюсар тощо); 

2) «людина – жива природа» (П) – представники даного типу професій мають справу з 
рослинними і тваринними організмами, мікроорганізмами і умовами їх існування (агроном, ветеринар, 
зоотехнік тощо); 

3) «людина – людина» (Л) – у центрі професійної уваги людей, які мають професії даного типу, 
знаходяться соціальні системи, спільноти, групи населення, люди різного віку (продавець, вчитель, 
психолог тощо); 

4) «людина – знакова система» (З) – представники професій цього типу мають справу з 
природними та штучними мовами, умовними знаками, символами, цифрами, формулами (програміст, 
математик, програміст тощо); 

5) «людина – художній образ» (Х) – представники цього типу професій займаються явищами, 
фактами художнього відображення дійсності (художник-декоратор, актор, художник-реставратор тощо). 

На другому ярусі розташовуються професії при поділі їх за ознакою цілей професійної 
діяльності, що відповідають на питання «Що робити?». При такому розподілі виділяються три класи 
професій: гностичні професії, перетворювальні професії і пошукові професії. 

 До професій такого роду відносяться: 
1) до класу гностичних професій (Г): дегустатор чаю, контролер-приймальник фруктів тощо (в 
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типі «людина – природа»); контролер готової продукції у машинобудуванні, майстер-діагност 
сільськогосподарської техніки тощо (в типі «людина – техніка»); соціолог, судово-медичний експерт 
тощо (в типі «людина – людина»); коректор друкарні, бухгалтер-ревізор тощо (в типі «людина – знакова 
система»); мистецтвознавець, театрознавець тощо (в типі «людина – художній образ»); 

2) до класу перетворюючих професій (Пр): майстер-тваринник, зооінженер тощо (в типі «людина 
– природа»); токар, слюсар-ремонтник (в типі «людина – техніка»); екскурсовод, майстер виробничого 
навчання тощо (в типі «людина – людина»); бухгалтер, кресляр-картограф тощо (в типі «людина – 
знакова система»); живописець по фарфору, квіткар-декоратор тощо (в типі «людина – художній образ»); 

3) до класу пошукових професій (Пш): льотчик – спостерігач рибного господарства, біолог-
дослідник тощо (в типі «людина – природа»); інженер-конструктор, закрійник верху взуття тощо (в типі 
«людина – техніка»); вихователь, організатор виробництва тощо (в типі «людина – людина»); програміст, 
математик тощо (в типі «людина – знакова система»); композитор, дизайнер тощо (в типі «людина – 
художній образ »). 

На третьому ярусі розташовуються професії, виділені за ознакою основних знарядь або засобів 
праці. Ці професії діляться на чотири відділи: професії ручної праці, професії машинно-ручної праці, 
професії, пов’язані із застосуванням автоматизованих і автоматичних систем, професії, пов’язані з 
переважанням функціональних засобів праці. 

Приклади професій: 
1) відділ професій ручної праці (Р): лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, контролер 

верстатних робіт тощо (в класі гностичних професій); ветеринарний фельдшер, слюсар тощо (в класі 
перетворювальних професій); 

2) відділ професій машинно-ручної праці (М): машиніст екскаватора, водій автомобіля тощо; 
3) відділ професій, пов’язаних із застосуванням автоматизованих і автоматичних систем (А): 

оператор інкубаційних цехів; 
4) відділ професій, пов’язаних з переважанням функціональних засобів праці (зовнішніх і 

внутрішніх) (Ф): співак, балерина. 
До четвертого ярусу віднесені професії, які за умовами праці можна розділити на чотири групи: 

робота в умовах, близьких до побутових, «кімнатних» (К) – лаборанти, бухгалтери, оператори ЕОМ 
тощо; робота, вимушено пов’язана з перебуванням на відкритому повітрі в будь-яку погоду (В) – 
агроном, монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій тощо; робота в незвичайних умовах (на 
висоті, під водою, під землею, при підвищених і знижених температурах тощо) (Н) – водолаз, машиніст 
гірського комбайна, пожежний тощо; робота в умовах підвищеної моральної відповідальності за життя, 
здоров’я людей і значні матеріальні цінності (М) – вихователь дитячого садка, вчитель, слідчий тощо.  

Як зазначає Є. О. Клімов, представлена класифікація професій не є засобом, щоб «розкидати» всі 
професії по «клітинках». Це неможливо, і не потрібно. Типовим фактом є існування, що називається, не 
«чистих», а «змішаних» професій, тобто таких, що характеризуються безліччю різнотипних ознак [6]. 

В.В. Корнещук зазначає, що дослідження професійної діяльності в аспекті її надійності вимагає 
класифікації професій за іншим критерієм, котрий до теперішнього часу не розглядався у науковій 
літературі. Ідеться про регламентованість професійної діяльності, що зумовлює міру ініціативності 
суб’єкта в процесі виконання професійних функцій. Автор розподіляє сучасні професії на жорстко 
регламентовані, регламентовані й відносно регламентовані. 

До жорстко регламентованих уналежнюються професії працівників сфери оборони, внутрішніх 
справ і служб з надзвичайних ситуацій, оскільки їхня діяльність суворо визначена статутами, наказами та 
іншими документами. Навіть екстремальність можливих ситуацій такої діяльності не допускає відхилень 
від регламентованих правил.  

Регламентовані професії також підпорядковані певним правилам діяльності, усталеним нормам 
щодо їх виконання, проте не виключають особистої ініціативи працівника, застосування індивідуального 
стилю діяльності, що сприяють її успішності й ефективності та не мають негативного впливу на 
надійність її виконання. До таких професій уналежнюються, наприклад, медичні працівники, оператори 
різного профілю, екологи, юристи тощо. 

До відносно регламентованих професій В.В. Корнещук уналежнює менеджерів, управлінців, 
викладачів, творчі професії тощо, діяльність яких регламентується практично не єдиною нормою – 
нормою моралі [3, с. 71-72]. 

Погоджуємося з думкою В.В. Корнещук, що така класифікація не суперечить тим, що 
пропонують інші вчені, оскільки ґрунтується на критерії, котрий перетинається з їхніми критеріями. Так, 
виокремлені в класифікації Є.О Клімова професії типу «людина – техніка», «людина – знакова система», 
«людина – природа» можна уналежнити до регламентованих, а типу «людина – художній образ», 
«людина – людина» – до відносно регламентованих. 

Звісно, рівень професійної надійності фахівця залежить від міри регламентованості його 
діяльності: чим суворіше регламентована діяльність, тим легше визначити рівень професійної надійності 



 126 

фахівця в процесі її виконання. Саме невідповідність професійної діяльності нормам, що її 
регламентують, свідчить про низьку професійну надійність суб’єкта праці [3, с. 72].  

 Оскільки успішному розв’язанню завдань професійної підготовки сприяє описання трудової 
діяльності, спробуємо схарактеризувати за професіографічними ознаками фахівців з аварійного 
обслуговування авіаційному транспорті відповідно до класифікації Є.О. Клімова.  

 Відповідно до даної класифікації професійну діяльність фахівців з аварійного обслуговування 
на авіаційному транспорті ми уналежнюємо за об’єктом праці до наступних типів:  

– «людина – людина» – оскільки основним завданням є виконання місії з пошуку та порятунку 
людей, постраждалих внаслідок авіаційних катастроф; 

– «людина – техніка» – оскільки при виконанні цих завдань фахівці аварійно-рятувальних 
підрозділів використовують складне технічне обладнання; 

– «людина знакова система» – фахівці з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті 
при плануванні пошуково-рятувальної операції використовують для знаходження місця авіакатастрофи, 
розрахунку необхідних ресурсів, прогнозування наслідків надзвичайної пригоди спеціальні формули, 
обчислення, комп’ютерне програмне забезпечення; 

– «людина – природа» – в процесі пошуково-аварійної операції використовуються спеціально 
підготовлені кінологічні групи; 

При поділі за ознакою цілей, вважаємо за доцільне уналежнити діяльність фахівців з аварійного 
обслуговування на авіаційному транспорті до змішаного класу – гностично-пошуково-
перетворювального. Аргументація цього положення, на нашу думку, пов’язана з тим, що в професійній 
діяльності фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті присутні дії, 
пов’язані з визначенням типу та характеру надзвичайної пригоди; пошуком місця катастрофи 
повітряного судна та постраждалих людей; здійснення дій з ліквідації надзвичайної ситуації. 

За ознакою основних засобів праці, відповідно класифікації Є.О. Клімова, уналежнюємо 
професійну діяльність фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті до всіх чотирьох 
відділів: 

– відділ ручної праці – оскільки в процесі аварійно-пошукових робіт фахівцям з аварійного 
обслуговування на авіаційному транспорті доводиться вручну евакуювати постраждалих з повітряного 
судна, надавати першу медичну допомогу, використовувати ручні спецзасоби розкриття аварійного 
повітряного судна, пожежне обладнання; 

– відділ машинно-ручної праці – фахівці з аварійного обслуговування на авіаційному 
транспорті використовують у професійній діяльності автомобільний транспорт, спецтранспорт та 
обладнання; 

– відділ, пов’язаний з використанням автоматизованих та автоматичних систем – фахівці 
даного профілю використовують автоматичні системи фіксації, пошуку та координації аварійно-
рятувальних робіт; 

– відділ, пов’язаний з функціональними засобами праці (зовнішніми та внутрішніми) – 
професійна діяльність фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті вимагає високого 
рівня розвитку фізичних, психічних і психофізіологічних якостей, професійного здоров’я, надійного 
функціонування всіх органів та систем організму. 

За ознакою умов праці професійну діяльність фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на 
авіаційному транспорті можна віднести до наступних груп: 

– робота в умовах, близьких до побутових, «кімнатних» – оскільки, відповідно до класифікації 
Є.О. Клімова, до даної групи професій належать оператори ЄОМ, вважаємо за можливе уналежнити 
сюди, відповідно з особливостей професійної діяльності, таку, більш вузьку спеціальність фахівців з 
аварійного обслуговування на авіаційному транспорті, як оператор координаційного центру пошуку і 
спасіння; 

– робота, вимушено пов’язана з перебуванням на відкритому повітрі в будь-яку погоду – 
аварійно-пошукові та рятувальні роботи проводяться за будь-яких метеорологічних, кліматичних умов; 

– робота у незвичних умовах – фахівцям з аварійного обслуговування на авіаційному 
транспорті доводиться працювати в будь-яких умовах оточуючого середовища (гірська місцевість, водне 
середовище, в умовах підвищеної або низької температури, запиленості тощо); 

– робота в умовах підвищеної моральної відповідальності за життя, здоров’я людей і значні 
матеріальні цінності – фахівець з аварійного обслуговування на авіаційному транспорті несе моральну 
відповідальність за результати своєї праці, за збереження життя і здоров’я осіб, постраждалих під час 
авіаційної катастрофи. 

Завдяки «формулі професій», запропонованої Є.О. Клімовим, стає можливим в закодованому 
вигляді представити різні види професійної діяльності. Так, професійна діяльність фахівців з аварійного 
обслуговування на авіаційному транспорті має наступну формулу: ПТЛЗ, ГПрПш, РМАФ, КВНМ 
(розшифровка: тип професії (предмет праці) – природа, техніка, людина, знакова система; клас професії 
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(цілі праці) – гностичні, перетворювальні, пошукові; відділ професії (засоби праці) – ручні, машинно-
ручні, автоматизовані, функціональні; група професії (умови праці) – кімнатні, на відкритому повітрі, 
незвичайні умови, моральна відповідальність). 

Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, розглянувши існуючі градації в 
диференціації професій, зазначимо, що діяльність фахівців з аварійного обслуговування на авіаційному 
транспорті в професіографічному сенсі можна назвати унікальною, оскільки її характеристики можна 
віднести до всіх професій (за винятком градації «людина – художній образ»). До фахівців з аварійного 
обслуговування на авіаційному транспорті висувається багато вимог. Відповідно, формула професії може 
бути виведена тільки для конкретної вузької спеціальності. Але навіть за цієї умови вона буде відносною, 
оскільки належатиме до проміжного класу. 
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Анотація 

У статті підкреслюються ті часові та просторові виклики в Україні, які диктують необхідність 
запровадження лідерської парадигми у процесі підготовки керівників закладів середньої освіти. 
Наголошується на можливості використання напрацювань теорії трансформаційного лідерства, яке 
здійснює трансформуючий вплив на учасників освітнього процесу, стає ключем до підвищення 
ефективності праці та результативності командної роботи. 

Ключові слова: лідерство; трансформаційне лідерство; керівник закладу освіти; інформаційне 
суспільство. 

 
Реформування освіти є пріоритетним завданням на сучасному етапі розвитку України. Провідна 

роль в цьому належить процесу управління освітньою сферою, від якості якого залежить кінцевий 
результат реалізації цілей освітніх реформ та місце України у світовому співтоваристві. Реалізація 
зазначеного безпосередньо пов’язана з підвищенням управлінського потенціалу керівника освітньої 
установи, приведенням його фахової та посадово-функціональної компетентності у відповідність до 
нових вимог. Метою професійного розвитку керівника закладу освіти є усвідомлення необхідності 
прогресивних змін, готовність до пошуку нових можливостей управлінського й індивідуального 
розвитку, усвідомлення неперервного професійного зростання як керівника-лідера. 

Особливості підготовки управлінських кадрів загальноосвітніх навчальних закладів у системі 
післядипломної педагогічної освіти досліджувалися у працях Л. Калініної, В. Маслова, В. Олійника, С. 
Сисоєвої, Є. Хрикова. Наукові доробки В. Бондаря, Л. Ващенко, С. Калашнікової, Н. Клокар пов’язані з 
розробленням нового змісту та технологій підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 
системі післядипломної педагогічної освіти. Л. Даниленко здійснила порівняльний аналіз традиційної та 
інноваційної систем післядипломної педагогічної освіти, аналіз інноваційних моделей організації 
навчального процесу регіональної системи післядипломної педагогічної освіти поданий у монографії 
Т.Сорочан. Аналіз інноваційних пошуків в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти 
зроблено у дисертації І. Линьової. 

Трансформації існуючого стану в організації за допомогою лідерства, яке засновано на цінностях 
та переконаннях, високого рівня мотивації та моральності, присвячені роботи Дж. Бернса, Б. Басса. 
Дослідженню лідерства у закладах освіти присвячені роботи Б. Девіса, М. Лінча, П. Ерлі, Р. Паркера, Дж. 
Мерфі та інших. Серед вітчизняних науковців виділяються роботи С. Калашнікової, присвячені 
утвердженню лідерства як нової парадигми управління для завдань професійної підготовки управлінців, 
в тому числі в освіті. 

Метою статті є висвітлення специфіки підготовки керівників закладів середньої освіти із 
врахуванням лідерської парадигми управління. 

Людство вступає у нову суспільно-економічну формацію – інформаційне суспільство, що саме по 
собі супроводжується загостренням цілого ряду протиріч. Минула, індустріальна епоха, «базувалася на 
трьох основних постулатах – ставлення до природи як об’єкту експлуатації, антропоцентризмі та 
безумовній вірі у науково-технічних прогрес» [1]. Інформаційне суспільство будується на переконанні, 
що людина не є царем природи, вона є частиною природи, рівною серед рівних. Оточуюче середовище 
годує, одягає, визначає ментальність, стереотипи поведінки етносу. Науково-технічний прогрес 
поєднується, урівноважується духовною парадигмою розвитку суспільства. Зростає розбіжність 
індивідуальних та групових ціннісних орієнтацій, що ускладнює шлях до єдності, узгодженості, 
здатності прийти до єдиного стандарту поведінки, загальним правилам, загальноприйнятій мовній 
політиці тощо. 

Індустріальне суспільство базується на машинному та серійному виробництві, а тому формувало 
специфічний спосіб мислення, міркування та сприйняття. І парадигмою управління в індустріальну 
епоху, в умовах промислової, технологічної революції, виступав менеджмент, як спосіб наведення 
порядку та контролю в ієрархічних організаціях. 

Інформаційне суспільство характеризується зростанням кількості людей, зайнятих 
інформаційними технологіями, комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг; 
зростанням частки інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті. Це призводить 
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до домінуючої ролі у суспільстві творчості, нестандартності, зростає значення цінностей та моралі. 
Людина стає вирішальним фактором виробництва. І якщо символами індустріальної епохи можна 
визначити верстат і дисциплінованість, виконавчу майстерність працівника, то символами інформаційної 
епохи стають комп’ютер і творчість людини. 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні керівник закладу освіти перебуває під впливом 
наступних чинників: 

 зміна законодавства;  
 зміна потреб та очікувань замовника та споживача освітніх послуг;  
 великий об’єм інформаційних потоків;  
 швидкоплинність процесів у соціумі;  
 посилення рівня невизначеності;  
 посилення конкуренції між закладами освіти; 
 збільшення ціни помилки керівника;  
 ускладнення операційного середовища тощо. 
Результати дослідження зафіксували очікування освітянської спільноти щодо сучасного 

керівника-освітянина. На їхню думку він повинен бути таким, що проявляє турботу про благополуччя та 
розвиток всіх працівників у школі; натхненним комунікатором; здатним наділяти владою, делегувати 
повноваження, таким чином розвиваючи потенціал працівників закладу освіти; таким, що проявляє свою 
цілісність, є чесним та відкритим; є доступним, здатним зменшити владну дистанцію та знайти спільну 
мову у колективі; здатним приймати рішення та йти на обдумані ризики [2, с. 57]. 

Зміни зовнішнього середовища, внутрішніх характеристик закладу освіти, самої особистості, 
очікування споживачів та замовників освітніх послуг диктують потребу у лідерстві, яке: 

 долає структурні, культурні та особистісні бар’єри;  
 створює потенціал у закладі освіти та територіальних громадах, де він розташований; 
 підтримує зміни та процеси самоорганізації, генерує розвиток взаємостосунків у закладі 

освіти; 
 розвиває професійну майстерність кожного працівника у закладі освіти [3, с. 56-57]. 
Основні характеристики сучасного суспільства в Україні – швидкоплинність (змін, процесів, які 

протікають у соціумі) та невизначеність (результатів трансформації) – призводять до розуміння 
необхідності навчатися протягом всього життя людини. В цих умовах система перепідготовки та 
підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти, яку запропонував Київський університет 
імені Бориса Грінченка, набуває надзвичайної ваги. Даний формат реалізації навчання на основі 
кредитно-модульної системи організації навчальної діяльності базується на: індивідуальній траєкторії 
навчання, виборі часу та формату занять; інформаційному забезпеченні, електронній реєстрації, 
використанні дистанційної форми навчання; широкому обміну практичним досвідом  керівників закладів 
середньої освіти. Але цей формат є лише одним із можливих у широкому спектрі наявного провідного 
вітчизняного та зарубіжного досвіду моделей підвищення кваліфікації. Поряд з цим, на наш погляд, 
можна виділити спільні для всіх моделей ключові фактори, що забезпечують успіх таких проектів: 
готовність до інновацій, високий професійний рівень організаторів та викладачів закладів 
післядипломної педагогічної освіти, а також політична воля і готовність організаторів постійно 
вдосконалюватися. 

За останні чотири роки кафедрою державного управління та управління освітою Київського 
університету імені Бориса Грінченка були запропоновані дисципліни безпосередньо пов’язані з 
впровадженням лідерської парадигми розвитку закладів середньої освіти: «Сучасна філософія 
управління», «Інноваційний розвиток навчального закладу», «Освітні інновації», «Прийняття 
управлінських рішень на засадах лідерства», «Підходи до створення Концепції розвитку закладу 
середньої освіти на засадах лідерства» тощо. Слухачі знайомляться з різними теоріями лідерства, з 
досвідом інших країн з використання лідерства в управлінні закладами освіти, з можливостями 
використання інструментарію, який надає лідерство для управління освітньою установою, у процесі 
прийняття управлінського рішення тощо. 

Незважаючи на існування багатьох теорій лідерства (транзакційна, трансформаційна, етична, 
постмодерністська, розподілена, емоційна, конструктивістська, лідерство-служіння тощо), більшість 
сучасних дослідників сходяться на існуванні спільних для них всіх чинників [4, с. 21-26]: 

1. Лідерство – це вплив; центральним елементом у багатьох визначеннях лідерства є вплив на 
особу або групу. 

2. Лідерство ґрунтується на індивідуальних та професійних цінностях. Кожний член 
освітянської спільноти цінується як особистість та досягає успіхів через довіру, заохочення та похвалу. 

3. Лідерство продукує візію закладу освіти, яскраву розумову картинку бажаного майбутнього, 
яка поділяється освітянською громадою: 

 успішні лідери мають візію своєї організації; 
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 візія повинна бути обговореною та донесеною у спосіб, який закріплює зобов’язання членів 
освітянської спільноти; 

 донесення візії потребує повідомлення смислів; 
 увага повинна бути зосереджена на інституалізації візії. 
Лідерство сприймається як нова парадигма управління для потреб інформаційного суспільства, як 

спосіб управління нестандартними та творчими особистостями, перетворення реальності через дію, зміни 
лідером самого себе та оточуючих. «Справжній лідер розвиває лідерські якості не тільки у себе, але й у 
оточуючих його людей, щоб разом здійснити перетворення, які позитивно впливають на наше життя» [5, 
с. 54]. «Якщо ви хочете зрозуміти сутність лідерства, не зосереджуйтесь виключно на особистісних 
характеристиках. Лідерство – це подія, а не риса характеру. Сутність цього феномену полягає скоріше у 
тому, що людина робить з самим собою, ніж просто в тому, хто вона є. Коротше, лідерство, по-перше, 
передбачає розуміння вами своїх сильних та слабких сторін і, по-друге, прийняття ролей та обов’язків, 
які формують між вами та вашими послідовниками особливі стосунки» [6, с. 24]. 

Дослідники виділяють наступні загальні сутнісні характеристики феномену лідерства [7, с. 18-
20]: 

 Лідер повинен мати послідовників. Керівник-лідер задає собі питання: «Як набути 
союзників?»; «Які потреби та інтереси інших?»; «Як зацікавити інших слідувати за собою?» [8, с. 10]. 

 Лідерство – це сфера взаємодії. Якщо лідерам потрібні послідовники, то лідерство не 
зводиться тільки до проблеми особистості керівника-лідера, а є продуктом взаємостосунків між лідером 
та послідовниками. Важливе завдання лідера полягає у побудові міцних робочих взаємостосунків з 
іншими співробітниками. 

 Лідерство ґрунтується на авторитеті. В основі авторитету лежать якості, які мають високу 
цінність для членів конкретної групи. Наявність цих якостей у лідера передбачає лояльність 
послідовників до його вчинків, прихильність та довіру до його рішень. 

 Лідерство складається з подій (актів) лідерства. «Лідерство відбувається як подія, явище, яке 
має початок і кінець. Сфери взаємодії лідера та послідовників виникають, досягають зрілості та 
завершуються… Лідерство краще розуміти як дискретну реальність» [8, с. 14, 36]. 

 Лідерство засноване на неформальному впливові лідера. Вплив на послідовників має яскраво 
виражений особистісний компонент (а не просто формальний, заснований на посаді).  

 Лідерство – когнітивний конструкт. Для успішності становлення людини в якості лідера у 
конкретній соціальній групі їй необхідно враховувати якості, які члени цієї групи сприймають як 
лідерські, і чинники, які вони розглядають, коли приписують певні результати лідерству. 

Один з авторів теорії трансформаційного лідерства Дж. Бернс писав: «Лідерство передбачає 
трансформацію, перетворення людей та організацій, а не просто мотивування співробітників працювати 
в обмін на заробітну плату. Концепція лідерства зачіпає моральний аспект нашого життя та демонструє, 
як окрема людина, взаємодіючи з групою інших людей, може сприяти перебудові організації, що в свою 
чергу може призвести до змін у суспільстві» [5, с.9]. 

Ознаками трансформаційного лідерства у закладі освіти є: 
1. Ідеалізований (харизматичний) вплив. Від лідера вимагається демонстрація високих 

моральних якостей та цілісності, бажання і вміння делегувати повноваження, розподіляти 
відповідальність у колективі. 

2. Надихаюча мотивація. Заручитися підтримкою працівників закладу освіти у досягненні 
спільної мети через мотивацію та надихання до усвідомленої позитивної активності; через спілкування та 
взаємодію; командну роботу та почуття приналежності до організації. 

3. Інтелектуальна стимуляція освітянської спільноти. Спонукання до творчості та 
інноваційності, критичного мислення. 

4. Індивідуалізований підхід. Лідер забезпечує двосторонній зв'язок, взаємостосунки з кожною 
особистістю, дає зрозуміти, що зусилля кожного помічаються, що їхня участь має вирішальне значення 
для досягнення цілей і завдань закладу освіти [9, с. 21-22]. 

Отже, від керівника-лідера у закладі освіти очікують вміння бачити сутність проблеми та 
донесення до оточуючих свого бачення; вміння зазирнути у майбутнє, або навіть створити нову 
реальність. Він повинен створювати атмосферу довіри в організації, поважного ставлення до всіх. Його 
відрізняє з-поміж інших готовність брати на себе відповідальність. 

Розвиток лідерських якостей у керівників закладів освіти передбачає їх неперервне навчання 
протягом всього життя, яке спирається на знання, досвід, рефлексію та практичну діяльність. Для 
розвитку лідерства заклади освіти повинні мати певну ступінь свободи та певну динаміку внутрішніх 
демократичних перетворень [10]. Тож працівники у сфері освіти, повинні брати на себе відповідальність 
за нас самих, один за одного, за оточуючий світ. 

Зміни у парадигмі управління закладом освіти відображені у таблиці 1, де фіксується акцент на 
розвиткові компетентностей співробітників, на якості їх взаємостосунків, потенціалі закладу освіти, 
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створення мереж закладів освіти; саме управління стає більш горизонтальним та розподіленим. 
 
Таблиця 1.  
Порівняльна характеристика якості управління у закладі освіти.  
Таблиця складена на основі джерела [3, с. 55-56] 
Управління в минулому Управління в майбутньому 
Ієрархічне та фіксоване Горизонтальне та розподілене 
Сфокусоване на ролях та посадах Сфокусоване на таланті та спроможності 
Локалізоване в одному ЗО Задіяна мережа ЗО 
Акцент на проблемі Акцент на рішенні 
Розвиток вмінь Розвиток компетентностей 
Контроль та ефективність Потенціал та взаємостосунки 
Сфокусоване на організації Сфокусоване на навчанні 
Пов’язане з винагородою Пов’язане з професійним зростанням 

 
Що є важливим для утвердження нової парадигми управління, так це розуміння і сприйняття 

невідворотності змін, які відбуваються в світі загалом і в освіті зокрема. Спроби зберегти стабільність 
приречені на провал. Стабільність можна розглядати лише як короткий інтервал після досягнення однієї 
цілі організації і постановкою наступної цілі. Кризи потрібно розглядати як потенціал для розвитку, в 
них вбачати джерело енергії і самонавчання. 

В умовах, коли об’єм інформації в світі подвоюється кожний рік, керівник загальноосвітнього 
навчального закладу не зобов'язаний володіти усіма знаннями й навичками, якими володіють його 
підлеглі. Тому побудова і робота у командах є пріоритетним завданням для лідера, він повинен залучати 
до процесу прийняття управлінського рішення послідовників, делегувати повноваження та 
відповідальність щодо їх реалізації. 

Така постановка питання передбачає зміну образу думок лідера, пізнання його себе та розуміння 
інших; запровадження такого стилю керівництва, який би створював відчуття, що підлеглі працюють 
добровільно, і зміщення акценту з відносин «влада-підкорення» до відносин партнерства і 
співробітництва. В цих умовах мораль, етичні норми набувають вирішального значення. 

Таким чином, зміни у суспільних відносинах диктують потребу у впровадженні у практику 
управління закладом середньої освіти лідерства, як нової парадигми управління для потреб суспільства, 
яке переходить до інформаційної стадії свого розвитку. Це в свою чергу змінює підходи до підготовки 
керівників закладів середньої освіти на магістерських та програмах підвищення кваліфікації українських 
університетів. 

Трансформаційне лідерство уявляється однією з кращих теорій для використання у закладах 
середньої освіти на сучасному етапі розвитку країни. Воно вимагає демонстрації високих моральних 
якостей та цілісності керівника, його бажання і вміння делегувати повноваження, розподіляти 
відповідальність у колективі, використовувати мотивацію до проактивності, спонукання до творчості, 
інноваційності, критичного мислення, надавати велику вагу вибудовуванню взаємостосунків у колективі. 
Для розвитку лідерства у закладах освіти потрібно позбутися пострадянських рис у керівництві, 
насамперед, авторитаризму і стверджувати демократичність, вміння формувати команди, вести підлеглих 
за собою, власним прикладом надихати на досягнення суспільно важливих цілей.  

Враховуючи виклики перед освітою в Україні, вважаємо за необхідне використовувати у 
програмах підготовки керівників закладів освіти всіх типів саме лідерську парадигму, яка посилить 
інноваційне мислення, здатність до інноваційної діяльності, сприйняття змін та напрацювання 
інструментарію для забезпечення реформ в освіті. 

Серед актуальних напрямів подальших досліджень на нашу думку є проблема  інституційного 
розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства.  
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Анотація 

У статті визначаються основні вимоги до профілю компетентностей молодого дослідника та 
керівника докторської програми на основі парадигми лідерства в умовах реформування вищої освіти і 
науки. В контексті вищезазначеного проаналізовано Закон України «Про вищу освіту», проект «Стратегії 
реформування вищої освіти в Україні до 2020 року» та документи Болонського процесу. 
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освіти, ціннісне лідерство, компетентність, кваліфікація, забезпечення якості докторської підготовки. 

 
Сутність реформи «Інтеграція вищої освіти і науки» викладена у проекті «Стратегії 

реформування вищої освіти в Україні до 2020 року» у трьох позиціях: 
 розвиток дослідницької діяльності закладів вищої освіти; 
 реалізація навчання/викладання на основі результатів досліджень; 
 розвиток докторських програм. 
Серед необхідних кроків реалізації реформи визначена реалізація структурованих докторських програм 
відповідно до кращих вітчизняних і європейських практик (розроблення структурованих докторських 
програм; розповсюдження кращих практик функціонування докторських шкіл; розбудова інституційної 
інфраструктури для ефективної реалізації докторських програм; реалізація спільних докторських 
програм, у т.ч. із зарубіжними вищими навчальними закладами; забезпечення відкритості і прозорості 
при підготовці до захисту дисертацій); та забезпечення умов для ефективної реалізації зв’язку «вища 
освіта – дослідження – інновації» [10, 12-13].    

Протягом першого десятиріччя Болонського процесу відбувалося формування докторської освіти 
нового типу,  але офіційно ця проблема була поставлена на порядок денний у 2003 році у Берліні на 
конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту, де докторська підготовка була офіційно 
інтегрована у цей  процес. Підсумком інтеграції ЄПВО та ЄДП стало віднесення докторської підготовки 
до третього циклу вищої освіти.  Одним із пріоритетів на наступні роки було визначено 
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забезпечення якості. 
У лютому 2005 року на семінарі у Зальцбурзі за результатом Проекту «Докторські програми для 

Європейського суспільства знань» (2004-2005) було сформульовано 10 Зальцбурзьких принципів, що 
характеризують структуровані докторські програми. Рішення Зальцбурзького семінару було підтримано 
на зустрічі міністрів відповідальних за вищу освіту у ЄПВО у Бергені. У Бергенському комюніке 
(травень 2005 р.)  у ІІІ частині «Майбутні виклики та пріоритети» до одного із ключових орієнтирів 
віднесена вища освіта та дослідницька діяльність [7].    

Аналіз наукових праць, присвячених розв’язанню проблеми, дозволив визначити  зарубіжних та 
вітчизняних вчених, які опікуються проблемами реформування сучасної освіти на засадах парадигми 
лідерства та докторської підготовки та забезпечення якості докторських програм: С.Калашнікова, С. і Т. 
Кучмарські; В. Байденко, А. Вашуленко, М. Винницький, Л. Гриневич, С. Гришко, Т. Добко, 
В. Захарченко, М. Згуровський, Л. Кострова, Л. Лобанова, В. Луговий, А. Мелешевич,  В. Моринець, Ю. 
Рашкевич, І. Регейло, Н. Селезньова, Ж. Таланова та інші науковці.  

Метою статті є визначення вимог до профілю молодого дослідника та керівника докторської 
програми на основі запровадження парадигми лідерства в освіті. 

Проблема якості освіти є пріоритетною для освітньої політики України. У проекті «Стратегії 
реформування вищої освіти в Україні до 2020 року» (Розділі І. Оцінка стану вищої освіти п.4 Вища 
освіта і наука) підкреслено, що «вища освіта завжди поєднувалась із науковими дослідженнями. Світові 
рейтинги університетів значною мірою визначаються обсягами і результатами наукових 
досліджень…Стан наукової, науково-технічної сфери за ці роки різко погіршився: скорочено обсяг 
замовлень на наукову та науково-технічну продукцію, скоротилася кадрова та матеріальна база 
проведення досліджень та розробок, різко зменшилася результативність самої науки.» [10, 6]. Теорія 
лідерства, заснована на цінностях, привносить нові  принципи, правила та вимоги до забезпечення якості 
докторської підготовки як для керівників програм так і до молодших дослідників. 

У ціннісній теорії С. та Т. Кучмарскі лідерство є неперервним динамічним процесом, який 
проявляється у взаємостосунках «лідер-послідовники», в той час як роль лідера полягає у засвоєні 
вищеназваних ціннісних принципів, навчанні ним послідовників та професійно-особистісному розвитку 
разом з ними [2, 44-47]. 

Лідерство, орієнтоване на цінності, дає певні характеристики щодо дослідника-лідера та його 
керівника-лідера докторської програми [11, Х]: 

1. це ті люди, які мають у своїй основі міцні особистісні цінності, які роблять важливі 
позитивні впливи на своє життя, організацію, де вони працюють, та світ в цілому; 

2. це ті люди, які постійно проявляють свій лідерський потенціал навіть у простих щоденних 
завданнях, що у довгостроковій перспективі робить їх організації та їх оточення 
успішними; 

3. цінності та лідерство – продукт внутрішньої роботи людини над самим собою, а тому 
критично важливо розуміти, хто ви є і у що ви вірите; 

4. це ті люди, які розуміють, що лідерство, засноване на цінностях, включає в себе і процес, і 
результат; 

5. це ті люди, які знають, що для досягнення успіху дослідження можуть і повинні 
підтримувати цінності, які стають фундаментом їх культури та основою діяльності. 
Цінності відображаються у політиці та процедурах, у лідерській поведінці, розумінні 
різноманітності шляхів розвитку; 

6. орієнтовані на цінності лідери створюють орієнтовані на цінності групи, команди, 
організації, сім’ї та громади. Лідери мають вплив через стандарти, яких вони 
дотримуються, через рішення, які приймають, через поведінку, яку демонструють, через 
філософію, яку сповідують. 

Розглянемо основні вимоги до молодого дослідника. Кваліфікації докторського рівня (доктор 
філософії) повинні бути узгоджені із загальною рамкою кваліфікації ЄПВО на основі результатно-
орієнтованого підходу, а також визначені дескриптори (вимоги, характеристики, ознаки) результатів 
кожного з трьох циклів вищої освіти на національному та інституціональному рівнях та отримали назву 
«Дублінські дескриптори». Для докторського циклу освіти Дублінські дескриптори визначені наступним 
чином: 

 Майбутній докторант повинен демонструвати системне розуміння галузі знання та 
предмета дослідження; 

 Демонструвати здатність замислити проект, реалізувати його, адаптувати процес 
дослідження до академічних вимог; 

 Внести шляхом оригінального дослідження значний вклад у розвиток галузі знань, 
оприлюднити отримані результати в національних та міжнародних наукових виданнях; 

 Бути здатним до критичного аналізу , оцінці та синтезу нових та складних ідей; 
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 Вміє спілкуватися з колегами та професійною спільнотою в галузі знань; 
 Повинен бути перспективним з дослідницького та професійного погляду для 

технологічного, соціального і культурного розвитку суспільства знань.  
Це фактично визначення основних компетентностей майбутнього доктора філософії 

європейського зразка. В Законі України «Про вищу освіту» (Розділ І Загальні положення. Стаття 1. 
Основні терміни та їх визначення 1.13.) Поняття «компетентність»  визначено як  динамічну комбінацію 
знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 
подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти [3, 10]. 

Компетентнісний підхід у формуванні результатів навчання є системно-цілісним та охоплює всі 
рівні, починаючи з рамок кваліфікацій і закінчуючи навчальною дисципліною. У Законі «Про вищу 
освіту» (Розділ ІІ Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти. Стаття 5.1.) визначено, що «третій 
(освітньо-науковий) рівень відповідає восьмому кваліфікаційному рівню національної рамки 
кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або 
досдідницько-інноваційної діяльності, оволодіння  методологією наукової та педагогічної діяльності, а 
також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення». Отже, окрім узгодження кваліфікації докторського рівня (доктор 
філософії) із загальною рамкою кваліфікації ЄПВО на основі результатно-орієнтованого підходу, також 
повинні бути розроблені та визначені індикатори освітніх циклів – дескриптори (вимоги, 
характеристики, ознаки) результатів кожного з трьох циклів вищої освіти на національному та 
інституціональному рівнях. 

Таблиця 1.  
Порівняння дескрипторів третього циклу навчання у Рамках кваліфікації ЄПВО та України 

Дескриптори третього циклу (Doktorate) 
 РК-ЄПВО Опис кваліфікаційних рівнів НРК України 

Здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики 
Знання і розуміння Знання 

 Системне розуміння галузі навчання та 
досконале володіння дослідницькими уміннями та 
методами, пов’язаними з цією галуззю. 

 Найбільш передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-дослідної 
та/або професійної діяльності і на межі 
предметних галузей. 

Застосування знань і формування суджень Уміння 
 Здатність до критичного аналізу, оцінювання 
та  синтезу нових і складних ідей; 
 Здатність замислити, розробити, здійснити і 
застосувати суттєвий процес досліджень із 
науковою достовірністю; зробити через 
оригінальне дослідження внесок, який розширює 
межі знань шляхом розроблення предмета 
дослідження та заслуговує певної національної 
або міжнародної реферованої публікації 

 Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та 
складних ідей; 
 Розроблення та реалізація проектів, 
включаючи власні дослідження, які дають 
можливість переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або  професійну практику і 
розв’язання значущих соціальних наукових, 
культурних, етичних та інших проблем. 

Комунікація Комунікація 
 Спілкуватися з колегами, широким 
академічним співтовариством і суспільством у 
цілому в сфері свого експертного досвіду 

 Спілкування в діалоговому режимі з широкою 
науковою спільнотою та громадськістю в певній 
галузі наукової та/або професійної діяльності. 

Навчальні навички (здатності) Автономність і відповідальність 
 Здатність сприяти в академічному і 
професійному контекстах технічному, 
спеціальному та культурному прогресу. 

 Ініціювання інноваційних комплексних 
проектів, лідерство та повна автономність під час 
їх реалізації; 
 Соціальна відповідальність за результати 
прийняття стратегічних рішень; 
 Здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися протягом життя, 
відповідальність за навчання інших.  

 Таблиця складена на основі джерела [7 , 28-29, 60-61] 
На нашу думку,  доречно нагадати результати ще одного проекту Socrates-Tempus «Тюнінг»: 
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«Гармонізація освітніх структур у Європі», методологію розробки, перегляду, розвитку, впровадження і 
оцінювання  навчальних програм для кожного з освітніх циклів (ступенів), визначених Болонською 
декларацією. Ключовими поняттями нової методології є компетентності та результати навчання. У 
проекті Тюнінг розглянуто два різні види компетентностей: академічні спеціальні (фахові) 
компетентності (subject specific competences) та загальні (generic competences, transferable skills) [1] та, на 
думку Ю. Рашкевича «розвинуто концепцію компетентностей за єдиним комплексним підходом, коли 
розглядають здатності як динамічне поєднання властивостей, які роблять можливим компетентне 
виконання певного завдання, або як частину кінцевого продукту навчального процесу. Вважається, що 
компетентності містять знання і розуміння (теоретичні знання, здатність знати і розуміти, знання як діяти 
(практичне застосування знань у певних ситуаціях), знання як жити (цінності як інтегральний елемент 
сприйняття та співіснування з ними у соціальному контексті). Компетентності є поєднанням 
властивостей (відносно знань та їх застосування, ставлень, навичок, умінь та обов’язків), які описують 
рівень або ступінь, у якому особа здатна їх виконувати» [8,11]. 

Розглянемо вимоги до компетентності керівника докторської програми. 
 Керівник програми відповідає за формування у молодших дослідників спільного бачення 

дослідження, в якій панує визнання того, що індивідуальність необхідно поважати. Таке бачення можна 
досягти через надання основної уваги груповим процесам, які, в свою чергу, використовуються для 
створення клімату, що дасть змогу вирішувати проблеми. Все це допомагає створити контекст, в якому 
лідерські функції можна розподілити між усіма учасниками докторської програми. 

 Керівник  визнає, що розвиток докторської школи залежить від здатності колег до розвитку; 
розуміє, що підвищення кваліфікації означає як індивідуальну роботу, так і колегіальність; визнає 
необхідність підвищення кожним дослідником своєї впевненості та компетентності, а також посилення 
здатності до спільної праці в складі команди. Як свідчить практика, освітнє лідерство є ключовим 
елементом у створенні  наукової культури, що ґрунтується на більш ефективній співпраці, тому що 
лідери відіграють важливу роль у закріпленні певних переконань, на яких будується така культура. 
Дієвим способом просування цих цінностей є діяльність, що стимулює відкритість і відчуття взаємної 
безпеки. [5, 62] 

Запроваджуючи лідерську парадигму, ми можемо порадити керівнику докторської програми у 
своєї діяльності керуватися наступними принципами (за A. Hargreaves & D. Fink,) [8]: 

 Активна позиція. Взаємодій із середовищем позитивно і впевнено. 
 Пильність. Відстежуй стан середовища, щоб переконатися у тому, що воно залишається 

здоровим і не починає занепадати. 
 Терплячість. Відтерміновуй винагороду і не шукай миттєвих результатів. 
 Прозорість. Завжди будь відкритим до огляду й перевірки. 
 Проектування. Створюй системи, які спеціально пристосовані до використання людьми, 

враховують індивідуальні потреби та відповідають спроможності людини  
Серед основних завдань у проекті «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року» 

зазначені наступні:  
 трансформація університетів у центри незалежної думки, які здатні дати персонал та ідеї для 

прискореної модернізації країни;  
 інтеграція вищої освіти України у світовий і європейський освітньо-науковий простір [10].   
На нашу думку, ці завдання можна виконати через реалізацію нових докторських програм, що 

підтверджує визначення у проекті «Стратегії» серед інших механізмів реформ такі як: 
 залучення до процесу здійснення реформ провідних вчених-викладачів закладів вищої освіти 

(ЗВО), які мають досвід наукової, педагогічної та організаційної співпраці з провідними університетами 
світу; 

 стимулювання інтеграції університетів і наукових установ [10]. 
Отже, в умовах реформування країни, в тому числі науки і освіти, зокрема вищої освіти, 

необхідно, на нашу думку, починати з реформування, а точніше переосмислення ролі, а відповідно і 
вимог до молодих дослідників та керівників докторських програм. 

Актуальним напрямом подальшого дослідження, на нашу думку, є проблема пошуку 
оптимальних моделей (структури та організації) докторських програм відповідно Болонським принципам 
та згідно Закону України «Про вищу освіту» 2014 р. 
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ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 

Переход Российской системы общего и профессионального образования на обучение по новым 
стандартам внес серьезные изменения в химическое образование будущих врачей, в частности, в области 
его преемственности. 

Фундаментальная химическая подготовка имеет существенное значение для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, научного мышления студентов медицинского вуза, 
а эффективность этой подготовки зависит от того, насколько глубоко и целесообразно установлены как 
преемственная связь между всеми этапами и звеньями непрерывной цепи химического образования, так 
и межпредметные связи.  
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Анализ состояния преемственности на примере подготовки врачей в Кубанском государственном 
медицинском университете (КубГМУ) в комплексе «школы – факультет довузовской подготовки – 
КубГМУ» позволил выделить проблемы и противоречия, без решения которых снижается качество 
подготовки специалистов медицинского профиля. 

Разработанные системы обучения школьников на факультете довузовской подготовки (химия 
профильного уровня), а также студентов медицинского вуза (на основе интегративно-модульного 
подхода, принципах преемственности, непрерывности, профессиональной направленности) позволяют в 
определенной степени решать выявленные проблемы.  

Ключевые слова: высшее медицинское образование, федеральные государственные стандарты, 
довузовская подготовка, профильность обучения химии, модернизация курса химии, преемственность. 

 
Постановка проблемы и ее актуальность.Многообразие инноваций в образовании России, 

вызванное процессами социокультурной трансформации общества, закономерно привело к системным 
изменениям сложившегося среднего общего (СО) и высшего профессионального образования (ВПО), 
заключающимся в ориентации педагогических целей, содержания, организации и технологий на 
принципиально новые результаты, требующие структурно-функциональных изменений звеньев системы 
непрерывного образования. 

Системные изменения СО образования порождены профилизацией старшей школы, введением 
ЕГЭ, а системные изменения ВПО связаны с вступлением России в Болонский процесс, переходом на 
многоуровневое образование. В настоящее время общее образование рассматривается как сквозная 
линия всей системы непрерывного образования и как ступень, предшествующая профессиональной 
подготовке [17]. 

С 2011 года медицинские вузы России перешли на обучение по федеральным государственным 
стандартам 3 поколения (ФГОС ВПО), а для Российских школ с 2012 года основой обучения стал ФГОС 
ОО второго поколения. Введение новых стандартов внесли серьезные изменения в химическое 
образование будущих врачей, в частности, в области его преемственности. 

ФГОС ВПО представляет собой совокупность требований, обязательных при выполнении 
основных образовательных программ подготовки специалистов по разным направлениям (Лечебное 
дело, Педиатрия и др.). Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
подготовки специалиста разработаны на основе компетентностного подхода, поэтому представлены в 
виде компетенций – общекультурных и профессиональных.  

Нами установлено, что фундаментальная химическая подготовка имеет существенное значение 
для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, научного мышления будущих 
врачей, так как:  

  человек представляет собой сложную химическую лабораторию, в которой протекают 
реакции разного типа, поэтому одной из важнейших задач химического образования медиков является 
изучение закономерностей протекания химических реакций в живом организме;  

  химическая подготовка студентов медицинского вуза играет социальную роль, т.к. такие 
проблемы как загрязнения окружающей среды, техногенные катастрофы, производство удобрений, 
пестицидов, влияние на организм человека отравляющих веществ, наркотиков, алкоголя являются 
одновременно медицинскими.  

  изучение химии включает постоянное установление причинно-следственных связей, что 
увеличивает развивающий потенциал этой дисциплины; решение химических задач с медико-
биологической направленностью, изучение сущности химических процессов, протекающих в 
биосистемах, позволяет развивать логическое мышление как основу клинического, способствует 
повышению интеллекта студентов [11]. 

Важность химического образования студентов-медиков обусловлена также активным развитием 
молекулярной медицины, нанохимии, современных методов исследования, диагностики, лечения. 

Поэтому одной из актуальных задач высшего медицинского образования является преемственное 
формирование системных химических знаний и умений, обеспечивающих создание у студента целостной 
картины химического компонента в медицинском образовании и возможности его использования в 
профессиональной деятельности. 

Анализ научных публикаций. Для абитуриентов, поступающих в медицинские вузы, ЕГЭ по 
химии является обязательным предметом, поэтому химию на профильном уровне школьники изучают на 
подготовительных факультетах медицинских вузов, в медико-биологических, химико-биологических 
классах лицеев, на подготовительных курсах, в системах дополнительного образования. Это не случайно, 
потому что химия, как фундаментальная естественнонаучная дисциплина, играет большую роль в 
формировании личности выпускников школ, так как вооружает их комплексом определенных знаний и 
умений (предметных и метапредметных), многие из которых напрямую связаны с медицинской 
профессией. Изучение химии позволяет развивать у школьников не только предметные, но и 
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интеллектуальные, организационные, оценочные, коммуникативные и разнообразные практические 
умения, что доказано диссертационными исследованиями Соловьевой М.В., Тлехузок С.К. [14, 16] и др. 
Следовательно, химическая подготовка специалистов-медиков в системе «школа - медицинский вуз - 
послевузовское образование» должна быть непрерывной и преемственной. По мнению Просвиркина 
В.Н., и мы с ним согласны, преемственность – это условие эффективности обучения в процессе 
непрерывного образования [13]. 

Таким образом, эффективность химической подготовки будущих врачей зависит от того, 
насколько глубоко и целесообразно установлены как преемственная связь между всеми этапами и 
звеньями непрерывной цепи химического образования, так и межпредметные связи.  

Проблема преемственности в области образования изучается в ее различных аспектах:  
 в процессе развития личности (Б.С. Волков, В.В. Давыдов, Д.Б. Богоявленская, И.В. 

Дубровина, А.А. Реан, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.);  
 в педагогическом процессе (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П.Беспалько, И.Я. 

Лернер, В.В. Краевский, В.А. Якунин);  
 как принцип (А.В. Батышев, А.Н. Бушля, В.И. Загвязинский, Д.В. Легенчук, Ю.А. Кустов, 

В.Э. Тамарин);  
 как условие оптимизации педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, Ю.А. Кустов, М.М. 

Поташник);  
 как характер внутрипредметных, межпредметных связей либо то и другое вместе (В.П. 

Гаркунов, В.С. Кукушин, Н.Е. Кузнецова, Т.Н. Литвинова, В.Н. Максимова, A.B. Петрова, и др.);  
 на уровне образовательных программ (С.М. Годник, В.А. Гущенко, Р.А. Ильясов, A. A. 

Кыверялг, А.К. Орешкина, Э.И. Трофимова др.) и других аспектах. 
Цель данной статьи – вскрыть некоторые проблемы преемственности химической подготовки 

студентов медицинского вуза и предложить возможные пути их решения.  
В данной работе мы рассмотрим преемственность химического образования в содержательном и 

деятельностном аспектах на этапах предпрофильного, профильного и вузовского обучения будущих 
врачей. 

Изложение основного материала. При Кубанском государственном медицинском университете 
создан факультет довузовской подготовки (ФДП), который ведет подготовку школьников Краснодара 
(медико-биологические классы) и Краснодарского края (очно-заочное обучение), выпускников 
медицинских училищ. Ассоциативные с КубГМУ школы передали специальные классы медико-
биологического и химико-биологического профиля для обучения по химии, биологии, русскому языку 
полностью в систему ФДП КубГМУ.  

ФДП выступает органичной частью системы непрерывного образования КубГМУ и является его 
структурным подразделением. 

Функциями ФДП являются: 
 подготовка к ЕГЭ; 
 преемственно связующая (школа-вуз); 
 профориентационная; 
 компенсационно-корректирующая; 
 развивающая; 
 воспитательная. 

Одним из условий эффективности непрерывного химического образования учащихся в системе 
«ФДП-КубГМУ» мы, как и другие авторы (4, 12 и др.), считаем его преемственность, которая 
предполагает завершенность предыдущего этапа обучения, включающего весь комплекс необходимых 
знаний и умений в соответствии с действующими образовательными стандартами. 

Главной задачей подготовки по химии слушателей ФДП является не «натаскивание» на тесты, а 
наряду с подготовкой к сдаче ЕГЭ обеспечить системное, осознанное и прочное усвоение основных 
понятий, законов химии, дать фундаментальную химическую подготовку на основе принципов 
преемственности, последовательности, профессиональной направленности и рациональной 
минимизации, вооружить учащихся обобщенными ориентировочными основами действий по решению 
типовых и ситуационных задач. Такой подход облегчает дальнейшее усвоение ими вузовских курсов 
химии.  

Проведённый нами анализ состояния преемственности на примере подготовки врачей в 
Кубанском государственном медицинском университете в комплексе «школы – ФДП – КубГМУ» 
позволил выделить следующие проблемы и противоречия. 

Серьезной проблемой является углубляющееся противоречие между уровнем школьной 
подготовки по химии и требованиями вуза к знаниям абитуриентов. Снижение уровня системности 
химических знаний и их действенности, прежде всего, проявляется в неумении устанавливать причинно-
следственные связи и применять знания в новых нестандартных условиях на уровне школьного курса 
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химии, приводит к неумению прогнозировать результаты эксперимента или расчета, определять 
возможность и направление протекания реакции, интерпретировать полученные данные уже на уровне 
вузовского курса химии. А формирование компетенций будущего врача подразумевает развитие у 
студентов способности и готовности применять знания, умения в конкретных ситуациях, в том числе 
нестандартных [9]. 

Нами установлено, что в цепи подготовки выпускника медицинского вуза «ученики 
предпрофильных классов  ученики профильных классов  выпускники школ, сдающие ЕГЭ по химии 
 студенты КубГМУ, преемственно изучающие общую, биоорганическую, биологическую химию, 
клиническую биохимию  выпускники КубГМУ», наиболее слабыми являются первые три звена, что 
влечет возникновение проблем дальнейшей теоретической и практической подготовки будущих врачей. 

Низкий уровень базовых химических знаний и умений, математической подготовки у 
школьников 9-х классов, поступающих в медико-биологические классы ФДП КубГМУ, приводит к 
огромному разрыву между уровнем подготовки и развития личности «на входе» и требованиями к этим 
параметрам «на выходе», которые заключаются в успешной сдаче ЕГЭ по химии, освоении химических 
вузовских курсов (химия, биологическая химия, клиническая биохимия). Так, процент выполнения 
контрольного задания «на входе» у слушателей медико-биологических классов ФДП составляет в 
среднем 30%, уровень владения экспериментальными умениями очень низкий, что свидетельствует о 
незавершенности предпрофильного этапа обучения. Поэтому в 10 классе не имеет смысла начинать 
изучение органической химии, а необходимо компенсировать пробелы и заложить основу системного 
изучения химии. В связи с этим учебный процесс в профильных классах интенсивен, требует от 
учащихся и преподавателей большого напряжения, так как за два года необходимо освоить курс химии 
на профильном уровне, что ведет к перегрузке школьников.  

Мы считаем, что программа и требования к знаниям и умениям учащихся, поступающим в 
медицинский вуз, должны учитывать специфику данной профессии, быть нацелены на раскрытие не 
только знаний, но, главное, умения ими пользоваться, применять их в нестандартных ситуациях, 
логически мыслить, анализировать, что для будущего врача является необходимыми качествами.  

Специфическими особенностями изучения химических дисциплин в медицинском вузе мы 
считаем следующие:  

 взаимозависимость между целями медицинского образования и химической подготовки в его 
структуре;  

 универсальность и фундаментальность данных курсов;  
 особенность построения их содержания в зависимости от характера и общих целей подготовки 

врача и его специализации;  
 единство изучения химических объектов на микро- и макроуровнях с раскрытием разных форм 

их химической организации как единой системы и проявляемых ею разных функций (химических, 
биологических, биохимических, физиологических и др.) в зависимости от их природы, среды и условий;  

 зависимость методологического, эвристического, прогностического, мировоззренческого 
потенциала фундаментальных химических знаний от уровня их системности и структурной организации;  

 зависимость дидактических и профессиональных ценностей от связи химических знаний и 
умений с реальной действительностью и практикой, в том числе медицинской, в системе «общество – 
природа – производство – человек», что обусловлено неограниченными возможностями химии в 
создании синтетических материалов, в решении экологических и многих других глобальных проблем 
человечества, а также их значением в медицине.  

В Концепции профильной школы поставлена задача создания условий для дифференциации 
содержания обучения старшеклассников с широкими возможностями построения школьниками 
индивидуальных образовательных программ. Однако стандартизация учебного материала на 
довузовском этапе не учитывает медико-биологическую направленность изучения химии на вузовском 
этапе. 

Контроль освоения химии на профильном уровне у выпускников школ осуществляется в форме 
ЕГЭ. Такая форма контроля унифицирована, что не позволяет учитывать значимость определенных 
элементов содержания для вузов разного профиля. Так в материалах ЕГЭ гидролиз проверяется только в 
тестовой части, в виде выбора ответа на вопрос: «Установите соответствие между названием соли и её 
отношением к гидролизу», при этом от учащегося не требуется уметь составлять уравнения гидролиза 
разных типов, в часть 2, требующую письменных ответов, задания по гидролизу не входят. А для курса 
химии медицинского вуза важно, чтобы учащийся этот элемент содержания знал достаточно глубоко, 
умел составлять такие уравнения, потому что гидролиз является важнейшей протолитической реакцией, 
протекающей в живом организме, и изучается на основе протолитической теории Бренстеда-Лоури. 
Основной учебный химический материал проверяется ЕГЭ в виде тестовых заданий, а часть №2, которая 
наиболее значима для проверки не только знаний, но умения ими пользоваться, включает только 5 
заданий, не способных выявить объективную ситуацию владения предметом. Многие первокурсники, 
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натренированные на тестовую форму контроля, затрудняются объяснить смысл задания, сформулировать 
вывод, решить нестандартную задачу и т.д. Тот учебный материал, который проверяется только в 
тестовой форме, усвоен учащимися на низком уровне, его дальнейшее углубление в вузовском курсе для 
многих студентов затруднено.  

На ФДП нами создана методическая система обучения химии школьников на профильном 
уровне, в которой мы используем разные формы контроля [5]. При тестировании обязательным 
требованием является аргументация выбора ответа, что исключает элемент угадывания.  

Однако выпускники ФДП составляют около 6% от числа первокурсников КубГМУ (более 1000 
студентов), а большинство школьников ограничиваются требованиями ЕГЭ и при изучении химии для 
медиков на 1 курсе испытывают серьезные затруднения.  

Например, трудным для освоения студентами является материал по химической кинетике. В 
материалах ЕГЭ предлагается два тестовых задания о скорости химических реакций и химическом 
равновесии. В курсе химии для медиков этот раздел должен изучаться достаточно глубоко, так как это 
основа изучения кинетики биохимических процессов, ферментативного катализа, фармакокинетики. 
Складывается «преемственная система компенсаций»: на ФДП мы компенсируем пробелы 
предпрофильного этапа, а на первом курсе - довузовского.  

Следующей проблемой является несогласованность в содержании программ химии (профильный 
уровень) и программы по химии для студентов медицинского вуза. 

Так, в школе учащиеся изучают такие вопросы, как: 
 понятие о металлургии: общие способы получения металлов;  
 общие научные принципы химического производства (на примере промышленного 

получения аммиака, серной кислоты, метанола);  
 природные источники углеводородов, их переработка;  
 основные способы получения углеводородов (в лаборатории) и др., которые не получают 

дальнейшего развития в курсе химии для медицинских вузов. 
В то же время одной из важнейших задач химического образования медиков является изучение 

закономерностей протекания разных типов химических реакций в водной среде в живом организме 
(протолитических, окислительно-восстановительных, лигандообменных, гетерогенных), свойства 
углеводов, липидов, аминокислот, важнейших гетероциклов, а эти вопросы не изучаются в нужном 
объеме, с достаточной глубиной в школьном курсе химии. Данный учебный материал не учитывается 
унифицированной формой подготовки учащихся к ЕГЭ. Медико-биологическая направленность 
изучения химии в системе довузовского образования при медицинских вузах, в медико-биологических 
классах школ не отражается в материалах итоговой аттестации химической подготовки выпускников 
этих образовательных учреждений. На ФДП мы акцентируем внимание учащихся на преемственном 
изучении того учебного материала, который они будут осваивать в курсе химии для медицинского вуза. 

Из вышесказанного очевиден вывод о том, что унификация содержания школьного курса химии и 
требований ЕГЭ к его усвоению входят в противоречие с профилизацией обучения химии на 
довузовском и вузовском этапах. 

Следует отметить несогласованность в формах и методах, средствах обучения в школе и в вузе, 
что проявляется в неумении большинства студентов 1 курса применять имеющиеся знания для 
приобретения новых, работать с химическим текстом, рационально организовывать свою 
самостоятельную работу, вести поиск химической информации, выполнять экспериментальные и 
расчетные задания.  

С помощью анкетирования и наблюдения мы выяснили, что большинство студентов первых 
курсов не умеет конспектировать лекции, так как привыкли записывать под диктовку, экономно 
использовать учебное время, т.е. не умеют учиться, у них не сформированы организационные, а, 
зачастую, и коммуникационные умения в необходимом объеме. При этом сложный химический материал 
изучается в период, совпадающий с адаптацией студентов к вузовской системе обучения, а навыки 
самостоятельной работы недостаточно развиты у первокурсников [1, 2 и др.]. Доля самостоятельной 
работы студентов возросла в соответствии с ФГОС ВПО, а навыки самостоятельной деятельности у 
первокурсников по-прежнему не развиты. 

Изменения в химическом образовании, связанные с введением ФГОС ВПО, стали причиной 
проблемы преемственности и на вузовском этапе при изучении биохимии на основе химии.  

Анализ новых образовательных стандартов позволяет сформулировать следующие главные 
изменения в химической подготовке студентов медицинского вуза: 

1. Курсы общей и биоорганической химии объединены в единый курс «химия», изучение которого 
предусмотрено в математическом, естественнонаучном цикле; трудоемкость цикла находится в пределах 
83-93 зачетных единицы, а трудоемкость дисциплины «химия» составляет всего три зачетные единицы 
(3,5%), что автоматически отменяет итоговый контроль усвоения знаний и умений в виде экзамена. 
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2. Количество аудиторного учебного времени на изучение химии резко сокращено: до 2011 года 
в стандарте второго поколения выделялось 126 аудиторных часов на освоение общей химии и 72 часа – 
биоорганической химии, а после введения ФГОС ВПО – 72 аудиторных часа на объединенный курс 
химии.  

Такое сокращение входит в противоречие с одним из основных направлений развития 
современного образования, в том числе медицинского, – фундаментализацией. Мы разделяем мнение 
Суханова А., что «фундаментальное образование, являясь инструментом достижения научной 
компетентности, ориентировано на достижение глубинных, сущностных оснований и связей между 
разнообразными процессами окружающего мира» [15, 3]. 

Эти изменения повлекли снижение качества подготовки по химии, а, следовательно, и по 
биохимии [10]. Вместе с тем знание студентами комплекса химических наук в их преемственности и 
взаимосвязи дает большую возможность, больший простор в исследовании и практическом 
использовании различных явлений, свойств и закономерностей, способствует развитию личности.  

Мы считаем очень важным аспектом процесса обучения формирование химических знаний и 
умений студентов как единый, монолитный фундамент, как прочную основу для будущей успешной 
врачебной деятельности. Фундаментальная химическая подготовка необходима для формирования не 
только естественнонаучного мышления будущих врачей, но и химической компоненты 
профессиональных компетенций. 

Приведем пример реализации принципов преемственности и непрерывности при изучении 
некоторых химических вопросов:  
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Нами установлено, что использование межпредметных связей в реализации принципов 

преемственности и непрерывности играет большую положительную роль как для закрепления 
определенных тем и разделов, так и для усвоения важнейших обобщающих понятий, встречающихся в 
разных курсах химии и специальных дисциплинах [8].  

Для реализации принципов преемственности и непрерывности на основе установления 
межпредметных связей в процессе обучения нужно, чтобы содержание образования и методы обучения 
были органически взаимосвязаны и взаимозависимы. Например, обобщенное понятие «буферные 
системы» начинает формироваться в курсе общей химии, затем закрепляется и развивается при изучении 
биохимии, нормальной и патологической физиологии, клинической биохимии, а применяется при 
изучении клинических дисциплин и затем в профессиональной деятельности. 

Решению проблемы реализации преемственности и как принципа, и как условия 
последовательности и непрерывности процесса обучения способствует наша работа по следующим 
направлениям:  

1. На основе тщательного предварительного исследования знаний и умений будущих 
абитуриентов, недочетов школьной системы обучения, а также с учетом требований медицинского вуза 
нами создана программа, отличающаяся по структуре, акцентам, профессиональной направленности [6, 
7]. Данная авторизованная учебная программа по химии характеризуется медико-биологической, 
экологической и валеологической направленностью. Так, в нее нами включены такие вопросы, как 
«химия и охрана окружающей среды; химия и медицина; место химии среди естественных наук» и др.  

Ценностное отношение формируется, прежде всего, при раскрытии роли биогенных элементов, 
химического компонента экологических проблем, роли химии в развитии медицины и валеологической 
направленности ряда вопросов, изучаемых в разделах «Неорганическая химия» и «Органическая химия». 
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Это позволяет соблюдать преемственность при изучении химии на вузовском этапе. Авторизованная 
программа является основным компонентом созданного нами программно-учебно-методического 
комплекса для учащихся профильных медико-биологических классов. 

2. В условиях недостаточной предпрофильной подготовки, когда за два года профильного 
обучения учащимся приходится осваивать материал как предпрофильного, так и профильного уровней 
целесообразно использование предлагаемого нами компенсационно-коррекционного подхода, 
нацеленного на:  

 выявление пробелов в знаниях и умениях учащихся; 
 эффективное, рациональное их восполнение для осознанного усвоения программы 

профильного уровня на базе сотрудничества и сотворчества «учитель-ученик», индивидуализации 
и дифференциации обучения; 

 реализацию принципа профессиональной направленности курса химии, осознание 
учащимися роли химического образования в жизни и дальнейшем обучении, усиление мотивации 
изучения химии; 

 формирование устойчивого интереса к получению новых знаний, к будущей 
профессиональной деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к химическим знаниям как к необходимому 
компоненту медицинского образования. 

3. Модернизация химического образования студентов медицинского вуза в виде разработки 
основного и вариативного химических курсов на основе интегративно-модульного подхода и принципов 
непрерывности, преемственности и профессиональной направленности c учетом целевых ориентиров 
ФГОС ВПО [9, 10, 11]. Преемственность всех этапов химического образования медиков понимается нами 
как взаимосвязь между образовательными уровнями в целостном образовательном процессе. Причем 
преемственность рассматривается и как принцип организации всего образовательного процесса, и как 
принцип, обеспечивающий развитие системы общехимических знаний. Преемственность в целях 
обучения означает ориентацию целей обучения допрофессиональной и профессиональной 
общехимической подготовки на подготовку врачей, способных успешно решать профессиональные 
задачи и совершенствовать свое профессиональное мастерство. 

4. Учитывая значимость курса химии для формирования компетенций врача и в то же время 
резкое уменьшение аудиторных часов на ее изучение, мы считаем приоритетными три направления 
нашей методической работы:  

 формирование у студентов навыков самостоятельных видов деятельности через систему 
разнохарактерных и разноуровневых заданий с активным использованием компьютеризации учебного 
процесса;  

 в качестве методов самостоятельной работы студентов (аудиторной и внеаудиторной), 
активизации познавательной деятельности мы выделяем и широко применяем следующие: 

  проблемного познания (метод выдвижения и разрешения гипотез, метод догадки (инсайт), 
анализа проблемных ситуаций, а также другие методы проблемно-поисковой деятельности); 

 «кейс-метод», который заключается в разборе и анализе в учебной обстановке конкретных 
жизненных, медико-производственных, эколого-валеологических проблем, в которых широко 
задействована химия, их генезиса и развития. Этот метод позволяет накопить факты межпредметного 
характера, разные виды их анализа и способствует адаптации химии и самого студента к 
функциональной химико-медицинской деятельности; 

 диалогового обучения (дискуссии, эвристические беседы, полидиалоги, обсуждения, оппонирования, 
аргументации и др., основанные на общении, сотрудничестве и разностороннем обсуждении поставленных для 
диалога вопросов); 

 подготовка студентами мультимедийных презентаций в программе PowerPoint, нацеленных на 
использование теоретических знаний для решения разнообразных учебных химико-медицинских, 
химико-экологических задач, демонстрирующих связи химии с будущей профессиональной 
деятельностью;  

 совершенствование отбора содержания в модули основного и вариативного курсов химии, 
методики обучения химическим дисциплинам студентов медицинского вуза. 

Выводы. 
1. Разработанная нами система профильного обучения химии учащихся медико-биологических 

классов эффективна: преемственно и последовательно формируемые важные для будущего врача 
химические знания, умения позволяют выпускникам медико-биологических классов КубГМУ не только 
успешно сдавать ЕГЭ по химии, демонстрируя лучшие результаты по Краснодарскому краю и России, но 
и быть готовыми и способными воспринимать вузовский материал. 

2. Предложенные нами модули содержания интегративного курса химии объединяют в себе 
наиболее важные для медицины темы и связанные с ними биохимические, медико-профессиональные, 
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экологические, культурологические компоненты содержания. Системы теоретических знаний 
полифункциональны, выполняют гносеологическую, системообразующую и методологическую 
функции, но главное их назначение – всесторонне характеризовать, объяснять и прогнозировать 
химические процессы и явления для понимания процессов жизнедеятельности организма человека. 
Межпредметные связи, являясь механизмом интеграции, обеспечивают взаимосвязь химических 
дисциплин как с предметами естественнонаучного теоретического блока, так и с общественно-
гуманитарным циклом, а также с клиникой и медицинской практикой, тем самым, активно участвуя в 
реализации принципов непрерывности и преемственности в процессе химической подготовки будущих 
врачей, в формировании у них общекультурных и профессиональных компетенций. 
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Litvinova Tatiana 
PROBLEMS OF CONTINUITY OF TRAINING FUTURE DOCTORS IN THE FIELD OF 

CHEMISTRY AND POSSIBLE SOLUTIONS 
Summary 

Transition of the Russian system of general and vocational education for training according to new 
standards has introduced major changes in the training of future physicians, particularly in the area of its 
continuity.  

The fundamental training in the field of chemistry  is essential for the forming common cultural and 
professional competence, scientific reasoning  in the students of medical universities, while the effectiveness of  
training depends on deep and appropriate succession among  all the stages and links of the process of education 
in the field of chemistry, including  interdisciplinary communication.  

The analysis of such continuity was carried out on the example of the training doctors in the Kuban State 
Medical University (KSMU) and it integrated the following components : "School - Preparatory Faculty - 
KSMU". It revealed problems and contradictions that reduce the quality of students’ training. 

The developed system of pupils’ training at the Preparatory Faculty (chemistry profile level) as well as 
students at Medical universities  (the system was based on integrating module approach, the principles of 
continuity, regularity, profession orientation) helps  to a certain extent in solving  the identified problems. 

Keywords: higher medical education, Federal government standards, pre-university training, specialized 
education in chemistry, chemistry course, modernization continuity. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Анотація 
У статті висвітлюються особливості дистанційного навчання іноземним мовам у вищих 

навчальних закладах, розглядаються його відмінності від заочного навчання. Значна увага приділяється 
основним факторам та принципам успішного дистанційного навчання, аналізуються методи та моделі 
дистанційного навчання. Стаття пропонує нові варіанти дидактичних моделей дистанційного навчання 
іноземним мовам та може зацікавити викладачів іноземних мов у вищих навчальних закладах.  

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна освіта, іноземні мови, вищі навчальні заклади, 
фактори та принципи дистанційного навчання, дидактичні моделі дистанційного навчання, інформаційні 
технології, інтерактивні методи, дистанційний університет, віртуальний університет. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. У зв’язку з глобальної інформатизацією усіх сфер 

життя виникає потреба в інтенсивній інформатизації системи освіти, розробляються шляхи підвищення 
ефективності та результативності вищої освіти, запроваджуються нові інформаційні технології в методах 
навчання. Багато людей потребують більш гнучку систему вищої освіти, що дає змогу отримати основну 
та додаткову освіту, а також надає рівні можливості доступу до знань та освіти жителям усіх регіонів, у 
тому числі і віддалених від культурних та освітніх центрів. Окрім цього, відчутна потреба громадян у 
створенні умов для безперервної освіти. Надзвичайно важливим елементом в системі освіти на даному 
етапі стає дистанційне навчання. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Значний вклад в теорію та практику 
використання інформаційних технологій навчання внесли Андрєєв А.А., Бухаркіна М.Ю., Єршов А.П., 
Полат Є.С., Назарова Т.Є., Леонов В.Г. та інші. У своїх працях ці автори розрізняють поняття 
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дистанційної освіти, дистанційного навчання та дистанційної діяльності. Поняття дистанційної освіти 
значно ширше та включає в себе процес навчання та самоосвіту. Воно передбачає створення єдиного 
інформаційно-освітнього простору. 

Такі вчені як Дармодьохіна В.А., Конанихін П.В., Комарова Т.С. та інші підкреслюють 
необхідність удосконалення пізнавальної діяльності студентів, активізацій самостійної роботи студентів 
у процесі дистанційного навчання та підвищення пізнавальної мотивації студентів. 

Вони застерігають, що не слід ототожнювати дистанційну та заочну форми навчання. При 
дистанційному навчанні передбачається постійний контакт з викладачем та іншими студентами, 
імітуються всі види очного навчання але зі своєю специфікою.  

Не дивлячись на значний інтерес до дистанційного навчання, методична база для його 
застосування в навчанні іноземним мовам недостатньо розроблена. Існує необхідність в дослідженні 
шляхів і засобів організації дистанційного навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах, що 
підвищить ефективність та якість навчання іноземним мовам. 

Мета статті. Тому мета статті запропонувати нові варіанти дидактичних моделей 
дистанційного навчання іноземним мовам з використанням інформаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу. Характерними особливостями дистанційного навчання є:  
 гнучкість: студенти в основному не відвідують регулярні заняття, а працюють у зручний для 

себе час у зручному місці та у зручному для себе темпі; 
 модульність: в основі дистанційного навчання лежить модульний принцип. Весь курс 

складається із незалежних модулів, які створюють цілісну уяву про певну сферу знань; 
 економічна ефективність: вартість дистанційного навчання набагато нижча, ніж традиційних 

форм освіти; 
 нова роль викладача: в основному координуюча, корегуюча та консультативна.  
Найбільш розповсюдженими формами дистанційного навчання є: 
 відео конференція (викладач – студенти); 
 індивідуальна конференція (викладач – студент); 
 вільний цілодобовий доступ студентів до навчальних матеріалів, що включають в себе 

повний курс методичного забезпечення: практичні, контрольні, тестові завдання, курс лекцій, електронну 
бібліотеку. 

Дистанційне навчання, базуючись на нових технологіях, використовує весь досвід заочного 
навчання. Якщо в сучасній практиці заочного навчання, в навчанні по переписці зберігаються елементи 
асинхронного навчання (що відоме як «віддалений» студент), то в практику дистанційного навчання 
прийшли нові інформаційні та комунікаційні технології, в тому числі електронна пошта, відео 
конференції, вебінари, чати та інше. Ці технології в поєднанні з теорією та практикою дистанційного 
навчання переходять в нову якість, стають «середовищем знань» (№2 с. 167) і створюють можливості 
синхронного навчання (віддалений клас з синхронною взаємодією між викладачем та групою студентів). 

Якість та ефективність дистанційного навчання визначаються наступними факторами: 
 можливістю залучення висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів та спеціалістів у 

сфері IT до розробки навчально-методичного забезпечення; 
 високим рівнем самостійності в когнітивній діяльності студентів. Навчання з допомогою 

комп’ютерів дає найбільший ефект, коли студенти залучаються до активної когнітивної діяльності з 
осмислення та закріплення навчального матеріалу, застосування знань в процесі виконання завдань. 
Навчальні програми такого типу пропонують завдання з тренувальними вправами, оцінюють їх 
виконання, надають оперативну допомогу у вигляді підказок, пояснень типових помилок, пропонують 
відповідний теоретичний матеріал; 

 великою кількістю різноманітних знань, у тому числі дослідницького характеру та високим 
потенціалом колективної творчості під час відео конференцій та обговорень у чаті; 

 можливість практично щоденно спілкуватись з викладачем. 
Але цих передумов замало. Для покращення викладання іноземних мов у вищих навчальних 

закладах необхідно дотримуватись таких принципів: 
 відмова від авторитарного стилю викладання; 
 орієнтація на особистісні якості студента; 
 удосконалення технологій навчання, а саме: зміщення акцентів від монологу як традиційно 

домінуючої форми навчальної діяльності та розвиток такої форми навчання як полілог (спілкування в 
чаті, бесіда, обговорення); 

 розуміння іншомовної комунікації не тільки як уміння надавати інформації структури та 
форми іноземної мови, але як і спонукання співрозмовника до певної мовної та немовної дії, а також до 
самовираження мовця; 

 вилучення з освітнього процесу ситуації навчального формалізму (відсутність мотивації 



 146 

навчання не для себе, а для того щоб «відзвітуватись», «здати матеріал викладачу»; 
 вилучення завдань на запам’ятовування та відтворення мовних текстів. Процес навчання 

підміняється тренуванням пам’яті, оскільки тексти засвоюються лише на рівні мовних значень. 
Володіння мовою не повинне підмінятись знаннями про мову. Відтворювати слід не сам текст іноземною 
мовою, а інформацію, що міститься в ньому; 

 для того щоб у студента з’явилося «відчуття» іноземної мови, йому необхідно виконувати 
вправи на репродуктивні види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання та письмо. Викладач 
повинен розвивати навички розуміння іншомовних структур, вміння відтворювати ці структури з їх 
прагматичним значенням. Основною повинна бути комунікативна функція мови, а не правила з’єднання 
слів. 

Пошуки шляхів ефективного дистанційного навчання іноземним мовам велись давно. Для цього 
широко використовувались наряду з друкованими засобами можливості телебачення, відеозаписи та CD-
ROM. 

Але проблема самоосвіти на основі автономних курсів, що не передбачають регулярного зв’язку з 
викладачем, досить складна для студентів. При вивченні іноземних мов вона набуває особливої 
складності, не дивлячись на різноманітні спроби зробити такі курси розважальними та комунікативними. 
Справа в тому, що без ефективного, систематичного зворотного зв’язку з боку кваліфікованих викладачів 
такі курси приречені на невдачу та дуже рідко дають відчутний результат. 

В центрі процесу навчання знаходиться самостійна пізнавальна діяльність студентів (учіння, а не 
викладання). Самостійна робота з оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності, формування 
необхідних навичок і вмінь є специфікою цієї сфери знань. Тому, з одного боку, необхідна більш гнучка 
система освіти, що дозволяє здобувати знання там і тоді, де і коли це зручно студенту. З іншого боку, при 
дистанційному навчання студент повинен володіти не тільки навичками роботи з комп’ютером, але і 
способами роботи з автентичною інформацією, що зустрічається в різних інтернет-ресурсах. Студенти 
повинні володіти різними формами читання: вивчаючою, пошуковою, ознайомлювальною, 
переглядовою, вміти працювати з електронними довідниками та словниками. Тому важливо мати курси, 
що спрямовані на навчання цим видам навчальної діяльності. Самостійна робота не повинна бути 
пасивною. Студент з самого почату залучений до активної пізнавальної діяльності, що не обмежує 
здобування знань, а передбачає їх застосування для вирішення різних комунікативних завдань в спільній 
творчій діяльності в групах. Тому в дистанційних курсах іноземних мов особливо ефективні спільні 
проекти, в першу чергу міжнародні, з носіями мови, обговорення, презентації груп та індивідуальні 
презентації проміжних та підсумкових результатів під час електронних телеконференцій, обміну 
думками та інформацією з учасниками курсу, а також з будь-якими партнерами, у тому числі і 
зарубіжними через мережу Інтернет (№3 с. 169). 

Контроль успішності дистанційного навчання повинен бути оперативним при розробці 
відповідних навчальних матеріалів та підсумковим з боку викладача у вигляді тестів, презентацій, 
творчих робіт.  

Дуже важливим постає питання координації роботи студентів. Необхідно забезпечити обмін 
друкованими, звуковими та аудіовізуальними навчальними матеріалами, використовуючи всі можливості 
та інформаційні ресурси Інтернету та CD-ROM. 

Дистанційне навчання іноземним мовам повинно спиратись на 3 основні принципи:  
 при формуванні та вдосконаленні навичок будь-якої мовленнєвої діяльності необхідно 

опиратись на слухомоторні навички, тобто в основі навчання повинні бути усні вправи; 
 оволодіння іноземною мовою передбачає опору на рідну мову студентів, що забезпечує 

свідоме і більш якісне засвоєння; 
 незалежно від обраної методики вивчення іноземної мови навчання необхідно будувати 

таким чином, щоб у свідомості студента формувалась система мови. 
Ось чому, обираючи часто зарубіжні курси, що будуються на інших методичних принципах, 

особливо якщо вони не враховують специфіку рідної мови студента та необхідність свідомого засвоєння 
мовного матеріалу, користувач не досягає очікуваних результатів.   

Таким чином, розробляючи концепцію дистанційного навчання іноземним мовам, необхідно 
зважати на, з одного боку, дидактичні властивості і функції телекомунікацій, мультимедійних засобів та, 
з іншого боку, концептуальні напрямки дидактичної організації такого навчання як елемента загальної 
системи освіти на сучасному рівні. В основі дистанційного навчання повинна лежати самостійна 
практика кожного студента у тому виді мовленнєвої діяльності, який він опановує на даному етапі. 
Діяльність кожного студента необхідно організовувати під керівництвом досвідченого педагога на основі 
інтерактивності. Та навчальний процес повинен передбачати можливість для педагога систематично 
протягом усього курсу відслідковувати, корегувати, контролювати та оцінювати діяльність студентів. 

У багатьох країнах існують так звані «відкриті», «дистанційні» університети. Розглянемо основні 
типи технологій та засобів, що застосовуються в навчальних закладах нового типу. Їх можна розділити 
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на три великі категорії:  
 неінтерактивні (друковані матеріали, аудіо та відео носії); 
 засоби комп’ютерного навчання (електронні підручники, комп’ютерне тестування, контроль 

знань, новітні засоби мультимедіа); 
 відеоконференції - розвинуті засоби телекомунікації по аудіоканалам, відеоканалам та 

комп’ютерним мережам. Засоби оперативного доступу до інформації по комп’ютерним мережам надали 
якісно нові можливості у дистанційному навчанні. Вони активно розвиваються у вигляді застосування 
електронних підручників та технологій обміну текстовою інформацією при допомозі асинхронної 
електронної пошти. 

Електронна пошта економічно та технологічно є найбільш ефективним засобом, що може бути 
використаним в процесі навчання для доставки змістової частини навчальних курсів та забезпечення 
зворотного зв’язку студента та викладача. Але вона має обмежений педагогічний ефект із-за 
неможливості реалізації «діалогу» між викладачем та студентами, що є в традиційній формі навчання.  

Методи та моделі дистанційного навчання у вищих навчальних закладах можна представити у 
вигляді наступної таблиці. 

 
 
Технологія Характеристики 

Аудіо-візуальні 
носії 
(друковані матеріали, CD) 

Низька комунікаційна інтерактивність.  
Вартість виробництва лінійно залежить від кількості студентів.  
Добре відомі методики розробки навчальних матеріалів.  
Висока довговічність.  

Комп’ютерне навчання, 
асинхронна електронна 
пошта 

Середній ступінь інтерактивності. 
Найбільш розвинена інфраструктура в Україні. 
Низька вартість. 

Відеоконференції по 
комп’ютерній мережі 
Інтернет в режимі реального 
часу 

Високий ступінь інтерактивності. 
Найбільш розвинена у світі інфраструктура мережі. 
Використання широко розповсюджених платформ комп’ютерів. 
Низька вартість. 

Відеоконференції 
по цифровому 
   супутниковому 
каналу  з використанням  
відеокомпресії 

Високий ступінь інтерактивності. 
Гарна якість зображення. 
Висока вартість. 
 

Відеоконференції по 
аналоговому супутниковому 
каналу 

^      Високий ступінь інтерактивності. 
Ыс  Максимально можлива якість зображення.  
   Висока вартість. 

 
 Термін «дистанційне навчання» означає різні освітні моделі та методи, для яких є спільним 

те, що студенти та викладачі просторово розділені. Як і всі типи навчання різні моделі дистанційного 
навчання базуються на головних компонентах процесу навчання: 

 викладення предметного змісту; 
 взаємодія з викладачами; 
 виконання практичних завдань. 
Кожна модель дистанційного навчання використовує тільки технології, що впливають на ці 

компоненти. Різні моделі дистанційного навчання відрізняються не тільки технологіями, що 
використовуються, але і ступенем управління та відповідальності викладача та студентів. 

За Угольковим В.В. існують три моделі дистанційного навчання (№1 с.64). 
1) модель розподіленого класу має місце в тих випадках, коли інтерактивні, телекомунікаційні 

технології розповсюджують курс, розрахований на один клас, на групи студентів, що знаходяться в 
різних місцях. Типовий результат – змішаний клас, що об’єднує очних та дистанційних студентів. Вищий 
навчальний заклад та деканат контролюють успішність. 

Характеристики даної моделі:  
 заняття включають в себе синхронні комунікації, студенти та викладачі повинні знаходитись 

в певному місці в певний час (хоча б раз в тиждень); 
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 студентам зручніше організовувати своє робоче місце вдома або на роботі, а не в 
навчальному закладі; 

 вищі навчальні заклади здатні обслужити невелику кількість студентів; 
 у студентів та викладачів зникає невербальна інформація (міміка, жести, інтонація), яка є 

дуже важливою в процесі навчання іноземним мовам. 
2) модель самостійного навчання звільняє студентів від необхідності знаходитись в певному 

місці в певний час. Студенти забезпечуються набором матеріалів, що включає викладений курс та 
детальну програму, отримують можливість звертатися до співробітника факультету, який здійснює 
керівництво, відповідає на питання та оцінює роботу. Контакт між студентами та викладачем 
здійснюється по телефону, електронній та звичайній пошті, по Skype та комп’ютерним конференціям. 

Характеристика даної моделі: 
 не проводяться заняття у класі, студенти навчаються самостійно згідно з інструкціями 

програми; 
 студенти взаємодіють з викладачем та іноді з іншими студентами; 
 надання матеріалів курсу здійснюється через друковані видання, комп’ютерні диски та 

відеозаписи, які студенти можуть вивчати в будь-який час. 
3) модель «відкритого навчання + клас» включає використання друкованого матеріалу та інших 

електронних засобів в поєднанні з інтерактивними телекомунікаційними технологіями для організації 
спілкування студентів всередині дистанційної групи. 

Характеристики даної моделі:  
 надання матеріалів відбувається через друковані видання, комп’ютерні диски та відеозаписи, 

які студенти можуть вивчати в будь-який зручний час, індивідуально або в групі; 
 матеріали курсу використовуються більше одного семестру та відрізняються для кожного 

викладача (наприклад, відеозапис його лекцій); 
 студенти періодично збираються разом для проведення занять за участю викладача. При 

цьому використовуються інтерактивні технології; 
 заняття в класі проводяться для того, щоб студенти могли обговорити і уточнити основні 

поняття, отримати навички вирішення завдань, групової роботи, виконання лабораторних робіт. 
Існують специфічні технології пов’язані з моделями дистанційного навчання.  
Модель розподіленого класу: 
 навчальне телебачення;  
 відео конференція; 
 аудіо конференція; 
 аудіо графічна конференція; 
Модель трансформації: 
 комп’ютерна конференція; 
 підготовчі матеріали для самостійного вивчення (двостороння відео конференція) 
Комп’ютерні комунікації дають змогу активно використовувати такі методи навчання як дебати, 

моделювання, рольові ігри, дискусійні групи, мозкові атаки, методи Дельфі, форуми, чати, проектні 
групи, методи номінальної групи. 

Так, метод «мозкової атаки» представляє собою стратегію взаємодії, що дозволяє групам 
студентів ефективно генерувати ідею. Цей метод заохочує студентів мислити творчо і розвивати ідеї 
інших членів групи. Основною метою метода «мозкового штурму» є створення фону ідей з певною теми. 
При «мозковому штурмі» виключається критицизм, заохочуються вільні асоціативні судження. 

Процедура Дельфі – це метод для створення надійного консенсусу номінальної групи студентів за 
допомогою серії анкетних опитувань. 

Термін «номінальна група» походить від того, що студенти тільки номінально є групою на 
початковій стадії генерування ідей. Спочатку кожного учасника такої групи просять сформулювати та 
розподілити ідеї за рейтингом. Потім складається загальний список ідей як правило шляхом з’ясування 
ідей, які отримали найвищий пріоритет у окремих учасників, потім другі по значенню і так далі до тих 
пір, доки список у кожного учасника не буде вичерпаний. Після цього всі запрошуються до обговорення 
ідей, після дискусії проводиться голосування під час якого студентів просять розподілити за рейтингом 
ідеї, що були генеровані під час дискусії. 

З метою класифікації дистанційних університетів за педагогічними принципами, що лежать в 
основі їх навчальної практики виділяють наступні принципи телематичних систем освіти: 

 інтерактивність навчального процесу; 
 навчання як діалог; 
 адаптивність навчання; 
 гнучкість навчального матеріалу; 
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 активність студента. 
Дистанційні навчальні заклади звичайно базуються не на одному з цих принципів, а на їх 

сукупності.  
Характерною тенденцією дистанційного навчання є об’єднання організованих структур 

університетів. Так, за останні роки став розвиватись новий тип організаційної структури дистанційної 
університетської освіти – консорціум університетів. Дистанційні освітні послуги надає спеціальна 
організація, що об’єднує і координує декілька університетів. Консорціум пропонує набір курсів, що 
розроблені  в різних університетах – від курсів абітурієнтів до курсів на отримання вчених звань. 

В основі нової системи освіти лежить принцип відкритості, що означає: 
 відкритий вступ до вищого навчального закладу, тобто відмова від зарахування, окрім 

досягнення необхідного віку (18 років); 
 відкрите планування навчання, тобто свобода складення індивідуальної програми навчання 

шляхом вибору із системи курсів; 
 свобода у виборі часу та темпів навчання, прийом студентів до вищого навчального закладу 

протягом всього року та відсутність фіксованих термінів навчання; 
 свобода в обранні місця навчання, студенти фізично відсутні в навчальних аудиторіях 

основну частину часу і можуть самостійно вибирати де навчатись. 
Нещодавно почала розвиватись нова форма сучасної дистанційної освіти – віртуальні 

університети. В цій новій моделі освіти повністю реалізуються можливості для груп студентів 
зустрічатись з викладачем та між собою, знаходячись на будь-якій відстані один від одного. Ця модель 
веде до того, що освіта надається незалежно від будь-якого закладу. Але тут виникає ряд труднощів, а 
саме проблема отримання визнання та права видавати дипломи та сертифікати, присвоювати відповідні 
ступені. Подолання цих труднощів та повний розвиток моделі віртуальних університетів буде означати 
глибокі зміни в організаційній структурі сучасної освіти. 

Висновки. Отже, для успішного дистанційного навчання іноземним мовам необхідно забезпечити 
регулярний зв’язок студентів з викладачем, високий рівень самостійності в когнітивній діяльності 
студентів, доступ студентів до різноманітних матеріалів.  Головним процесом стає не викладання, а 
учіння, а основна увага повинна бути зосереджена не на розвитку монологічного, а полілогічного 
мовлення. Оволодіння іноземною мовою при дистанційному навчанні обов’язково передбачає опору на 
рідну мову студентів. Існують три моделі дистанційного навчання іноземним мовам: модель 
розподіленого навчання, модель самостійного навчання, модель відкритого навчання + клас, яка є 
найбільш ефективною при дистанційному навчанні іноземним мовам. Інформаційні технології дають 
змогу використовувати такі методи навчання іноземним мовам як дебати, моделювання, рольові ігри, 
дискусійні групи, мозкові атаки, форуми, чати, проектні групи, тощо. Система дистанційного навчання 
значно полегшує контроль над навчальною діяльністю студентів, оскільки дозволяє відслідкувати роботу 
кожного студента зокрема і, відповідно, стимулює їх працювати ефективніше.  
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The article highlights the peculiarities of distant learning of foreign languages at higher educational 
establishments. There are considered its differences from studying by correspondence. Special attention is paid 
to the main factors and principles of distant learning, its different models and methods. The article proposes new 
didactic models of distant education and it may be of interest to foreign language teachers at universities. 
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Анотація 
З’ясовано, що інституційними фундаторами світового освітньо-наукового простору є академії та 

університети. Історично первинні академії нині спеціалізуються на фундаментальних і прикладних 
дослідженнях і розробках, університети – на високотеоретичній освіті, базованій на дослідженнях і 
розробках. Розгляд типологічних «освітньо-наукових» варіацій університетів і академій виявляє їх 
велике розмаїття з основними інституційними типами: (класичні) університети; університети-академії; 
академії-університети; (класичні) академії, як би при цьому вони не називалися. Розвиток зазначеного 
простору країн-лідерів свідчить про паритетне існування університетів і академій на засадах взаємодії та 
взаємодоповнення, відсутність тенденції поглинання академічних організацій університетськими 
закладами. Обґрунтовано доцільність сутнісного розмежування понять «університет» і «академія» за 
ознаками домінування навчання чи досліджень, а також концепцію інтеграції освіти і науки як 
гармонізації університетсько-академічного різноманіття, що забезпечує розвиток. Утворення в Україні 
національних академій наук відповідає сутності світового освітньо-наукового простору, дослідницько-
інноваційному типу людського прогресу. Водночас посилення ролі університетів має здійснюватися за 
рахунок оптимізації їхньої мережі, підвищення університетського потенціалу.      

Ключові слова: університет, академія, освіта, навчання, дослідження і розробки, освітньо-
науковий простір, фундаментальні інститути, інтеграція, різноманіття, розвиток.  

 
Постановка проблеми та її актуальність. Терміни «університет» і «академія» вживаються в 

освітньо-науковій сфері дуже часто. Водночас спектр їх застосувань досить широкий. Університетами 
називають різноманітні заклади вищої освіти, з академіями включно (в Україні нерідко в назві вищого 
навчального закладу значиться буквально, що це університет, який суть така-то академія [8]). Натомість 
з-поміж 500 закладів світового класу за рейтингом «Шанхайський» жодного немає з назвою «академія», 
хоча крім університетів є інститути, коледжі, школи, центри [42]. У свою чергу, суто наукові академії 
здійснюють університетську підготовку фахівців найвищої дослідницької кваліфікації і в переліках 
світових університетських рейтингів (наприклад, у тому ж «Шанхайському») можна знайти так звані 
університети, які за великим рахунком є науковими академіями. Постає проблема з’ясування і 
співставлення сутностей університетів і академій з огляду на загальне і особливе в них. Адже поняттєво-
термінологічна розпливчастість і неоднозначність, синонімія і полісемія неприпустимі, принаймні 
небажані, ні в теорії, ні в практиці. Нагальною є ця проблема і для України, у якій останнім часом 
виявляються прогресивні намагання здійснювати виважене системне реформування освітньо-наукової 
сфери із збереженням національних надбань у цій ключовій сфері суспільного розвитку та на основі 
чіткого розуміння сутності об’єкта реформування [3; 5; 19; 23].        

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Системного порівняльного аналізу університетів 
і академій не здійснювалося. Певні дослідницькі результати з даної проблеми опубліковано в роботах 
[10–13; 17; 20] й інших. Водночас, досліджуючи університети екстра класу, О.М. Слюсаренко з’ясувала 
важливу особливість, а саме: головною цінністю для цих університетів є різноманіття, яке реалізується в 
організації закладів і є чинником їх топ-досягнень [17]. Також у цьому дослідженні акцентовано, що 
глобалізація не уніфікує, не нівелює, а лише об’єднує, пов’язує в цілісність різноманітності, стимулює 
неперервну появу нових і конкурентний відбір та поширення найбільш досконалих з них і в такий спосіб 
зумовлює прискорений поступ людства. Цей дослідницький висновок щодо фактору різноманіття має 
істотне методологічне значення для розуміння розвитку освітньо-наукового простору.         
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Мета статті – на системних засадах з’ясувати сучасне розуміння університетів і академій, 
спільне й специфічне в їх сутності, розвитку.     

Виклад основного матеріалу. 
Зрозуміти сутність університетів та академій можна на підставі комплексного розгляду різних 

фахових джерел щодо визначення цих інституцій, їх виникнення, вдосконалення. 
У Словнику іншомовних слів роз’яснюється, що «Академія» (від. грец. Академ) – «1) Первісна 

назва філософської школи, заснованої Платоном (4 ст. до н. е.). 2) Вищий науковий заклад; … 3) Назва 
деяких вищих навчальних закладів» [16, с. 28]. Натомість «Університет» (від лат. сукупність) – «1) 
Вищий навчально-науковий заклад, який готує спеціалістів з багатьох галузей знань і проводить 
науково-дослідну роботу» [16, с. 691]. З цих визначень можна зробити висновок, що: по-перше, академія 
істотно старше соціально-культурне утворення, ніж університет; по-друге, як певна філософська школа, 
академія уособлювала найвищий рівень теоретичної думки, тобто сутнісно була науковою інституцією; 
по-третє, академія слугувала місцем не лише продукування, а й поширення знань; по-четверте, 
університети як спільноти були центром поширення і продукування різноманітних знань людства. 

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови «Академія» – «1. Назва 
найвищих державних наукових установ, завданням яких є розвиток наук або мистецтв. … 2. Назва 
деяких вищих навчальних закладів» [4, с. 16], а «Університет» – «1. Вищий навчальний заклад, наукова 
установа з різними гуманітарними та природничо-математичними факультетами» [4, с. 1508]. 

Звернення до Оксфордського словника для ділового світу дає схожі до наведених роз’яснення 
понять «академія» і «університет»: «academy» – «1 місце спеціалізованої підготовки … 2 … товариство 
або інститут видатних знавців, митців, учених тощо …» [44, с. 4], а також «академічний» – «1 вчений, 
навчений. 2 той, що не стосується практики, теоретичний» і «академік» – «викладач або вчений в 
університеті» [там само]; «university» – «заклад освіти підвищеного навчання та досліджень, що 
присуджує ступені» [44, с. 908].     

Зазначені авторитетні довідкові видання дають підстави вважати і академії, і університети 
інституційними представниками освітньо-наукового простору, але з різним наголосом у діяльності: якщо 
академії насамперед науково-дослідницькі, творчо-інноваційні та в другу чергу навчальні організації, то 
університети, що виникли пізніше, передовсім навчальні та вже потім дослідницько-інноваційні заклади. 

Звернення до англійської, російської та української вікіпедій (які нині стали джерелом надійної 
інформації) засвідчує таке. 

Англійська вікіпедія у визначенні акцентує на трьох іпостасях академії (слова з древньогрецької 
мови) як інституції освіти (середньої чи вищої), досліджень або почесного членства. Термін походить від 
назви місця знаходження філософської школи Платона, заснованої приблизно у 385 р. до н. е. Академії 
довгий час існували як центри гуманістичних студій, в епоху Ренесансу набули нового розвитку, 
передовсім в Італії, як інституції гуманітарного спрямування. У XVII і XVIIІ ст. академії почали 
набувати спеціалізації, зокрема в мистецтві, літературі, науці. Перша суто наукова академія створена в 
1603 р. у Римі з фокусом на природничих науках. Визначною подією стало утворення королівською 
хартією «Королівського товариства Лондона» в 1662 р., пізніше – «Королівського товариства Лондона з 
вдосконалення природничих знань». У 1666 р. засновано наукове товариство в Парижі як орган 
управління, з 1699 р. – Королівська академія наук. У 1700 р. організована Прусська академія наук. У 
XVIIІ ст. академії наук відкрито в багатьох інших європейських країнах, зокрема в Данії, Ірландії, 
Португалії, Росії, Швеції, Шотландії, в окремих землях Німеччини. У цей період виникли також 
військові академії. У XVIIІ-ХІХ ст. академії поширилася в США, на інших континентах. Роль академій 
зменшилася з появою університетів з лабораторіями і клініками, зорієнтованими на проведення 
експериментальних досліджень [25]. 

Нині академії – органи вчених, митців, письменників, які зазвичай фінансуються державою і 
наділені значними контрольними повноваженнями щодо державного фінансування відповідних сфер. 
Окремі академії називаються по-іншому, як наприклад Британське королівське товариство. Членство, як 
правило, складається з видатних особистостей, які обираються іншими членами. Академії, по суті, не є 
школами і коледжами, хоча частина з них реалізує навчальні цілі. Найбільш характерний приклад для 
цього – Французька академія. У зв’язку з традиційно високою інтелектуальною репутацією академій 
багато організацій прагнуть використати в назві слово «академія». Особливо це стосується 
спеціалізованих закладів вищої освіти [25]. В англомовних країнах персонал вищих навчальних закладів 
поділяють на академічний (викладачі і дослідники) та неакадемічний [17; 20]. 

Стосовно університетів англійська вікіпедія зазначає, що «університет» (від лат. ціле) є 
інституцією вищої освіти і досліджень, котра присуджує академічні ступені з різних предметів, зазвичай 
провадить доступеневу і ступеневу освіту. Підкреслюється, що як похідна з латинської мови, слово 
«університет» приблизно означає «спільноту викладачів і вчених». Акцентується також, що в сучасному 
тлумаченні університет є закладом вищої освіти, який здійснює навчання в основному не з професійно-
технічних предметів і, як правило, наділений правом надавати ступені з наголосом на його історичній 



 152 

загальній корпоративній організації. У такому розумінні університети, що виникали в середньовіччі, із 
Західної та Центральної Європи поширилася по світу. Питання університетського статусу закладу вищої 
освіти в кожній країні вирішується по-своєму. Наприклад, у США немає національного 
стандартизованого визначення університету, хоча традиційно цей термін застосовується до 
дослідницьких інституцій таких, що присуджують докторські ступені. У Канаді заклади вищої освіти 
поділяють на коледжі, що зазвичай надають дворічні програми і не присуджують ступенів, і університети 
– чотирічні інституції, що надають ступені. Далі у цій країні університети підрозділяють на великі 
дослідницькі із значною кількістю докторських програм; всебічні, що мають окремі докторські програми 
і не орієнтовані на дослідження, та малі, насамперед, доступеневі університети. У Сполученому 
Королівстві статус університету надається спеціальний органом радників (таємною радою) [47].        

Російська вікіпедія описує еволюцію наукових та освітні академій: перших (академій наук), що 
покликані координувати діяльність науково-дослідних інститутів й інших наукових організацій; других 
(вищих навчальних закладів), які реалізують освітні програми, виконують фундаментальні і прикладні 
дослідження переважно в одній із галузей науки або культури, є провідними науковими і методичними 
центрами в галузі своєї діяльності. Причому академії-заклади як самостійні інституції з акредитаційним 
статусом освітньої установи в Росії з 2013 р. ліквідовані (можуть бути лише частиною назви відповідної 
організації) [1]. Щодо університету, то вікіпедія тлумачить цей термін як похідний від відповідного 
латинського слова, що означає сукупність, спільність, і стосується вищих навчальних закладів, де 
готують фахівців з фундаментальних і багатьох прикладних наук [21].           

Згідно з українською вікіпедією академія – «різновид наукового або навчального закладу 
найвищого рівня, а також певних товариств із почесним членством». Зазначається, що поняття 
«академія» відоме з ІV ст. до н. д. «В епоху Відродження передусім в Італії почали утворюватися 
товариства сприяння розвитку мистецтв і наук, які вважали стародавню Академію Платона взірцем для 
своєї діяльності». «У світі  термін «академія» використовується у значенні товариства видатних діячів 
певної галузі науки, мистецтва, індустрії. Найчастіше такі академії підтримує держава. Наприклад, 
національна академія наук США, Академія кінематографічних мистецтв і наук, Французька академія». І 
далі: «У деяких країнах наукові академії не мають в своїй назві слова «академія», наприклад, Лондонське 
королівське товариство. Також академіями називають ряд вищих навчальних закладів». В Україні 
академіями називають вищі навчальні заклади; академії наук, державні наукові організації; ряд фахових 
громадських організацій [2]. 

Стосовно «університету» з української вікіпедії можна зробити висновок, що – це (від. лат. 
сукупність) автономний вищий навчальний заклад, тип якого виробився в Європі за середньовіччя. В 
університеті об’єднується низка факультетів для підготовки фахівців високої кваліфікації з точних, 
природничих і гуманітарних наук. Крім освітніх організацій університети є науковими установами, в 
яких викладачі спільно із студентами виконують наукові дослідження. Традиційно університети мають 
право надавати ступені бакалавра, магістра та доктора. Середньовічні університети були під впливом 
церкви і поєднували вивчення наук і богослов’я. У період Відродження більше уваги приділялося 
гуманітарним наукам, Просвітництва – природничим та прикладних наукам, у ХІХ і ХХ ст. –  науково-
технічній сфері [22]. 

Таке розуміння університету узгоджується з його визначенням як типу закладу в Україні новим 
(2014 р.) законом «Про вищу освіту» (стаття  28): «багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий 
(профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання і спорту, гуманітарний, 
богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, 
мистецький, культурологічний тощо) вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню 
діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить 
фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, 
має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і  науково-виробничих підрозділів, сприяє 
поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність». Водночас цим законом 
також виокремлюється і такий тип закладу як «академія, інститут – галузевий (профільний, 
технологічний, технічний, педагогічний, богословський/теологічний, медичний, економічний, 
юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) вищий навчальний заклад, 
що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на першому і другому 
рівнях за однією чи кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на третьому і вищому 
науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та/або прикладні 
наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру 
навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та 
провадить культурно-просвітницьку діяльність». Неважко бачити, що відмінність «академії/інституту» 
від «університету» полягає в однозначній галузевості та необов’язковості підготовки на третьому рівні 
вищої освіти. Чим відрізняється академія від інституту, законом не уточнюється [6]. 

Водночас за законом університету, академії, інституту незалежно від форми власності відповідно 
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до законодавства може бути надано статус національного (стаття 29). Також національному вищому 
навчальному закладу, що забезпечує проривний розвиток держави в певних галузях знань за моделлю 
поєднання освіти, науки та інновацій, сприяє її інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, має 
визнані наукові здобутки, може надаватися статус дослідницького університету (стаття 30) [6]. 

Щодо академій як наукових організацій, то Закон України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» унормовує наступне (статті 15, 19, 34) [7]. 

Національна академія наук України та національні галузеві академії наук – Національна академія 
аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія 
педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія 
мистецтв України (далі – національні академії) є державними науковими організаціями, заснованими на 
державній власності. Кошти на забезпечення діяльності національних академій щорічно визначаються у 
Державному бюджеті України окремими рядками. Фінансування академій може здійснюватися за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. До складу національних академій 
можуть входити наукові установи, підприємства, організації, об’єкти соціальної сфери, що забезпечують 
їх діяльність. Базове фінансування (бюджетне фінансування основної діяльності) наукових установ з-
поміж іншого передбачає і фінансування підготовки наукових кадрів, основними формами якої 
визначено аспірантуру і докторантуру [7]. 

Державне управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності національних академій 
здійснюється згідно з законодавством України у межах, що не порушують їхньої самоврядності у 
вирішенні питань статутної діяльності і свободи наукової творчості. Самоврядність національних 
академій полягає у самостійному визначенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-
організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків. Національні 
академії здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та своїх статутів, які 
приймаються загальними зборами відповідної академії і затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
Загальні збори національних академій наук мають виключне право вибирати вчених України дійсними 
членами (академіками) та членами-кореспондентами, а іноземних вчених – іноземними членами 
відповідних академій [7]. 

За наявністю подібних наукових організацій Україна не унікальна: показовим прикладом, крім 
багатьох країн Європи, може слугувати Китай. Останнім часом ця країна характеризується великими 
темпами дослідницько-інноваційного розвитку, завдяки чому стала другою економікою світу, упритул 
наблизившись до США [17; 34; 35]. Китай розширює мережу університетів світового класу [17; 42], 
водночас не відмовляється від послуг академій наук, удосконалює їх. Китайська академія наук (КАН) 
утворена в 1949 р. як найвища наукова організація країни, провідний центр фундаментальних досліджень 
у галузі природничих наук, що підпорядкована Державній Раді КНР, і є наступником утвореної ще в 
1928 р. Академії Сініка. У межах академії утворилося багато комерційних організацій, зокрема 
всесвітньо відома компанія «Леново». У 1977 р. з КАН виділилася Академія суспільних наук КНР. Нині 
КАН об’єднує 84 науково-дослідні установи та два університети – Університет науки і технології Китаю 
(1978 р.), що за рейтингом «Шанхайський» 2015 р. входить до 200 найкращих закладів світу, і 
Університет Китайської академії наук (2012 р.). Обидва університети сфокусовані на ступеневій 
(магістерській і докторській) підготовці, але останнім часом почали і доступеневу (бакалаврську) вищу 
освіту. За кількістю публікацій в журналі «Природа» та/або в природничих щомісячних наукових 
журналах КАН у 2013 р. посіла 6 місце серед дослідницьких організацій світу [27]. Отже, КАН є 
науковою організацією світового класу. У Китаї функціонують інші галузеві та регіональні академії.  

Світове поширення наукових установ академічного типу дало підстави Президенту НАН України 
Б.Є. Патону, характеризуючи академію, стверджувати: «До речі, академії наук, до складу яких входять 
провідні вчені та водночас дослідницькі інститути, або близькі до них структури з назвами товариств, 
національних центрів тощо, працюють і добре працюють у багатьох країна світу, в тому числі й в 
Європі» [23, с. 8].    

У континентальній Європі і щодо університетів, і стосовно академій зберігаються сильні традиції 
державної підтримки. Наприклад, у Франції «держава залишається ключовим гравцем на 
дослідницькому полі». Як зазначає заступник міністра освіти і науки України М.В. Стріха, поруч із 
державними університетами тут діють два наукових гіганти – Національний центр наукових досліджень 
(CNRS), що створений понад 75 років тому і є певним аналогом Національної академії наук України, та 
Комісаріат з альтернативної та атомної енергії (CEA) з 10-ма потужними науковими центрами. Ці 
наукові організації є прикладом добре інституціолізованої і успішно функціонуючої 
позауніверситетської фундаментальної і прикладної науки. Річний бюджет CNRS становить 3,4 млрд 
євро, з них державних коштів понад 75 %, а CEA – 4,3 млрд євро. Французькі CNRS і CEA разом з 
німецьким Товариством Фраунгофера посіли перші три місця за обсягами коштів контрактів за 7-ю 
Рамковою програмою ЄС грантової підтримки – відповідно 6,2; 3 і 4,9 % [19, с. 3].  

Що стосується Німеччини, то в ній провідними є дві взаємно доповняльні дослідницькі 
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організації: Товариство Макса Планка та зазначене Товариство Фраунгофера. Перше товариство 
засноване у 1948 р., є наступником Товариства Кайзера Вільгельма, створеного у 1911 р., провадить 
фундаментальні дослідження в галузі природничих, соціальних, гуманітарних наук, наук про життя, 
мистецтва у 83 наукових інститутах із сумарним бюджетом 1,6 млрд євро. Товариство Макса Планка діє 
незалежно від університетів, хоча у тісній кооперації з ними, з фокусом на інноваційних дослідженнях, 
які не вписуються в університетські структури з причини міждисциплінарної або трансдициплінарної 
природи чи потребують ресурсів, що не можуть забезпечити державні університети. Товариство 
Фраунгофера утворене в 1949 р., зорієнтоване на широкий спектр прикладних досліджень, об’єднує 
близько 80 наукових установ, має річний бюджет 1,7 млрд євро. Обидва товариства є автономними, 
формально незалежними, неурядовими організаціями, водночас фінансово забезпечуються переважно 
федеральним і земельними урядами як на основі базового, так і проектно-грантового фінансування [29; 
36]. 

Післявоєнне відродження Європи та євроінтеграційні процеси супроводжувалися і значною 
мірою зумовлювалися розвитком не лише національних наукових академічних організацій, а й 
міжнародних. Характерним прикладом плідного європейського академічного співробітництва є 
створення ЦЕРН, Європейської організації ядерних досліджень, яка в 2014 р. відзначила 60-річний 
ювілей. Нині ЦЕРН – успішна організація світового класу щодо досліджень з фундаментальної фізики, 
до якої входить 21 країна-член, а фактично працюють вчені з майже 80 країн та близько половини 
фахівців з фізики високих енергій [24]. 

Якщо в Європі наявність академій як наукових установ давно відома й їх доцільність загалом 
(крім окремих випадків) не піддається сумніву, то в США з передовою вищою освітою та наукою 
існування і значення наукових академій не очевидні, адже вуалюються популярністю університетів. 
Якраз приклад країни-лідера в цьому відношенні, у якій через університети реалізується лише 15 % 
національних коштів на дослідження і розробки (що також маловідомо, але принципово), є важливим 
[13; 17; 20]. 

У зв’язку з цим слід зазначити, що історія академій США починається з 1780 р. (майже одразу 
після проголошення в 1776 р. незалежності країни), у якому створено Американську академію мистецтв і 
наук, до якої обирають видатних інтелектуально-творчих особистостей людства і яка слугує центром 
незалежних досліджень суспільного розвитку, відповідної політики [13; 17; 26]. 

У період інтенсивного створення університетів екстра класу в 1860–1869 рр., коли засновано 27 
% закладів США, що нині входять до групи топ-30 за рейтингом «Шанхайський» [17], президентом А. 
Лінкольном у 1863 р. підписано рішення конгресу про започаткування Національної академії наук 
(НАН). НАН створювалася як відповідь на невідкладні урядові потреби в незалежних порадах щодо 
наукових справ з метою «досліджувати, оцінювати, експериментувати і доповідати з будь-яких наукових 
питань» [45]. Оскільки наука починала відігравати небувало зростаючу роль у національних пріоритетах 
і громадському житті, НАН зрештою була розширена включенням до її складу в 1916 р. Національної 
дослідницької ради. Далі розвиток НАН відбувався шляхом створення в її структурі Національної 
академії інженерії (НАІ) у 1964 р. (тобто в десятиріччя 1960–1969 рр., коли засновано кожен десятий 
університет світового класу за рейтингами «Шанхайський» і «Таймс» [17]) та майже в той самий за 
історичними мірками час (у 1970 р.) наукової організації – Інституту медицини, що в 2015 р. перетворено 
в Національну академію медицини (НАМ). Відтак, НАН трансформувалася в Національні академії наук, 
інженерії та медицини, а коротко – Національні академії США. Ці академії потужно підтримуються 
федеральним урядом, працюють на його замовлення. Наприклад, за щорічним фінансовим звітом за 2014 
р. в Інституті медицини, на базі якого утворена НАМ, більше половини (55 %) видатків на програмну 
діяльність були федеральними. Приватна фінансова підтримка академій істотна, але не є домінуючою 
[38; 39; 45]. 

У рамках цілеспрямованої федеральної політики США щодо модернізації національної освітньо-
наукової сфери в 1965 р. (у згадане десятиліття 60-х років світової активності щодо розвитку цієї сфери) 
організовано Національну академію освіти (НАО). НАО покликана забезпечити підвищення якості 
освітніх досліджень, їх практичне застосування, вдосконалення освіти. Крім дослідження актуальних 
проблем освіти НАО спонсорує постдокторську освіту, сприяючи формуванню нового покоління 
висококваліфікованих учених-освітян [37].  

Ще одна наукова організація США пройшла унікальну затребувану часом трансформацію від 
однокімнатної дослідної лабораторії з гігієни в 1887 р. через реорганізацію в 1930 р. у Національний 
інститут здоров’я із перетворенням у 1948 р. в багатоцільові Національні інститути здоров’я (НІЗ) до 
нинішньої потужної спеціалізованої наукової агенції з урядовими управлінськими функціями з цією ж 
назвою – НІЗ США. Функціонально й організаційно НІЗ складається з двох підсистем – внутрішньої і 
зовнішньої. Внутрішня – по суті є науково-академічною і включає 27 різноманітних профільних 
наукових інститутів і центрів, на потреби якої витрачається приблизно десяту частину понад 30-
мільярдного (у доларах США) бюджету НІЗ. Зовнішня – спрямована на координацію і фінансове 
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забезпечення розвитку досліджень і розробок та підготовку фахівців найвищих дослідницьких 
кваліфікацій насамперед у галузях наук про життя і біомедицини в провідних університетах і наукових 
установах США та зарубіжних країн [13; 17; 40]. 

Крім заснованих і підтримуваних урядом наукових організацій в США на засадах фахової 
самоорганізації функціонує низка різноманітних академій і асоціацій наукового спрямування. 

Досвід розвитку наукових академій та університетів в США свідчить про наступне. 
По-перше, про ґрунтовні історичні витоки і сучасну затребуваність академій для 

конкурентоспроможного розвитку країни, а також федеральну підтримку академічного середовища. 
По-друге, академії не є контрверсійними і другорядними утвореннями по відношенню 

університетів, а є ключовими інституціями освітньо-наукового простору. 
По-третє, відсутність тенденцій чи значущих фактів витіснення або поглинання академічного 

середовища університетським; навпаки університети пишаються членством своїх викладачів і 
дослідників в академіях, а академії збагачуються від такого членства. 

По-четверте, про необхідну університетсько-академічну та подальшу як університетську, так і 
академічну структурну диференціацію цілісного освітньо-наукового простору як фундаментальну основу 
його розвитку. 

Детальний (на рівні інституцій) аналіз університетсько-академічної системи США, зокрема 
здійснений О.М. Слюсаренко і Ж.В. Талановою [17; 20], виявляє її інтегрованість і диференційованість 
на засадах спеціалізації і кооперації. Це з-поміж іншого означає, що за сутністю і формами університети 
(за домінантою як заклади освіти) і академії (як наукові організації) утворюють дискретний спектр у 
координатах університет–академія (див. рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Диференціація інституцій освітньо-наукового простору за критеріями (вимірами) 
«університет–академія» на прикладі окремих організацій США. 

 
За критерії віднесення інституції до університету, академії або до змішаного (перехідного) типу 

можна вибрати різні вимірники, зокрема: 
 - частку фінансування досліджень і розробок у загальному бюджеті організації (див. рис. 1); 
 - співвідношення аудиторій і лабораторій; 
 - співвідношення викладачів і дослідників;  
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 - інше, що свідчить про те, якою мірою організація зосереджена на освіті, а якою – на науці, як би 
при цьому вона не називалася. 
 Університетсько-академічні характеристики інституцій, що зазначені на рис. 1 [38; 39; 45], стисло 
є такими. 
 Гарвардський університет (зразковий дослідницький класичний університет) [17; 31] 

Чисельність студентів – 21 тис. (приблизно по 7 тис., або по 33 %, на бакалаврських, 
магістерських, докторських програмах), а також близько 6 тис. постдокторантів. 

Загальний бюджет 4,2 млрд дол., з них на дослідження і розробки 1,0 млрд дол. (або 24 %). 
Очевидно, що аудиторій більше, ніж лабораторій. 
Університет Джонса Хопкінса (університет-академія) [17; 43] 
Чисельність студентів – 21 тис. (6,5 тис., або 31 %, на бакалаврських, 14,5 тис. на магістерських і 

докторських програмах), а також 1,7 тис. постдокторантів. 
Загальний бюджет 4,7 млрд дол., з них на дослідження і розробки 2,2 млрд дол. (або 47 %). 
Зрозуміло, що аудиторій більше, ніж лабораторій. 
Рокфеллерський університет (академія-університет) [17; 41] 
Чисельність студентів – 175 (25 на об’єднаних магістерсько-докторських і 150 на  докторських 

програмах), а також 350 постдокторантів. 
Загальний бюджет 324 млн дол., з них на дослідження і розробки 298 млн дол. (або 92 %). 
Лабораторій (78) більше, ніж аудиторій. 
Через домінуючу академічну специфіку університет не ранжується рейтингом «Таймс» [17; 46]. 
Національна академія медицини (класична наукова академія) [45]. 
Студентів немає. 
Загальний бюджет 51 млн дол., в основному для дослідницько-аналітичних та експертних цілей. 
Наукових підрозділів більше, ніж просвітницьких. 
Висновки. 
З викладеного можна зробити такі висновки. 
Перше. Генетично основними інституційними утвореннями в освітньо-науковому просторі, які за 

великим рахунком його сформували, є академії та університети. Академії, що історично виникли раніше, 
переважно сфокусовані на дослідженнях, хоча й здійснюють певну освітню діяльність, університети, які 
з’явилися пізніше, первісно зосереджені на освітній, передовсім теоретичній діяльності, істотно 
доповненій дослідженнями і розробками. 

Друге. В усі часи термінологічно академіями називали як науково-творчі організації, так і 
освітньо-навчальні заклади, підкреслюючи словом «академія» наявність у відповідній діяльності вищої 
інтелектуально-творчої складової. «Університети», хоча і мають термінологічну орієнтацію на 
позначення високоінтелектуальної і творчо-інноваційної освіти, разом з тим нерідко є скоріше 
академіями в сенсі наукових організацій. 

Третє. Розгляд типологічних «освітньо-наукових» варіацій фундаментальних інститутів освітньо-
наукової сфери – університетів і академій – виявляє їх велике розмаїття з певною спеціалізацією і 
системною кооперацією в окресленій сфері. Академії спеціалізуються на фундаментальних і прикладних 
дослідженнях і розробках, університети – на високотеоретичній освіті, базованій на дослідженнях і 
розробках. Водночас усередині академічних середовищ існують і використовуються умови для 
здійснення вищої освіти з наданням найвищих ступенів. У свою чергу, університетське середовище 
потребує і розвиває його іманентні дослідницько-інноваційні характеристики. Відтак, в освітньо-
науковому просторі функціонують такі основні типи його інститутів: (класичні) університети; 
університети-академії; академії-університети; (класичні) академії, як би при цьому вони не називалися. 

Четверте. Розгляд структури освітньо-наукового простору успішних країн свідчить про 
паритетне існування університетів і академій як ознаку розвинутості цього простору. Політика редукції 
історично диференційованої освітньо-наукової сфери до одного типу інститутів – університетів у цілому 
є регресивною, що суперечить світовій тенденції. У розвинутих країн відсутня тенденція поглинання 
академічних організацій університетськими закладами. Академії і університети є взаємно доповняльними 
та взаємно підтримуючими фундаментальними інститутами сфери освіти і досліджень. 

П’яте. З метою подальшого розвитку термінологічно-поняттєвого апарату доцільно сутнісно 
розмежувати поняття «університет» і «академія», розуміючи під першим – заклад вищої освіти, що 
здійснює освіту на основі досліджень, присуджує/може присуджувати академічні ступені не нижче 
магістерського [6; 11; 17; 20; 32; 33], а під академіями наукові організації різної модальності (асоціації, 
об’єднання, установи, інститути, центри), що водночас здатні використовувати свій потужний науково-
інноваційний потенціал для підготовки фахівців найвищих дослідницьких кваліфікацій. 

Шосте. Інтеграція освіти і науки не може зводитися до інституційного злиття університетів і 
академій, як спрощення, примітивізації закономірно диференційованого освітньо-наукового середовища. 
Інтеграцію освіти і науки слід розглядати як досягнення цілісності, єдності та гармонізації 
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університетсько-академічного різноманіття, що забезпечує розвиток. 
Сьоме. Утворення в 1918 р. (гетьманом П. Скоропадським) НАН та в наступні роки незалежності 

України (1990–1996 рр.) національних галузевих академій наук України відповідає тенденції 
інституційного розвитку світового освітньо-наукового простору і є свідченням орієнтації держави на 
дослідницько-інноваційний тип прогресу. Навіть у кризові роки шість національних академій країни 
демонструють організаційну витривалість, наукову спроможність, відкритість до модернізації і слугують 
чи не надійнішою опорою вітчизняної освітньо-наукової сфери [9; 12; 14; 18]. Що стосується 
закономірного посилення внеску університетів у цю сферу, то це має здійснюватися за рахунок 
вдосконалення університетської мережі [11; 15; 17; 18; 20; 28; 30] із збереженням академічних здобутків.     
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Lugovyy Volodymyr, Slyusarenko Olena, Talanova Zhanna 

UNIVERSITIES AND ACADEMIES: FUNDAMENTAL INSTITUTIONS  
OF WORLD EDUCATIONAL AND RESEARCH AREA  

Summary 
The article outlines academies and universities are institutional founders of world educational and 

research area. Historically primary academies specialize in fundamental and applied research and development 
today, universities – in highly theoretical education based on research and development. Review of typological 
“education and research” variations of universities and academies reveals significant diversity of main 
institutional types: (classical) universities; universities-academies; academies-universities; (classic) academies, 
no matter how they are called. The development of the above mentioned area in countries – world leaders 
provides evidence parity existence of universities and academies on the principles of cooperation and 
complementarity, lack of tendency towards absorption of academic organizations by universities. Rationale for 
essential distinction between “university” and “academy” on the basis of the dominance of study or research is 
substantiated, and the concept of education and science integration as the harmonization of university-academic 
diversity that ensures development have been suggested. Establishment of national academies of sciences in 
Ukraine is in accord with the nature of world educational and research area and innovative type of human 
progress. At the same time, enhancing the role of universities should be done by optimizing their network and 
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increasing university capacity. 
Keywords: university, academy, education, learning, research and development, education and research 

area, fundamental institutions, integration, diversity, development.  
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Анотація 
У статті уточнено й ідентифіковано професійні компетентності викладачів вищої школи. 

Доведено, що інноваційно-акмеологічні компетентності є пріоритетними для розвитку досліджуваного 
феномену 
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Постановка проблеми та її актуальність. Проблема формування професійних 

компетентностей викладачів вищої школи є однією із складних та актуальних у суспільстві, що 
глобалізується. 

Світові глобалізаційні процеси, як про це слушно зауважує професор А.І. Кузьмінський [16], нова 
філософія освіти настійно вимагають інтерактивних інноваційних підходів до розвитку й саморозвитку 
особистості майбутнього фахівця. І суспільні, і державні, і особисті інтереси в майбутньому зможе 
задовольнити тільки людина нової формації, у якої гармонійно розвинені інтелектуальна й почуттєва 
сфера, яка б легко й вільно відчувала себе патріотом своєї країни і громадянином світу, грунтовно знала 
досягнення національної культури й володіла надбаннями світової культурної скарбниці, училася 
протягом усього життя. Тільки за таких умов особистість може ефективно функціонувати, повноцінно 
реалізувати себе в сучасному полікультурному просторі, змінювати власне суспільне буття на краще. Усе 
це має забезпечити вища школа, а конкретно реалізувати вищезазначене завдання покликані її науково-
педагогічні працівники. 

Як наголошено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
сучасний ринок праці вимагає від випускника не тільки глибоких теоретичних знань, а й здатності 
самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від 
суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян [25]. 

Невиправдано принижується й знецінюється сьогодні роль викладача окремими вченими й 
представниками громадськості. Не можна погодитись із думкою Г.Горбачова про те, що нові 
інформаційні технології вже у недалекому майбутньому змінять характер навчання й виховання 
молодого покоління, що педагогіка стане дистанційною. Не виключено, – запевняє він, – що такий підхід 
зробить зайвими університети, школи й дитячі садки, що донести до вихованця слово наставника зможе 
й комп’ютер [7]. На думку американця П.Гудмена, молодь має виховувати вулиця: кафе, магазини, парк, 
підприємство, засоби масової інформації. Дивує такий механістичний підхід. Ніколи, навіть 
найдосконаліша машина, засоби інформації не зможуть замінити особистість, живе слово викладача. 
Шкода, що цю думку підтримують й окремі вітчизняні вчені [16, с. 18]. 

Принагідно відзначити, що сьогодні викладач університету виступає як ключовий суб’єкт 
модернізації та інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності системі вищої освіти. Він повинен 
дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поваги, поважати гідність осіб, які навчаються, 
прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму, володіти глибокими 
професійними знаннями, педагогічною й психологічною технікою [15, с. 69].  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Цікавий блок проблем, пов’язаних із 
підготовкою науково-педагогічної працівників вищої школи, зокрема й університетів, порушують у 
наукових працях вітчизняні й зарубіжні вчені: А. Алексюк [2], В. Алькема [3], В. Андрущенко [4], 
К. Астахова [5–6], В. Бобрицька [8], О. Гура [9], Н. Дем’яненко [13], А. Кузьмінський [16], В. Луговий 
[18], В. Манько [20], О. Мороз [21], Л. Романкова [26], Л. Савенкова [30], В. Семиченко [28], 
Т. Тхоржевська [29] та інші. 
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Як зазначає з цього приводу А.М.Алексюк [2, с. 377], історія і практика народної освіти, історія 
педагогіки засвідчують: ефективність навчання і виховання великою мірою визначається особистістю 
педагога. Цю ж думку підтримує академік О. Мороз [21, с. 1] і вважає, що головною силою, головною 
міцністю вищої школи, її золотим фондом є викладач. Він спільно з О.С. Падалкою та В.І. Юрченком 
вперше в Україні підготували навчальний посібник “Викладач вищої школи: психолого-педагогічні 
основи підготовки” [21]. У ньому автори основну увагу зосереджують на розкритті суті та змісту мудрих 
і принципових основ навчання і виховання видатного педагога, велетня педагогічної науки 
К.Д.Ушинського про те, що: “Ніякі статути й програми, ніякий штучний організм закладу, хоч би як 
хитромудро його придумали, не може замінити особистості у процесі виховання. … Тільки особистість 
може впливати на розвиток і визначення особистості. Тільки характером можна сформувати характер” 
[31, с. 63–64; 2, с. 378]. 

Серед найбільш авторитетних вітчизняних авторів з даної проблеми є К. Астахова. Вона зазначає, 
що університети сьогодні зіткнулися з серйозними труднощами у формуванні викладацького корпусу, 
зокрема: 

 постаріння викладацького складу, що зберігається; 
 скорочення числа викладачів, які мають наукові ступені й вчені звання; 
 нерівномірність розподілу інтелектуального потенціалу по території країни, сильна його 

концентрація в мегаполісах, і особливо в столиці; 
 зниження соціального статусу викладача вищої школи й зневага до нього суспільства  

[6, с. 24]. 
Прикро, але це так. У сучасному українському суспільстві знижуються не тільки якісні параметри 

підготовки аспірантів і докторантів до викладацької діяльності, а й ставлення до вищої освіти, її науково-
педагогічних працівників. Усе це висуває на порядок денний компетентнісний підхід, який передбачає 
визначення освітніх цілей у вигляді результатів, сформульованих як компетентності. Він діє й 
розвивається у межах Болонського процесу з  
2000 року. Цілком слушним є зауваження академіка В.І.Лугового, що компетентнісний підхід певним 
чином змінює (проте не зменшує) роль викладача. Ця роль стає більш спрямовуючою, супроводжуючою 
та відповідальною щодо досягнення студентом певних результатів [18, с. 14]. 

Мета статті: уточнити й обґрунтувати найбільш важливі види компетентностей науково-
педагогічних працівників. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових праць [1–31], досвіду роботи у ВНЗ, а також 
результатів експертного оцінювання дають підстави для виділення найважливіших компетентностей (їх 
виділено емпіричним шляхом у 2007 році 30 загальних і специфічних у дев’яти предметних областях). 
Кожна з компетентностей характеризує здатність до самореалізації, реалізації миттєвих цілей, 
розв’язання певних завдань [18, с. 13]. 

В експертному оцінюванні брали участь 250 респондентів, серед яких: аспіранти (65 осіб), 
докторанти (24 особи), викладачі університетів (161 особа). Експертам запропоновано здійснити 
ранжування п’яти видів компетентностей, ураховуючи види діяльності у системі суб’єкт-об’єктних 
відносин, які визначив і згрупував академік В.І.Луговий [18]:  

1. Інтелектуально-знаннєві. Інтелект – від латинського “розум, пізнання”. Це здатність 
особистості орієнтуватися в навколишньому середовищі, адекватно його відображати й перетворювати, 
думати, навчатися, самонавчатись, самореалізуватись, пізнавати світ, переймати соціальний досвід, уміти 
ставити й розв’язувати завдання і приймати рішення, розумно діяти, передбачати, самостверджуватися, 
здійснювати самоконтроль й самовдосконалюватись протягом усього життя. 

2. Ціннісно-особистісні. Цінність – духовне формоутворення, значимість, критерій оцінки 
дійсності щодо відповідності певним взірцям, ідеалам, вимогам. Поняття “цінність”, як відомо, введено 
І.Кантом для позначення загальних нормативів моралі. 

У сучасному суспільстві “цінність” розглядається як духовне формоутворення, що існує через 
моральні та естетичні категорії, теоретичні системи, утопічні образи, суспільні ідеали і є критерієм 
оцінки дійсності людиною та джерелом смислоутворювальної основи людського діяння. В основі 
ціннісного ставлення людини до світу лежить значимість [27, с. 369]. 

До цієї групи можна віднести вікові, характерологічні, типологічні особливості особистості, 
інтереси, схильності, рівень загальноосвітньої і професійної підготовки; мотиви, що впливають на 
формування ціннісних, матеріальних і духовних орієнтацій, відносин, професійно-наукової компетенції 
та самосвідомості; потреби у самоствердженні, досягненні, визнанні. 

3. Інноваційно-акмеологічні. Інновації – нововведення. Акмеологія – теорія вищих досягнень 
людини й цивілізації. Методологічна категорія “акме” розглядається як можливість вищих досягнень 
людини у різних просторах її буття, видах діяльності, у різних формах її здійснення в усі вікові її 
періоди. Основними складовими інноваційно-акмеологічних компетентностей є: рефлексивно-
конструктивні (здатність бачити, відчувати, розуміти й реалізовувати власні внутрішні зміни; уміння 
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нейтралізувати негативні психологічні утворення та активізувати позитивні); прогностичні (здатність не 
лише коригувати, а й прогнозувати та попереджати негативний особистісний розвиток). 

4. Діалого-комунікативні – здатність реалізовувати внутрішній само перетворюючий діалог; 
уміння нарощувати набір внутрішніх психолого-педагогічних дій для реалізації внутрішніх 
акмеологічних самовпливів і боротьби з низьковартісністю особистості; навички до узгодження 
смислоутворюючих особистісних мотивів із механізмами цілепокладання, що детермінують реалізацію 
мотивів на операційному рівні. 

5. Художньо-творчі – продуктивна, оригінальна й ефективна діяльність, що породжує якісно нові 
оригінальні духовні цінності, інтерес до мистецтва, естетичну свідомість. 

Для опрацювання результатів використано статистичний критерій Фрідмана (χ2
r). Проведені 

розрахунки свідчать, що інноваційно-акмеологічні компетентності посідають провідне місце у діяльності 
аспірантів, докторантів, викладачів університетів (у відсотках – 32; з них: аспіранти – 8, докторанти – 11, 
викладачі – 13). Друге місце – ціннісно-особистісні (26; аспіранти – 7, докторанти – 10, викладачі – 9). 
Третє місце – інтелектуально-знаннєві (відповідно 17; 7; 6; 4); четверте – діалого-комунікативні 
(відповідно 13; 3; 4; 6); п’яте – художньо-творчі (відповідно 12; 2; 4;6). Потрібно відзначити, що 
аспіранти віддають перевагу інтелектуально-знаннєвим компетентностям (7%). У той же час, докторанти 
і викладачі, відповідно 7% і 4%. 

З метою виявлення ціннісних орієнтацій сучасного викладача та оцінки його діяльності нами 
використана методика незавершених речень. Студентам пропонувалося відповісти на дві позиції, які 
стосувалися їх ставлення до науково-педагогічних працівників. У якості респондентів обрані студенти 
однієї з найбільш престижних спеціальностей (перекладачі з іноземної мови) НаУКМА, Національного 
університету ім. В.О.Сухомлинського та Національної академії Служби безпеки України. У дослідженні 
взяли участь 470 студентів. 

Розглянемо отримані дані. У першому завданні пропонувалося доповнити фразу “Сучасний 
викладач університету…”. Отримані варіанти відповідей розділено на чотири категорії: 

1) відповіді, які фіксують позитивні якості найкращого викладача (“професіонал”, “творча 
особистість”; “творець і новатор”; “лідер”; “високоерудована, зацікавлена своєю роботою, енергійна, 
вимоглива, в першу чергу до себе, і до студентів особистість”); 

2) відповіді, що містять негативну оцінку викладача (“суха, нерішуча, невдячна, байдужа, безвольна 
й безвідповідальна, невпевнена в собі, агресивна особистість”; “занурена в себе (зловживання “я”, “мені”, 
“мій”, “переконаний”)”; “думає тільки про матеріальні цінності”; “любить себе і свій предмет, нас не вчить 
думати”; “заклопотаний, утомлений і розчарований у сучасній системі освіти й житті”, “непрофесіонал”, 
“викладач нормативного рівня – виконавець”); 

3) відповіді, що містять нейтральну оцінку викладача (“людина, яка не вміє себе гідно 
презентувати”; “незахищена людина”; “жертва освітніх недоліків”); 

4) відповіді, що містять амбівалентну оцінку одного з викладачів – водночас і позитив, і негатив 
(“людина, яка багато знає, але не має бажання творчо працювати”; “має багато бажань, але обмежені 
можливості”; “добре володіє предметом, хоче, щоб ми його зрозуміли, але нічого не робить, щоб ми 
зацікавилися предметом, покращували свої знання”). 

Контент-аналіз відповідей, їх якісно-кількісний аналіз свідчить, що кількість позитивних 
відповідей склала тільки 37,4%. Переважна кількість учасників (43,6%) дали негативні відповіді. А з 
урахуванням амбівалентних відповідей (19%) їх частка збільшується до 62,6%. 

У відповідь на запитання про свій ідеал, на превеликий жаль, 49,4% аспірантів, докторантів і 
викладачів відповіли, що його не мають. Для 29,8% у якості ідеалу виступають члени сім’ї, друзі. Серед 
інших відповідей 9,8% вказали, що їх ідеал – успішна людина, 8,7% – вольова людина і тільки, як не 
прикро й сумно, 2,3% аспірантів назвали викладача. Ці дані свідчать про втрату впливу суспільства на 
молодь через девальвацію соціальних еталонів і зниження якісних компетентностей (інноваційно-
акмеологічних, ціннісно-особистісних, інтелектуально-знаннєвих, діалого-комунікативних, художньо-
творчих) та соціального статусу науково-педагогічних працівників 

Висновки. Аналіз наукових праць [1–31], багаторічного досвіду роботи у вищій школі свідчить, 
що викладач у знаннєво-орієнтованій парадигмі виконував функцію керівника навчального процесу, 
транслятора знань; в особистісно-орієнтованій – роль організатора, помічника процесу здобуття знань, 
тьютора. У гуманітарній парадигмі викладач виступає як рівноправний суб’єкт взаємодії, як порадник, 
фасилітатор, консультант, модератор. 

У структурі професійної діяльності викладача вищої школи пріоритетними є інноваційно-
акмеологічні компетентності, що характеризуються високим рівнем його активності, самостійності й 
творчості. Цей рівень зазвичай виявляється у вміннях активного слухання, увазі до невербальних проявів 
комунікації та розвитку зворотного зв’язку, прагненні професійного зростання, креативності та 
готовності до змін. 

Посилення уваги до інноваційно-акмелогічних компетентностей викладачів є, з огляду на 
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результати проведеного дослідження, надзвичайно дієвим фактором, що забезпечує зростання 
професійної мотивації, стимулює розвиток творчого потенціалу педагога. Це дозволяє йому виявляти й 
максимально ефективно використовувати особистісні ресурси для досягнення успіху у професійній 
науково-педагогічній діяльності. Проблема самореалізації, змін і саморуху викладача до вершин 
професіоналізму потребує подальших досліджень. 
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Постановка проблеми. Розвиток наукових досліджень у вищих навчальних закладах (ВНЗ) має 

особливе значення, оскільки прогрес суспільства суттєво визначається науковими досягненнями. Нині 
виявлено суперечності між потребою суспільства у новітніх наукових розробках, що сприяли б 
поступальному розвитку науки, освіти, технологій і низькою активністю науково-педагогічних 
працівників ВНЗ у проведенні фундаментальних і прикладних досліджень. Враховуючи виявлені 
суперечності вважаємо, що вивчення і використання надбань минулого в умовах сьогодення щодо 
управління науковими дослідженнями, а саме: організацією, плануванням, розробленням шляхів 
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оптимізації і підвищення ефективності управління науково-дослідницькою роботою (НДР), з’ясування 
тенденцій розвитку системи управління НДР студентів та викладачів ВНЗ є актуальною проблемою.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти управління наукою і 
науковою діяльністю висвітлено у працях В. Андрущенка [1], А. Бойко [3], С. Гончаренка [5], В. Кременя 
[10], В. Майбороди [12] та ін. Значення науково-дослідницької роботи в удосконаленні навчально-
виховного процесу у ВНЗ розкрито у працях Г. Артемчука, В. Курила, М. Кочерган [2], Т. Голуба [4], 
М. Євтуха [9], О. Мороза [14], Л. Сущенко [18] та ін.; особливості формування науково-дослідницьких 
умінь у різні історичні періоди розкрито у працях Н. Дем’яненко [8], В. Майбороди [11] та ін. 

Обґрунтовуючи теоретичні засади науково-дослідницької діяльності викладачів університетів, 
М. Євтухом, виділено такі компоненти у її структурі: проектувальний, інформаційний, аналітичний, 
практичний і рефлексивно-оцінний [9, с.11].  

Досвід організації наукових досліджень у ВНЗ впродовж 2005-2010 рр.; механізми інтеграції 
освіти, науки та інновацій в університетах дослідницького типу; удосконалення підготовки наукових 
кадрів, комерціалізації наукових розробок, співпраця з закордонними компаніями, залучення молоді до 
наукового пошуку розкрито у праці за загальною редакцією М. Єльченка [15].  

Проте системних, історико-ретроспективних досліджень з організації НДР науково-педагогічного 
працівників у ВНЗ не проводилося.  

Мета статті – виявлення тенденцій в управлінні науково-дослідницькою діяльністю 
викладачів у ВНЗ України у період 1960-2014 рр. Для досягнення мети поставлено такі завдання: 
охарактеризувати особливості управління науковою роботою в державі; розкрити тенденції в управлінні 
науковою роботою у ВНЗ; запропонувати шляхи використання надбань минулого в сучасних умовах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Організація наукової діяльності відіграє особливу 
роль у науковій праці. Управління в сфері науки, з одного боку, має багато спільного з управлінням у 
інших галузях діяльності (зокрема, важливі вибір цілей і критеріїв розвитку, планування робіт, їх 
організація і координація, контроль за виконанням і т.д. ), з іншого – володіє особливостями, які 
пояснюються специфікою науки як об’єкту управління. Складність управління наукою посилюється, тим 
що сам процес наукової творчості, його закономірності, тенденції ще й досі вивчаються. 

Аналіз нормативно-правової бази досліджуваного періоду (1960-2014 рр.) у сфері управління 
наукою та науковою діяльністю ВНЗ [6; 15; 16] свідчить, що вона мала ряд аспектів: організаційних, 
економічних, соціальних, правових, психологічних, технічних тощо. 

Зміст організаційних відносин включає прогнозування, планування і координацію наукових 
досліджень. Економічні особливості управління науковою роботою пов’язані із забезпеченням усіма 
видами ресурсів, ціноутворенням, фінансуванням виконуваної наукової роботи. Правові аспекти 
управління науково-дослідницькою роботою пов’язані із використання результатів у виробничому 
процесі, узгодженні нормативних документів, правовим супроводом отриманих результатів, захистом 
авторських прав розробників тощо. Технічні особливості – пов’язані із стандартизацією, технічним 
супроводом отриманих результатів, тощо. Соціальний аспект – пов'язаний із підвищення 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця внаслідок використання у процесі його підготовки 
новітніх методів і технологій навчання та виховання. 

У системі управління науково-дослідницькою діяльністю викладачів  ВНЗ виділено п’ять рівнів: 
державний, міністерський, університетський, інститутський (факультетський), кафедральний. 

 На всіх рівнях управління здійснюється на основі постановки цілей, розробки критеріїв 
ефективності, упорядкування і узгодження взаємодії  відносно самостійних частин і об’єднання їх у 
єдину систему, розподіл ресурсів, встановлення організаційних норм і структур, розмежування сфер 
компетенцій та відповідальності, прийняття та виконання рішень щодо відповідних питань з 
урахуванням зворотних зв’язків. 

З метою виявлення відмінностей і загальних тенденції в управлінні  НДД викладачів у ВНЗ 
України у період 1960-2010 рр. виділено два періоди: 

– період  „двовладдя” (1960–1990 рр.);   
– період демократизації (1991-2014 рр.).    
Коротко зупинимось на аналізі системи управління НДР виокремлених рівнів на кожному 

періоді. 
Аналіз освітніх нормативно-правових документів Міністерства вищої і середньої спеціальної 

освіти СРСР (МВССО) періоду „двовладдя” (1960-1990 рр.), свідчить, що система управління 
здійснювалася як партійними органами виконавчої влади, так і структурними підрозділами МВССО. 
Стратегію розвитку освіти і науки у цей період визначало державне партійне керівництво, а МВССО 
реалізовувало визначені пріоритетні напрями розвитку. Загалом, система управління характеризується 
чіткою централізацією та ієрархічністю. 

Управлінська діяльність МВССО спрямовувалася на розвиток і підвищення ефективності 
науково-дослідницьких робіт у вищій школі, а також експериментально-конструкторських робіт у 
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середніх спеціальних навчальних закладах; удосконалення системи атестації науково-педагогічних 
кадрів, підвищення наукового рівня і практичної цінності дисертацій на здобуття наукових ступенів 
кандидата і доктора наук. 

МВССО СРСР здійснювало керівництво через міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 
республіканського значення які керували безпосередньо підпорядкованими їм ВНЗ, підприємствами, 
організаціями і установами. МВССО СРСР забезпечувало широке залучення професорсько-
викладацького складу ВНЗ до проведення наукових досліджень для потреб народного господарства, 
розробляло і здійснювало спільно з зацікавленими міністерствами і відомствами  заходи з використання 
в народному господарстві результатів цих досліджень; вирішувало за погодженням з Державним  
комітетом Ради Міністрів СРСР з науки і техніки питання відкриття і закриття проблемних лабораторій і 
галузевих науково-дослідницьких лабораторій у ВНЗ; розглядало подані на погодження питання про 
організацію проблемних і галузевих науково-дослідницьких лабораторій в інших ВНЗ; давало дозвіл на 
відкриття і закриття аспірантури у ВНЗ і науково-дослідницьких інститутах незалежно від їх відомчого 
підпорядкування; здійснювало контроль за виконанням НДР у вишах; затверджувало склад 
спеціалізованих рад вишів і наукових установ та здійснювало контроль за їх діяльністю [6, с.245–246].  

Розширенню і активізації наукових досліджень на рівні  ВНЗ значну роль відіграли постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР прийняті в 1956, 1964  і 

1966 рр. На підставі цих рішень у ВНЗ створювалися проблемні лабораторії для розроблення 
актуальних питань сучасної науки і галузеві лабораторії, що фінансувалися промисловими та іншими 
зацікавленими міністерствами і відомствами, а також для  проведення наукових досліджень за 
господарськими договорами з підприємствами і організаціями. 

Проблемні науково-дослідницькі лабораторії створювалися у складі науково-дослідницьких 
секторів (відділів) ВНЗ. Їх діяльність спрямовувалася на проведення теоретичних і експериментальних 
досліджень відповідно до  затвердженого проблемного напряму; надання зацікавленим відомствам і 
організаціям допомоги у проведенні робіт з конструкторських розробок, дослідної перевірки нових 
зразків машин, обладнання, приладів, виробів матеріалів і технологічних процесів, що розроблялися в 
лабораторіях, а також їх впровадження у виробництво. Слід зазначити, що у проблемних лабораторіях 
дослідження здійснювали штатні наукові, інженерно-технічні і допоміжні працівники. Крім того, у 
проблемних лабораторіях наукову роботу виконували  професорсько-викладацький склад кафедр у 
порядку їх звичайних кафедральних доручень, аспіранти, які досліджували проблеми, що відповідали 
напряму лабораторії, стажисти-дослідники і стажери із інших ВНЗ, студенти, які виконували курсові, 
дипломні та інші дослідницькі роботи [6, с.215]. Переважно проблемні лабораторії фінансувалися за 
рахунок бюджетних коштів, цільових надходжень від міністерств або відомств зацікавлених у наукових 
дослідженнях, а також коштів, що виділялися ректором ВНЗ на розширення матеріально-технічної бази 
проблемної науково-дослідницької лабораторії. 

Галузеві науково-дослідницькі лабораторії створювалися на підставі спільного рішення 
відповідного галузевого міністерства і міністерства якому підпорядковується певний ВНЗ. Галузеві 
науково-дослідницькі лабораторії виконували наукові дослідження зі створення нових матеріалів, 
розробляли зразки нової техніки і передових технологій, що сприяли розвитку техніко-економічного 
прогресу, а також розробляли рекомендації з впровадження завершених наукових робіт і здійснювали за 
потребою авторський нагляд.   

Наукову роботу в галузевих лабораторії виконували наукові співробітники, науково-технічний і 
допоміжний персонал, які фінансувалися в межах фонду заробітної плати, що виділялися ВНЗ 
міністерством, в інтересах якого вона створена. Крім того, до роботи в лабораторії залучався 
професорсько-викладацький склад кафедр, аспіранти, які працювали в сфері проблем, що відповідали 
напряму лабораторії, стажисти-дослідники і стажери із інших ВНЗ, студенти, які виконували курсові і 
дипломні роботи. Співробітники ВНЗ, які проводили НДР  в лабораторії мали право на отримання 
оплати в розмірі не більше 50% окладу за суміщенням [6, с.217].  

 Для уникнення паралелізму під час проведення  наукових дослідження у ВНЗ тематика і 
плани наукових робіт розглядалась на раді ВНЗ і затверджувалася ректором. Після цього матеріали 
подавались у Міністерство де складався зведений план науково-дослідницьких робіт, що узгоджувався із 
іншими науковими закладами, а також зацікавленими організаціями. У подальшому МВССО сільно з 
Академією наук СРСР, Державним комітетом Ради Міністрів СРСР з науки і техніки і Держпланом 
коригувати і координували плани найважливіших НДР. 

Варто зазначити, що НДР у ВНЗ здійснювалася як за рахунок держбюджетних, так і спеціальних 
(позабюджетних) коштів, що визначала два її види: держбюджетна НДР  і госпдоговірна.  

Держбюджетна науково-дослідницька робота здійснювалася колективами кафедр в порядку 
виконання наукових доручень відповідно до посади науково-педагогічного працівника і  фінансувалася 
вона згідно з кошторисом ВНЗ за рахунок бюджетних коштів. 

Госпдоговірна науково-дослідницька робота виконувалася колективами ВНЗ на підставі 



 166 

договорів укладених з підприємствами і організаціями для проведення наукових досліджень або 
конструкторських розробок. Ця робота оплачувалася замовником за рахунок коштів, що передбачених у 
його фінансовому плані. 

Установлено, що при залученні професорсько-викладацького складу для виконання 
госпдоговірних тем укладався індивідуальний договір. У ньому вказувалися: характеристика і об’єм 
виконуваної роботи з описом завдань за  етапам; терміни і порядок оплати виконуваної роботи; умови 
відповідальності за несвоєчасність і неякісне виконання дорученої роботи.  

З метою мотивації науково-педагогічних працівників і студентів за успішне виконання науково-
дослідницької роботи адміністрацією ВНЗ здійснювалось заохочення і преміювання. Це такі види 
заохочення: подяка, нагородження почесною грамотою, занесення в Книгу пошани (Дошку пошани), 
присвоєння звання кращий працівник з професії, грошова премія або нагородження цінним подарунком.  

Преміювання науково-педагогічних та інших співробітників ВНЗ здійснювалося: за дострокове 
виконання річного тематичного плану НДР  за умови забезпечення високої якості дослідження; за 
успішне завершення у визначений термін найактуальніших НДР; за успішну роботу з впровадження 
результатів НДР у виробництво.  

Підставою для преміювання науково-педагогічних  та інших співробітників ВНЗ було: 
акти комісій, які приймали виконання НДР;  
рішення рад ВНЗ, а також інших науково-дослідних установ по роботам, що виконувалися за 

рахунок коштів по бюджету; 
відгуки міністерств, відомств, наукових установ, підприємств про результати впровадження робіт 

у виробництво [6].    
На рівні факультету безпосередньою науковою роботою керував декан. Він здійснював 

керівництво НДР кафедри; організовував і проводив міжкафедральні наради, наукові й науково-
методичні наради та конференції; здійснював загальне керівництво науковою роботою студентів, що 
проходили на кафедрах, у наукових гуртках і наукових товариствах; керував підготовкою аспірантів і 
роботою з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу [6, с.249].   

На рівні кафедра НДР професорсько-викладацьким складом виконувалася з однієї або декількох 
близьких дисциплін, а також проводилася підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх 
кваліфікації. Варто зазначити, що у склад кафедри входили професори, професори-консультанти, 
доценти, асистенти, старші викладачі, викладачі, старші і молодші наукові співробітники, аспіранти [6, 
с.253]. Викладачі кафедри проводила НДР у відповідності з затвердженим планом; керували НДР 
студентів; обговорювали завершені НДР; впроваджували результати цих робіт у виробництво; 
рекомендували до друку завершені наукові роботи; здійснювали попередній розгляд дисертацій членів 
кафедри, що подавалися на захист; налагоджували зв’язки з промисловими, сільськогосподарськими 
підприємствами, колгоспами, закладами і установами з метою надання їм науково-технічної допомоги.   

Отже, організація і проведення у 1960-1990 рр. наукових досліджень у ВНЗ здійснювалася за 
такими напрямами: розробка теоретичних проблем; розв’язання найбільш актуальних завдань в галузі 
народного господарства; створення підручників і навчальних посібників; виконання дослідницьких робіт 
науково-методичного характеру.  Про значну увагу держави до НДР ВНЗ у досліджуваний період 
свідчить те, що у складі кафедри передбачалися посади: професор-консультант, старший і молодший 
науковий співробітник. 

Аналіз нормативно-правових документів Міністерство освіти і науки (МОН) України періоду 
демократизації (1991-2014 рр.) свідчить, що існуюча система управління НДР у ВНЗ характеризувалася 
процесами демократизації, демонополізації і багатоканальності у фінансуванні наукових досліджень.  

Виокремлені рівні загальної системи управління НДР характеризується певними компетенції та 
функціями. Зокрема, на державному рівні здійснюється законодавче врегулювання сутності, видів, 
змісту, пріоритетних напрямів науково-дослідницької діяльності, що закріплено в Законах України „Про 
вищу освіту”(2014 р.), „Про науково і науково-технічну діяльність”, „Про державні цільові програми” 
(2007 р.), „Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні” (2012 р.) [17]. Крім того, 
забезпечується реалізація державної політики у галузі вищої освіти і науки, організовується розроблення 
відповідних загальнодержавних та інших програм, розробляється нормативно-правове забезпечення 
організації та проведення НДР.  

Водночас на цьому рівні пропонуються суттєві зміни в системі вищої освіти і науки, а саме:  
фінансовий та управлінський аудит системи управління освітою і наукою, створення у сфері вищої 
освіти сучасної системи виробництва знань, технологій та інновацій, інтеграція академічної та 
університетської науки, зокрема шляхом створення спільних дослідних підрозділів тощо [7].  

На рівні МОН України здійснюється  аналітико-прогнозтична діяльність у галузі вищої освіти, 
визначаються тенденції, стратегічні напрями розвитку вищої освіти відповідно до науково-технічного 
прогресу та інших факторів. МОН України розробляє пропозиції щодо обсягів державного фінансування 
наукової і науково-технічної діяльності ВНЗ, здійснює управління в галузі наукової і науково-технічної 
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діяльності, а також організовує і забезпечує проведення наукової роботи.  
Відповідно до Закону України „Про державні цільові програми” організаційні функції та 

реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки через систему державних  наукових і 
науково-технічних програм здійснює Департамент науково-технічного розвитку МОН України, яким 
розроблена державна програма „Наука в університетах” спрямована на підвищення престижу наукових 
досліджень  професорсько-викладацького і студентського складу.  

На рівні ВНЗ основними завданнями у галузі наукової, науково-технічної діяльності є:  
- розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психологічних, 

соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів 
науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Використання прикладних 
досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку  наукового потенціалу, залучення 
додаткових коштів для вирішення соціальних і інших завдань галузі; 

-  дослідження і розробка теоретичних і методологічних основ формування і розвитку вищої 
освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення 
визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки; 

- забезпечення підготовки у ВНЗ кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу; 

- розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної, науково-технічної продукції та 
конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій 
тощо [15, с.257–258]. 

Фінансування наукової, науково-технічної діяльності здійснюється за принципом 
багатоканальності, у тому числі із використанням можливостей, які надає входження України в 
міжнародний науковий простір. 

Загалом управління науковою і науково-технічною діяльністю здійснює МОН України, проте 
поточне та перспективне планування наукової, науково-технічної діяльності – ВНЗ. Фінансування 
фундаментальних досліджень і прикладних розробок за кошти загального фонду державного бюджету 
здійснюється на підставі проходження конкурсного відбору.  

Основними критеріями відбору проектів фундаментальних і прикладних досліджень за рахунок 
коштів загального фонду державного бюджету є:  

- актуальність, науково обгрунтована перспективність тематики проекту; 
- наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів досліджень;  
- наявність попереднього доробку щодо даної тематики; 
- залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих учених, студентів, 

захист за результатами досліджень кандидатських і докторських дисертацій; 
- перспективність подальшого використання результатів досліджень; 
- наявність публікацій; 
- можливість використання у навчальному процесі. 
Проведення конкурсу здійснюється спочатку на базі ВНЗ а потім Міністерства. На рівні ВНЗ, 

проекти на виконання наукових досліджень попередньо обговорюються на рівні кафедри, лабораторії або 
відділу. Потім експертизу поданих проектів досліджень і розробок здійснюють не менше двох експертів, 
які готують окремі експертні висновки. У подальшому розгляд проектів-переможців здійснює Вчена 
(наукова, науково-технічна, технічна) рада ВНЗ. 

Представлені ВНЗ або НУ проекти подаються на експертизу профільних секцій МОН України. 
Експерт розглянувши кожен проекту готує експертний висновок. У подальшому результати експертизи 
проектів розглядаються у профільній секції МОН України де складається протокол з переліком проектів 
та зазначенням їх оцінки, коментарями і рекомендаціями. Потім рішення про фінансування проекту 
затверджується експертною  радою і на підставі рішення ради видається відповідний наказ МОН України  
[15, с. 266–269].  

 На рівні ВНЗ управління науково-дослідною роботою передбачає організація конкурсів на 
проведення наукових досліджень за рахунок державного бюджету, планування науково-дослідних робіт, 
участь науково-педагогічних працівників у комплексних наукових проектах і програмах, в тому числі і з 
зарубіжними ВНЗ, забезпечення матеріально-технічною базою проведення наукових досліджень, 
підготовка наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру тощо.  

Для організації та координації наукової, науково-технічної діяльності у ВНЗ згідно зі статутом 
створюються науково-дослідні частини, науково-дослідні сектори, науково-дослідні інститути, наукові 
відділи. Водночас до зазначених структурних одиниць входять наукові підрозділи факультетів і кафедр, 
навчально-науково-виробничі центри, проектні та конструкторські бюро, проблемні лабораторії, науково 
та науково-технічні відділи, підрозділи з організації, координації та забезпечення наукової, науково-
технічної діяльності; науково-дослідні інститути. Управління та організацію науковою, науково-
технічною діяльністю  в університеті здійснює проректор з наукової роботи через створені у ВНЗ наукові 
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підрозділи та дорадчі наукові структури (науково-технічні ради, наукові секції за пріоритетними 
напрямами, експертні комісії тощо). 

Наукові дослідження, що проводять за рахунок державного бюджету фінансуються МОН 
України незалежно від фінансування освітньої діяльності. У першочерговому порядку фінансуються 
фундаментальні і прикладні дослідження, а також науково-дослідні роботи, що виконуються в рамках 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки [16, с. 582].  

За підсумками виконаних наукових досліджень ВНЗ складають відповідні звіти, видають збірки 
наукових праць, доповідей і тез доповідей на наукових конференціях, анотацій завершених наукових, 
науково-дослідних і науково-технічних робіт. 

 На рівні кафедри ВНЗ здійснюється організація і проведення наукових конференцій викладачів і 
студентів; планування тематики колективних або ж індивідуальних наукових досліджень викладачів; 
організація і проведення виставок, конкурсів, олімпіад студентів; робота з аспірантами і докторантами; 
проведення підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу тощо.  

На рівні викладачів – розроблення планів науково-дослідної роботи; участь у наукових 
конференціях, конкурсах, семінарах, круглих столах; підготовка монографій, підручників, навчальних 
посібників, методичних рекомендацій, статей, відгуків на автореферати дисертацій,  звітів про науково-
дослідну діяльність; керівництво науковою роботою студентів тощо. 

На рівні студентів – планування наукового дослідження; підготовка матеріалів конференцій, 
статей, звітів; участь у роботі наукових клубів, гуртків, проблемних груп; участь у конкурсах науково-
дослідних робіт, виставках, олімпіадах; участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем; 
планування, виконання і захист курсових і кваліфікаційних робіт тощо.   

Проте не дивлячись на чітку структуру організації наукових досліджень ефективність її є 
відносно низькою. Враховуючи, що основним організатором і виконавцем наукового дослідження є 
професорсько-викладацький склад кафедри актуальним залишається реформування системи управління 
науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу із використанням як надбань минулого, 
так і запровадженням нових ідей, зокрема дотримуючись принципу профільності і регіональності, 
створення на базі провідних університетів сучасних проблемних і галузевих наукових лабораторії з 
потужною матеріально-технічною базою, належним фінансуванням.  

Висновки. Отже, розкрито загальні тенденції в управлінні НДД у вищій школі, а саме: у 1960-
1990 рр. існуюча система управління НДР студентів та викладачів ВНЗ характеризувалася  подвійною 
системою управління, чіткою централізацією та ієрархічністю; стратегічні напрями розвитку освіти 
визначало державне партійне керівництво;  діяльність Міністерства спрямовувалася на реалізацію 
завдання партії та уряду; на державному рівні здійснювалася розробка заходів  із упровадження 
результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників у різні галузі народного 
господарства; за погодженням із Державним комітетом Ради Міністрів СРСР з науки і техніки 
відбувалось відкриття і закриття проблемних і галузевих науково-дослідних лабораторій.  

У період 1991-2014 рр. в системі управління науково-дослідною діяльністю ВНЗ спостерігається 
демократизація і часткова демонополізація; залучення на проведення наукових досліджень як коштів 
держбюджету, так і міжнародних грантодавців; підвищення рівня автономності ВНЗ в організації та 
управлінні НДР; „залишковий” принцип  державного фінансування науково-дослідницької діяльності.  

Перспективами подальших досліджень є вивчення досвіду організації наукових досліджень у 
країнах Європейського Союзу, пошук ефективних шляхів впровадження результатів наукових 
досліджень в освітній процес ВНЗ, комерціалізація наукових розробок  тощо.  
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Постановка проблемы и ее актуальность. Определить оптимальное место периодического 
закона в структуре содержания курса химии. Усвоение изменений периодических свойств элементов и 
соединений позволит выполнить обе функции: цель и средства обучения. 

Анализ научных публикаций, посвященных проблеме. Проведен анализ расположения 
периодического закона в пособиях по химии для поступающих в ВУЗы, а также в учебниках химии для 
высшей школы советских и зарубежных авторов – ученых. 

Цель статьи. Проанализировать разные подходы изучения периодического закона. Предложить 
оптимальный вариант его изучения. 

Изложение основного материала. Содержание любого учебного предмета должно быть 
представлено четырьмя видами, чтобы успешно обеспечивать выполнение социального заказа общества: 
1) системой научных знаний (основы науки); 2) системой умений (специальных, интеллектуальных, 
общеучебных); 3) опытом творческой деятельности, накопленной человечеством в данной области 
науки; 4) опытом отношения к окружающей действительности, правильной ценностной ориентации [1]. 

Все эти четыре вида взаимосвязаны. Так не зная закономерностей протекания химической 
реакции, нельзя осуществить ее практически. Без эксперимента нельзя приобрести полноценных знаний 
об изучаемом объекте, как нельзя их получить, не умея работать с учебником. Не обладающий опытом 
творческой деятельности человек обречен лишь на копирующие действия, у него не могут возникнуть 
оригинальных мыслей. Он не сможет решать усложненные задачи, отвечать даже на простые, но 
необычно поставленные вопросы, потому что не умеет перенести свои знания в новые ситуации, не 
умееть видеть проблему и.т.д. Наконец, на основе эмоционально-волевой сферы личности, ее отношение 
к изучаемому, знания перерастают в убеждения, формируется мировоззрение. Этот процесс не возможен 
без творческой деятельности по овладению знаниями и умениями. При этом знания должны быть 
связаны с жизнью, носить политехнический характер. Например, убеждения в необходимости охраны 
окружающей среды не могут возникнуть без изучения химических производств, основ сельского 
хозяйства, осознания могучей силы науки.  

Для успешного усвоения школьного курса химии важно его построение. При этом необходимо не 
только выявление структуры, но и его построение. Для школьного курса химии принят историко-
логический подход, он позволяет с наибольшей полнотой осуществлять  в обучении химии функции 
образования, воспитания и развития учащихся. 

Изучение школьного курса химии делится на четыре этапа. 
Первый этап – вводный курс химии, изучаемый до периодического закона на базе атомно-

молекулярного учения. 
Второй этап – изучение периодического закона и периодической системы Д.И.Менделеева, в 

свете современной теории строения вещества. 
Третий этап – изучение наиболее типичных элементов по группам периодической системы 

Д.И.Менделеева. 
Четвертый этап – изучение органических веществ на основе современной теории строения 

органических веществ. 
Первая тема «Первоначальные химические понятия» теоретическая база 8 класса. Именно в этой 

теме изучается атомно-молекулярное учение. 
Тема «Кислород. Оксиды. Горение.» необходима для понимания периодического закона, она 

наиболее близка и знакома учащимся из курса природоведения. В этой теме конкретизируются 
положения атомно-молекулярного учения, вводится понятие об оксидах и первоначальные 
представления об окислении. Кроме того, в этой теме учащиеся получают систему знаний о конкретном 
элементе и простом веществе на атомно-молекулярном уровне и учатся характеризовать вещество по 
определенному плану. 

Тема «Водород. Кислоты. Соли» дает представление о водородных соединениях элементов, 
необходимое для понимания периодического закона, формирует первоначальное понятие о реакциях 
замещения и впервые знакомит учащихся с реакциями обмена. Изучение в данной теме кислот и солей 
полной системы знаний о них не формирует. 

Тема «Вода. Растворы. Основания» служит логическим продолжением первых двух тем. Здесь 
приобретается система знаний о воде как сложном веществе и отдельные элементы знаний об 
основаниях. Раздел о растворах предназначен прежде всего для характеристики воды как растворителя. 
Растворимость веществ характеризует не свойства воды, а свойства растворимых в ней веществ.  

Первоначальные сведения об оксидах, основаниях, кислотах и солях размещены по темам 8 
класса, содержащим описательный материал о важных веществах: кислороде, водороде, воде. При их 
изучении осуществляется последовательное ознакомление учащихся с классами неорганических 
соединений. 

Полученные здесь сведения неполны и недостаточно систематизированы, чтобы стать базой 
изучения периодических закономерностей. Поэтому предусмотрены их обобщение изученного и 
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формирование общего понятия о классах соединений. Важным является не характеристика отдельных 
классов соединений, а усвоение их в системе, во взаимосвязи и взаимообуслевлености. Это имеет 
большое значение для мировоззренческих выводов и для развития логического мышления учащихся. 

Обобщение важнейших классов неорганических соединений дает достаточно полную 
информацию о сложных веществах: классификацию оксидов, оснований, кислот, солей, их физические и 
химические свойства, получения. Собственно, это практически вся основа не только школьного курса 
химии, но и курса неорганической химии высшей школы. Вузовская программа естественно расширена, 
подробнее изучаются d-элементы, а также f-элементы. Изучая вузовскую химию студенты знакомятся с 
новыми элементами главных и побочных подгрупп, их соединениями, свойствами. И на основании 
знаний школьного курса могут прогнозировать свойства неорганических веществ. 

Далее начинается основной курс. Он открывается темой «Периодический закон и периодическая 
химических элементов Д.И.Менделеева». Периодический закон и его периодическая система – один из 
важнейших законов природы, в то же время это и методическая основа изучения химии. С одной 
стороны это цель, с другой – средство изучения химии. Любой систематический курс химии содержит в 
своей основе периодический закон. В связи с этим особое значение приобретает определение его 
место в курсе химии. При этом следует учитывать обе функции периодического закон: цель и средства 
обучения, они должны находится во взаимной связи и определенном равновесии [2]. 

Если рассматривать периодический закон как цель изучения, то для достижения большей 
доказательности и убедительности ему должно предшествовать большое число фактов. В противном 
случае, без учета второй функции можно впасть в ошибку характерную для старых программ – закон 
изучался в конце курса как обобщение. Так, в 1920 году были составлены две школьные программы по 
химии. В программме петроградских авторов (руководитель В.Н.Верховский) периодический закон 
изучался в конце курса как итоговое обобщение. Программа московских авторов (руководитель 
П.П.Лебедев) не предусматривала изучение периодического закона, посчитавшей как сложной. И это 
после 50 лет открытия периодического закона!  

Слишком ранее изучение периодического закона, перенесение его в начало курса с целью 
усиления функции, как средства обучения не дает учащимся ничего, кроме формальных знаний. Они не 
имея достаточной базы в виде фактического материала, не могут осознать значение открытия 
Д.И.Менделеевым и осваивают периодический закон догматично, а это наносит ущерб воспитательной и 
развивающей сторонам обучения.  

Не имея знаний об элементах и их соединениях нет возможности убедиться в главном смысле 
периодического закона – о периодических изменениях свойств элементов и их соединений в периодах и 
группах. Например: изменение свойств и их соединений элементов ІІ периода. Литий – типичный 
металл, бериллий – амфотерный элемент, от бора до фтора периодически усиливаются неметаллические 
свойства. Такие же закономерности можно проследить в соединениях этих элементов.  

Еще одна крайняя точка зрения – изучение строения атомов до периодического закона. Такой 
подход, совершенно игнорирующий принцип историзма, также приведет к недооценке воспитывающей 
функции обучения. Но самое, ценное, главное, даже гениальное, что успешная разработка теории 
строения вещества оказалось возможной благодаря тому, что периодическая система элементов 
Д.И.Менделеева направляла ученых на поиски причин периодичности, стимулировала развитие науки. 

Вместе с тем составляют школьные программы построение содержание которых противоречит 
дидактическим принципам. Строение атомов изучается до периодического закона. Периодический закон 
и периодическая система химических элементов изучается в начале курса. В соответствии с такой 
программой учащиеся знакомятся со структурой периодической системы, узнают, что такое периоды и 
группы. Но им непонятно, что такое периодические изменения свойств веществ в периодах и группах, 
так как по программе они не проходили классы соединений и не знают их свойств. Построение такого 
содержания мы видим в учебнике химии для 8 класса общеобразовательной школы, авторы Сатбалдина 
С.Т., Лидин Р.А. [3]. Содержание учебника подтверждает сказанное выше. 
Введение  § 1. Что изучает химия? § 2. Для чего необходимо изучать химию? § 3. Каков путь познания 
химии?  От химического явления к атому § 4. Химическая реакция и ее признаки. Лабораторная работа  
1 § 5. Вещества в природе и их физические признаки. Лабораторная работа  2 § 6. Микрочастицы 
вещества – молекулы и атомы. Сущность химической реакции От атома к химическому явлению. 
Атом. Химический элемент 
§ 7. Состав атомов (протоны, нейтроны, электроны) § 8. Вид атома – химический элемент. Изотопы. 
Ионы § 9. Символы и названия химических элементов § 10. Абсолютная и относительная масса атомов 
химических элементов § 11. Модели атома. Движение электрона в атоме. Орбитали § 12. Взаимодействие 
электронов с ядром. Энергетические уровни и подуровни § 13. Последовательность заполнения 
орбиталей § 14. Состав, строение, свойства элементов, в атомах которых  заполняется первый 
энергетический уровень § 15. Состав, строение, свойства элементов, в атомах которых  заполняется 
второй энергетический уровень § 16. Состав, строение, свойства элементов, в атомах которых  
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заполняется третий энергетический уровень § 17. Периодическое изменение свойств элементов 
(Практическое занятие) § 18. Состав, строение, свойства элементов, в атомах которых дополняется 
третий и начинает заполняться четвертый энергетический уровень § 19. Периодическое изменение 
степеней окисления элементов и состава химических соединений § 20. Периодический закон и 
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева  § 21. Структура периодической системы и строение 
атома § 22. Характеристика элемента по положению в Периодической системе § 23. Что мы изучили? 
Что предстоит изучить в дальнейшим? Молекула – система взаимосвязанных атомов § 24. Связывание 
атомов одного неметаллического элемента. Неполярная ковалентная связь.  Валентность § 25. 
Взаимодействие атомов разных неметаллических элементов. Полярная ковалентная связь. 
Электроотрицательность § 26. Взаимодействие атомов металлических и неметаллических элементов. 
Ионная связь § 27. Количество вещества. Моль § 28. Относительная молекулярная масса. Молярная 
масса § 29. Физические характеристики химической связи Вещество – система взаимосвязанных 
атомов, ионов и молекул. Общая харатеристика простых веществ § 30. Простые вещества с 
молекулярнойкристаллической решеткой § 31. Простые вещества с атомной кристаллической решеткой § 
32. Простые вещества с металлической кристаллической решеткой § 33. Положение элементов в 
Периодической системе и типы кристаллических решеток их простых веществ Общая характеристика 
сложных веществ § 34. Молекулярные и ионные сложные вещества § 35. Количественная 
характеристика веществ § 36. Количественная характеристика газов § 37. Химические элементы и 
строение простых и сложных  веществ § 38. Водород. Нахождение в природе. Получение и физические 
свойства § 39. Химические свойства водорода. Окислительно-восстановительные реакции § 40. 
Кислород. Нахождение в природе. Получение. Физические свойства § 41. Кислород и озон. Физические 
свойства. Применение § 42. Получение кислорода в лаборатории (Практическая работа) Важнейшие 
классы сложных веществ. Оксиды  § 43. Получение оксидов. Реакции соединения § 44. Определение 
массовой доли элементов в сложных веществах § 45. Положение элементов в Периодической системе и 
общая характеристика оксидов § 46. Процесс образования оксидов из простых веществ как 
термохимическая реакция. Тепловой эффект и энтальпия реакции § 47. Энтальпия образования вещества. 
Расчет энтальпии реакции 
§ 48. Составление уравнений реакций получения оксидов и расчет энтальпии реакций (Практическое 
занятие) § 49. Расчеты по химическим уравнениям (Практическое занятие) § 50. Расчеты по 
термохимическим уравнениям (Практическое занятие) § 51. Характеристика оксидов (Практическое 
занятие)  Гидроксиды § 52. Кислоты (кислотные гидроксиды) § 53. Электролитическая диссоциация 
кислот § 54. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые кислоты § 55. Бескислородные  
кислоты  § 56. Расчеты по уравнениям реакций получения кислот (Практитическое занятие) § 57. 
Характеристика кислот (Практическое понятие) § 58. Основания (Основные гидроксиды) § 59. 
Характеристика оснований (Практическое занятие) § 60. Индикаторы и гидроксиды (Практическая 
занятия) § 61. Типы оксидов и гидроксидов (Практическая работа) Соли § 62. Получение солей    
Лабораторная работа 3 § 63. Составление формул и названий солей (Практическое занятие) § 64. Распад 
гидроксидов и солей на ионы (Практическое занятие) § 65. Классы неорганических веществ 
(Практическое занятие) § 66. Сущность процесса растворения. Растворы. Уравнения химических реакций 
в растворе Химические превращения классов неорганических веществ § 67. Химические свойства 
металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами § 68. Взаимодействие металлов с водой  
Лабораторная работа 4 § 69. Взаимодействие металлов с кислотами 
§ 70. Химическая активность металлов в водном растворе  Лабораторная работа  5 § 71. Взаимодействие 
металлов с солями  Лабораторная работа 6 § 72. Химические свойства основных оксидов Лабораторная 
работа  7 § 73. Химические свойства оснований  Лабораторная работа  8 § 74. Химические свойства 
кислотных оксидов и кислот § 75. Химические свойства солей. Взаимодействие солей с кислотами. 
Реакции между солями § 76. Гидролиз солей  Лабораторная работа 9 § 77. Химические свойства 
неорганических веществ (Практическая работа) Состав и приготовление растворов § 78. 
Растворимость веществ § 79. Растворимость твердых веществ в воде Лабораторная работа 10 § 80. 
Массовая доля растворенного вещества § 81. Приготовление раствора заданного состава (Практическая 
работа) § 82. Молярная концентрация растворенного вещества От химических элементов к основным 
классам неорганических веществ (Обобщающее домашнее задание) 

Встречаются статьи, в которы авторы считают, что имеют право на существование изучение 
строение атома до периодического закона. А периодический закон изучать в начале курса химии. При 
этом они ссылаюся на известные пособия по химии для поступающих в ВУЗы: Г.П.Хомченко, М. 
Высшая школа 1985г., пособие для поступающих в ВУЗы, МГУ, Ф.Н. 1974, Капуцкий пособие для 
поступающих в ВУЗы, Минск, Вышэйшая школа, 1979г. и др. В ВУЗовских учебниках такая же картина 
[4-8]. Но это логично, так как периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева достаточно 
подробна изучена в школьном курсе. И студенты довольно грамотно пользуются периодической 
системой как средство обучения. При изучении наиболее типичных элементов по группам 
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периодической системы студенты могут дать характеристику элементам и их соединений на основе 
положения элементов в периодической системе. 

Выводы. Периодический закон и периодическая система элементов – это не только один из 
важнейших законов природы, это и методическая основа изучения химии. Это с одной стороны цель, с 
другой – средство изучения химии. Для достижения большой доказательности и убедительности 
периодических изменений свойств элементов и их соединений ему должно предшествовать большое 
число фактов.  
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ON THE CONSTRUCTION OF THE COURSE CONTENT CHEMISTRY 
Summary 

The analysis of the course of neorganical chemistry is carried.. Any systematic course of chemistry 
includes in its basis the periodic law. In this regard definition  its  particular importance in aware of chemistry. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

Анотація 
У статті аналізуються зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи, обґрунтовується сутність поняття «професійна підготовка вчителя» у зарубіжних та 
вітчизняних джерелах, розкриваються підходи науковців щодо проблеми підготовки майбутніх учителів. 

Ключові слова: професійна підготовка, вчитель початкової школи, підготовка майбутніх учителів 
 
Актуальність проблеми. У контексті сучасного реформування системи освіти, фундаментальна 

наукова, професійна та практична підготовка майбутніх фахівців повинна здійснюватися на високому 
рівні. Сучасна професійна діяльність майбутнього вчителя початкових класів базується на підготовці 
студента як високопрофесійного фахівця, який ознайомлений з сучасними світовими вимогами до 
навчально-виховного процесу школи першого ступеня, підготовлений до організації навчальної 
діяльності молодших школярів як педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток особистості, 
підготовку її до розв'язання завдань життєтворчості. Саме тому необхідним завданням вищої 
педагогічної освіти в Україні є підвищення професійної готовності педагогічних працівників загалом та 
майбутніх учителів початкової школи зокрема. 

В умовах інтеграційних процесів, модернізації педагогічної освіти України відповідно до 
положень Болонської декларації, перед системою професійної освіти України постали нові завдання, 
шляхи розв’язання яких зумовлені підвищенням ролі особистості і професіоналізму вчителя як фахівця. 
У зв’язку із зростаючою значимістю освітніх процесів, які відбуваються в Європі і світі, необхідно 
шукати нові підходи, форми і методи підготовки спеціалістів, які б стали конкурентоспроможними на 
ринку праці. Тому вивчення досвіду підготовки вчителів у європейських країнах все частіше стає 
об’єктом дослідження вітчизняних науковців, серед них Н.Абашкіна, Н.Авшенюк, О.Глузман,  
Т.Кошманова, А.Парінов, Л.Пуховська, та ін. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць, які розкривають проблему професійної 
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підготовки фахівців, питання професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи залишається 
не до кінця дослідженим і потребує всебічного обґрунтування, що забезпечить підвищення рівня 
професіоналізму та компетентності вчителів і відповідатиме новим соціальним та освітнім вимогам. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблема професійної підготовки майбутнього 
педагога є актуальною у теорії та практиці вищої школи. Сучасні дослідники приділяють значну увагу 
різним аспектам професійної підготовки майбутнього вчителя. Зокрема проблемі формування та 
розвитку педагогічних умінь майбутніх учителів присвячені праці В.Бондаря, С.Гончаренка, І.Зязюна, 
О.Коберника, В.Кузя, О.Пометун та ін. Такі вчені, як І.Гаврик, О.Комар, С.Сисоєва, О.Шапран, 
О.Ярошенко та інші у своїх дослідженнях розкривають підготовку педагогічних кадрів до впровадження 
нововведень та формування готовності до майбутньої інноваційної діяльності. Т.Алексєєнко, О.Березюк, 
М.Богданова, О.Євдокимов, В.Ковальчук, Л.Коношевський, В.Краснопольський, М.Лещенко, 
С.Логачевська, Л.Машкіна, Н.Нетребко та інші розглядають проблеми професійно-педагогічної 
підготовки студентів педагогічних вищих навчальних закладів до використання нових технологій. 
Формування професійно важливих особистісних якостей спеціалістів розглядається у працях 
Б.Гершкунського, А.Петровського, С.Рубінштейна та ін. Розробка змісту, форм і методів активізації 
пізнавальної діяльності студентів у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін представлена 
у працях О.Абдулліної, О.Дубасенюк, О.Кондратюк, Н.Кузьміної, В.Лозової, О.Мороза та ін. 

Мета статті полягає в здійсненні аналізу основних зарубіжних та вітчизняних наукових 
досліджень з проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, місця в ній 
науково-дослідної роботи студента. 

Виклад основного матеріалу. Закон України про вищу освіту визначає вузівську підготовку як 
процес здобуття поглиблених теоретичних знань, практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю 
(чи спеціалізацією), загальних засад методології науково-дослідної діяльності, інших компетентностей, 
достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру професійної діяльності. 

Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що сучасна Європа надає великого значення 
професійній підготовці вчителя до педагогічної діяльності через дослідження. Підхід до 
професіоналізації як до утвердження сучасного кваліфікаційного стандарту підготовки вчителя (цінності, 
знання, поведінка) розробляється зусиллями вчених багатьох країн Європи (Г.Кілчтерман, А.Робер, 
М.Старіда, П.Хілгрен та ін.). На початку 90-х років у вітчизняній літературі з’явилися праці, присвячені 
оновленню професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, різні аспекти якої розглядалися в 
дослідженнях А.Алексюка, А.Бойко, Н.Кічук та ін. Сформувалася також школа дослідників, пошуки 
яких спрямовані на вивчення питань порівняльної педагогіки: методологічні та загальнодидактичні 
проблеми (М.Кларін); методологічні проблеми вищої педагогічної освіти за рубежем (Л.Пуховська). 
Таким чином, у вітчизняній та зарубіжній педагогічній освіті народжуються принципово нові підходи до 
підготовки майбутніх учителів [5, с. 70-72]. 

Професійну підготовку науковці визначають як процес формування фахівця для певної галузі 
діяльності, оволодіння ним певним родом занять, професією. Відомі різні підходи до визначення сутності 
професійної підготовки з позицій сучасної психолого-педагогічної науки. Так, психологи Л.Войтко, 
О.Киричук, С.Максименко, В.Семиченко та ін. трактують її як засіб росту індивідуального потенціалу 
особистості, розвитку її резервних сил, пізнавальної та творчої активності на основі оволодіння 
загальнонауковими та професійно значущими знаннями, вміннями й навичками. Найбільш повний аналіз 
сутності професійної підготовки знаходимо у працях В.Семиченко, яка обґрунтовує правомірність 
розуміння її як процесу професійного становлення майбутніх спеціалістів; мети й результату діяльності 
вищого навчального закладу; сенсу включення студента у навчально-виховну діяльність [7]. 

Сучасні вчені по-різному підходять до трактування поняття «професійна підготовка». Під 
поняттям «професійна підготовка майбутнього вчителя» у педагогіці й методиці розуміють єдність 
змісту, структури, цілей навчання й виховання студентів, способів реалізації набутих знань, навичок і 
вмінь у роботі з учнями. 

Зміст поняття «професійна підготовка вчителя» представлено у роботах Н.Боритко, Н.Глузман, 
Л.Коваль, І.Пальшкової, О.Пєхоти, О.Савченко, В.Сластьоніна, Л.Хомич та ін. У своїх працях науковці 
розглядають підготовку вчителя у вищому навчальному закладі як процес опанування професією 
майбутнім учителем та як результат навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. 

Так, Л. Ахмедзянова, Е. Карпова, З. Курлянд, Р. Хмелюк, О. Цокур та ін. наголошують на тому, 
що професійна підготовка майбутніх учителів – це цілісний процес засвоєння й закріплення загально-
педагогічних та соціальних знань, умінь і навичок. О. Абдулліна, Н. Кузьміна, Н. Тализіна вважають, що 
професійна підготовка майбутніх учителів – це процес формування й набуття настанов, знань та вмінь, 
необхідних спеціалісту для належного виконання спеціальних завдань навчально-виховного процесу. М. 
Богданова, І. Зязюн, Н. Кічук, Н. Кузьміна зазначають, що професійна підготовка майбутніх учителів – 
це цілісний процес засвоєння й закріплення загальнопедагогічних та соціальних знань, умінь і навичок. 
Професійний та особистісний розвиток усе частіше розглядають як єдиний процес становлення 
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майбутнього педагога в умовах його підготовки у ВНЗ (А.Алексюк, А.Деркач, В.Зазикін, А.Маркова, 
Л.Міщук, Л.Рибалко та інші). 

О.Абдулліна  вважає, що загальнопедагогічна підготовка вчителя – це процес учіння студентів у 
системі навчальних занять з педагогічних дисциплін і педагогічної практики й результат, що 
характеризується певним рівнем розвитку особистості вчителя, сформованості загальнопедагогічних 
знань, умінь і навичок. Система загальнопедагогічних знань, умінь і навичок є загальною, єдиною 
необхідною кожному педагогу, зокрема вчителю початкової школи, для реалізації його соціально-
професійних функцій [1, с. 57]. 

Н. Боритко процес професійної підготовки визначає як ступінчастий. Він вважає, що 
ступінчастість педагогічної освіти обумовлюється його відносно дискретними етапами, які 
представляють собою послідовність якісних перебудов у професійній свідомості і діяльності, в образі 
професійного "Я", в рефлексії, функціях та технології їх використання [3, с. 41]. 

Отже, під професійною підготовкою майбутніх учителів початкової школи розуміють процес 
оволодіння особистістю життєвими компетенціями, загальнонауковими, професійними знаннями і 
вміннями для успішного здійснення професійної діяльності. 

Професійна підготовка передбачає цілеспрямовану діяльність із засвоєння знань студентами та 
оволодіння ними навичками й уміннями, які будуть використані для стимулювання розвитку особистості 
учня. У наукових пошуках вітчизняні та іноземні вчені звертаються до різних проблем професійної 
підготовки вчителя, а саме: 

- виявлення сутності й структури педагогічної діяльності (Н.Кічук, Н.Кузьміна, А.Маркова, 
В,Сласьонін, Л.Спірін, М.Фіцула та ін.); 

- обґрунтування теоретичних основ удосконалення професійної підготовки (В.Гриньова, 
Ю.Кулюткін, Г.Нагорна, О.Піскунов, В.Семиченко, Р.Скульський та ін.); 

- висвітлення загальних питань проблеми формування особистості вчителя (С.Гончаренко, 
В.Загвязинський, І.Зязюн, Н.Кічук, Л.Кондрашова, В.Крутецький, В.Сластьонін та ін.); 

- удосконалення й розроблення нових педагогічних технологій навчально-виховного процесу у 
закладах вищої освіти (В. Беспалько, В. Бондар, А. Вербицький, А. Нісімчук, О. Падалка, О. Пєхота, та 
ін.) [8, с. 54]. 

Хомич Л.О. виділяє чинники підготовки вчителя: соціально-економічні - пов'язані із змінами в 
суспільній свідомості і появою нових цінностей в освіті, тобто переваги саморозвитку самовиховання, 
самоосвіти над передачею знань, умінь і навичок; практичні, що виникли внаслідок соціально-
економічних перетворень у нашій країні, появи нових типів навчально-виховних закладів, окрім 
загальноосвітньої школи, для яких потрібний новий учитель з цілісним уявленням про професійну 
діяльність; теоретичні - зумовлені як соціально-економічними, так і практичними змінами в розвитку 
народної освіти [9, с. 114]. 

У низці наукових робіт розглядається проблема професійної підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів. Так, Т. Осипова досліджувала формування професійно орієнтованої особистості 
майбутнього вчителя; С. Єрмакова – формування професійно-педагогічних цінностей у майбутніх 
учителів початкових класів; Л. Хоружа – теоретико-методичні особливості формування етичної 
компетентності майбутнього вчителя початкових класів; О. Матвієнко – теоретичні основи підготовки 
майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії; О. Дубасенюк – професійну підготовку майбутнього 
вчителя до педагогічної діяльності; Л. Хомич – систему психолого-педагогічної підготовки вчителя 
початкових класів; О. Біда – теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здійснення 
природознавчої освіти у початковій школі.  

У педагогіці та психології вищої школи досліджується професійно-педагогічна підготовка 
майбутнього вчителя початкових класів як компетентного, здатного до саморозвитку: підготовка 
майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти 
(Н.Бібік, О.Савченко), загальні принципи організації педагогічного процесу та основні напрями 
конструювання змісту психолого-педагогічної підготовки, що забезпечують формування вчителя-
дослідника, який перебуває у постійному пошуку ефективних і раціональних методів навчання і 
виховання (Л.Хомич), формування творчої особистості майбутнього вчителя (Н.Кічук, С.Сисоєва), 
організація професійного самовиховання майбутніх вчителів початкових класів (О.Кучерявий). 

Аналіз теоретико-методичних праць, присвячених професійній підготовці майбутнього вчителя 
початкових класів, засвідчує, що зміна освітньої парадигми посилила увагу дослідників до 
багатоаспектності змісту, методів і засобів професійної підготовки (А. Алексюк, О. Євдокимов, А. 
Кузьмінський, Р. Хмелюк), до системи професійної психолого-педагогічної та методичної підготовки (К. 
Авраменко, Н. Дем’яненко, О. Пономарьова, І. Шапошникова), теоретико-методичних засад професійної 
підготовки (О.Біда, Н. Воскресенська, С. Гончаренко, Н. Максименко). У багатьох працях поширені ідеї 
особистісно орієнтованого (І. Бех, С. Рудаківська) та комунікативного підходів (М. Вашуленко, Є. 
Голобородько, Г. Коваль, О. Хорошковська) до організації професійної підготовки фахівців у вищому 
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навчальному закладі. 
Професійна діяльність вчителя початкових класів багатоаспектна і багатофункціональна й 

вимагає не лише сформованості певних наукових знань,  умінь, а й є «провідником» духовності в сфері 
освіти. Як зазначає І. Бех, важливим аспектом професійної діяльності сучасного вчителя є поглиблене 
самопізнання, співвіднесення своїх особистісних особливостей з вимогами гуманістичної орієнтації у 
педагогічній взаємодії. Учитель повинен не тільки володіти професійними знаннями і вміннями, а й 
уміти творчо змінювати свою особистість на основі використання психологічних знань відповідно до 
морально-духовних цінностей суспільства з урахуванням власної індивідуальності [2, с. 5-6].   

Суттєвою особливістю педагогічної праці є те, що вона з початку і до кінця є процесом взаємодії 
людей. Це посилює роль особистісних взаємин у педагогічній праці й підкреслює важливість моральних 
аспектів [6, с. 130]. 

Специфіка педагогічної діяльності виявляється насамперед у тому, що за своєю природою вона 
має гуманістичний і творчий характер. Вчитель як один з суб`єктів педагогічної діяльності впливає на 
особистість, знання, уміння, почуття, волю своїх вихованців. 

Процес формування особистості вчителя початкової школи складний і багатогранний. Він 
потребує від педагога глибоких знань, професійних умінь і навичок,  вольових якостей та 
організаторських здібностей. Щоб виховати високоосвічену людину, яка б творчо і вміло застосовувала 
набуті знання в житті, сучасний педагог повинен бути не лише глибоко поінформованим у 
найрізноманітніших галузях знань, мати широку ерудицію, але й бути дослідником, експериментатором. 
Інтелектуальний розвиток, постійне набуття і поглиблення знань – важливі якості кожного вчителя. 

Професія вчителя початкової школи є унікальною в педагогічному середовищі. Від рівня фахової 
підготовки вчителя початкових класів, високого професіоналізму майбутніх фахівців, становлення в них 
нового мислення, формування умінь демонструвати індивідуальний стиль педагогічної діяльності, 
готовності творчо працювати, самовдосконалюватися, упроваджувати нові підходи до організації і 
здійснення навчального процесу в молодших класах залежить ефективність навчально-виховного 
процесу в початковій школі. 

Однією з найважливіших форм навчального процесу у вищому навчальному закладі є науково-
дослідна робота студентів. Написання рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт неможливе 
без проведення будь-яких, нехай найпростіших досліджень. Майбутній педагог, здійснюючи 
систематичну науково-дослідну роботу, розвиває такі важливі  якості, як творче мислення, 
відповідальність, уміння відстоювати свою точку зору, здійснювати аналіз, узагальнення, 
систематизацію фактів. 

Сприятливими чинниками підготовки майбутнього вчителя початкових класів є більш 
глибока професійно-педагогічна орієнтація, володіння ним методиками викладання кількох 
шкільних предметів, а саме: української мови та літератури, математики, природознавства, музики, 
образотворчого мистецтва, трудового навчання та фізичної культури. Все це дозволяє вчителю в 
майбутній професійній діяльності краще орієнтуватись у загальному обсязі навчального матеріалу, 
швидше знаходити методичні прийоми, встановлювати й здійснювати міжпредметні зв`язки [4, 
с.98]. 

Висновок. Аналіз психолого-педагогічної літератури і практичної діяльності дає змогу 
стверджувати, що на сьогоднішній день проблема професійної підготовки вчителя початкової школи є 
досить актуальною. Праці вітчизняних та зарубіжних науковців розв'язують загальнопедагогічні та 
методичні проблеми вдосконалення цієї галузі. 

Педагогічна підготовка у вищому навчальному закладі має бути спрямована на досягнення 
головної мети навчання – становлення людини як найвищої соціальної цінності та забезпечення 
ґрунтовного загальнокультурного розвитку особистості майбутнього вчителя. Важливим джерелом 
професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти є навчальна та науково-дослідна робота. 
Від учителя на всіх етапах розвитку освіти вимагалося, щоб він ґрунтовно володів найновішою і 
найдосконалішою методикою навчальної роботи. Він повинен досконало опанувати багатим арсеналом 
перевірених практикою педагогічних засобів і методичних прийомів, бути справжнім майстром своєї 
справи. Цілком погоджуючись, наголосимо, що цей перелік обов’язково повинен включати і здатність до 
науково-дослідної роботи. 
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Анотація 
В статті розглянута методика вітчизняного досвіду викладання у вищих навчальних закладах 

(ВНЗ). Проаналізовані фактори впливу на формування свідомості студентської молоді України. Вказано 
на помилки, які заперечують кваліфікованому наданні якості вищої освіти в України. Зроблено 
порівняння вищої освіти у Австралії. Сформований висновок для якісного освіти у ВНЗ України та 
запропоновано методи, які необхідні для вдосконалення якості освіти. 

Ключові слова: якісна вища освіта, освітній простір, Європейські країни, досвід, систематизовані 
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Постановка проблеми та її актуальність. В Україні зміни соціальних та економічних умов 

життя не обминули й систему вищої освіти, що вимагає нових підходів у вивченні й осмисленні 
педагогічного процесу у вищому навчальному закладі. Проблема вищої освіти в Україні існує, потребує 
вирішення і змін в ній. Система освіти повинна передбачати розвиток удосконалення, прогнозування на 
декілька рухів вперед. В Україні система освіти повинна змінитись щоб конкурувати з іншими країнами. 
Розширення освітнього простору для молоді повинно стати доступним. Досліджуючи досвід 
Європейських та Світових країн, необхідно усі найкращі методики та досвід запровадити в Українській 
вищій освіті. Рух освіти вперед повинен бути динамічним, як у відносно поточному періоді, так і задля 
забезпечення перспективного розвиту і конкурентоздатності, тому, що глобальний світ не стоїть на місці. 
Для того, щоб молодь мала конкурувати не тільки в Україні та за її межами, підготовка студента повинна 
бути на рівні вимог до Закону України «Про вищу освіту» (в редакції від 29.10.2014) – надання 
систематизованих знань і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадських якостей. 

Аналіз наукових праць, присвячених розв’язанню проблеми. Вчені, які працювали над 
розв’язання проблеми удосконалення вищої освіти в Україні та вносили потужний вклад в освіту: 
В. Кремень, В. Андрущенко, В. Бакіров, М. Култаєва, Л. Губерський, Н. Дем’яненко, М. Євтух, І. Зязюн, 
В. Луговий, М. Степко, О. Ярошенко, І. Зарубінська, Г. Козлакова, К. Корсак, Г. Коваленко, І. Бендера, 
М. Чепига, Г. Кругликов, В. Рябченко, Ж. Таланова, М. Гриценко, К. Гнезділова та інші. Основною 
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метою вчених було визначення основного напрямку та сприйняття різних методів та методичних 
складових оцінювання якості освіти. 

Мета і завдання статті. Проаналізувати який найкращій рівень викладання є в Україні. 
Порівняти з освітнім досвідом вищої школи у світі. 

Виклад основного матеріалу. В. Андрущенко наголошує: «Освітня політика є політикою держави 
у галузі освіти. Вона покликана забезпечити розвиток та функціонування освіти в інтересах людини і 
людяності не лише в окремій країні, а й європейському просторі загалом. Цивілізаційний розвиток 
людства дає змогу виокремити її основні характеристики: демократизм, гуманістичний характер, 
системність, практичність, спрямованість у майбутнє…» [2, с. 749]. 

Викладання у ВНЗ України бажано було б побачити кращім… Чому стала така проблема? Що 
важливим показником якості освіти слід зазначити? По-перше, це професорсько-викладацький склад 
вищого навчального закладу. А значить забезпечення кваліфікованими кадрами ВНЗ. Для багатьох 
викладачів було зручно проводити лекції яким було багато років. Але в час змін, глобалізації, 
інформатизації необхідно змінюватись. Застарілі програми та методичні рекомендації повинні зникнути, 
а на зміну повинні запропоновані нові розробки науковців, за якими заняття були б цікавими та 
розвивали інтелект молоді. Досвід який залишився у викладачів – це перш за все, але мова йде про рух 
уперед. До досвіду додати нові підходи, нові зміни світоглядні зміни, погляди і спробувати зацікавити 
студента – це велика майстерність. 

Наявність наукових степенів та вчених знань професорсько-викладацького складу характеризує так 
званий якісний склад професорсько-викладацького персоналу і чим вищий цей показник у загальній 
кількості викладачів, тим об’єктивно забезпечуються вищі якісні показники у навчальному процесі і 
науковій роботі. Так, за акредитаційними вимогами відсоток науково-педагогічних кадрів у вищому 
закладі освіти останнім часом має складати не менше 60 % кандидатів і 10 % – докторів наук. Заміщення 
посад завідувачів кафедрами має відбуватись виключно докторами наук, або професорами. При вивченні 
забезпечення кафедр професорсько-викладацьким персоналом потрібно звертати увагу на те, на скільки 
він відповідає оптимальному складу. Якщо співвідношення штатної чисельності професорів, доцентів та 
асистентів відповідає показникам, отриманих із розрахунку обсягів навчальної роботи, яка потрібна для 
виконання навчальних планів, то такий склад професорсько-викладацького персоналу слід вважати 
оптимальним. Це відноситься і до професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу в 
цілому. 

Рівень володіння сучасними технологіями і засобами навчання. Не у кожній учбовій установі 
на жаль на сьогодні є сучасне комп’ютерне забезпечення. Сучасні технології і засоби навчання, як 
показала практика їх використання в системі вищої освіти, виявляються високо ефективні у всіх видах 
навчальних занять, навчально-практичної підготовки та на підсумковому етапі навчального процесу – 
дипломному проектуванні. Вони пов’язані з практичним використанням масиву інформації, її аналізу, 
класифікацією та статистичною обробкою, використанням комп’ютерної техніки для вирішення 
складних завдань оптимальної побудови технічних систем і розробки нових виробничих технологій, а 
також із застосуванням сучасних методів організації навчального процесу на основі засобів 
комп’ютеризації [8, с. 27,29]. 

Результативність виховної роботи викладача є результати навчальної роботи,  які вивчається на 
основі моніторингу і аналізу результатів навчання та якості викладання, зокрема поточної і семестрової 
успішності студентів, кафедральних, деканатських, ректорських контрольних робіт з навчальних 
дисциплін, анкетування з питань якості навчальної роботи як студентів, так і колег по кафедрі, матеріалів 
відкритих занять, взаємовідвідування та контрольного відвідування занять. 

Результативність навчально-методичної роботи. При організації відстеження цієї компоненти 
якості професорсько-викладацького складу першочергову увагу слід звернути на наступні ключові 
моменти: 

- відповідність планування навчально-методичної роботи за останні роки невідкладним 
потребам методичного забезпечення навчального процесу із закріплених за викладачем навчальних 
дисциплін; 

- реалізація комплексного підходу до вирішення питань методичного забезпечення 
навчального процесу; наявність системи методичних документів у вигляді комплексів методичного 
забезпечення навчальних дисциплін; 

- розробка та активізація методів розвитку пізнавальної діяльності та активізації навчального 
процесу; 

- орієнтація на розробку методичного забезпечення для запровадження у навчальний процес 
інноваційних технологій, які базуються на використанні сучасних можливостей передачі, поширення та 
обробки інформації, застосування комп’ютерної техніки, оптимізації методів інформаційно-
комп’ютерного і програмного забезпечення навчального процесу; 

- участь у розробці освітніх стандартів та їх компонент, а також у розробці навчальних планів і 
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навчальних програм; 
- підготовка і видання навчально-методичної літератури (у т.ч. у електронному варіанті і 

зокрема, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, текстів і конспектів лекцій, 
збірників задач, тестів та інше); 

- проведення науково-методичних досліджень в галузі сучасних науково-педагогічних 
технологій, участь у науково-методичних конференціях різного рівня, видання науково-методичних 
матеріалів. 

Результативність науково-дослідної роботи. При оцінюванні цієї компоненти якості 
професорсько-викладацького складу, насамперед, слід виходити з того, що без наукової діяльності 
професорсько-викладацького складу вищий заклад освіти не має вважатись вищим, як таким. Це одна з 
акредитаційних вимог вищих закладів освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації. Основними видами науково-
дослідної роботи, виконання яких визначає її результативність в цілому, слід вважати наступні: 

- участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт, що входять у 
науковий напрямок кафедри, або споріднених кафедр; підготовка кандидатської або докторської 
дисертації; 

- наукові публікації за підсумками наукових досліджень; 
- підготовка і видання наукових монографій; 
- наукове керівництво підготовкою кандидатської або докторської дисертації; 
- винахідницька діяльність, захищена патентами на винаходи; 
- участь в роботі наукових конференцій та виступ на них із доповідями; 
- запровадження у виробництво і навчальний процес результатів наукових досліджень; 
- організація і керівництво наково-дослідною роботою студентів; 
- надання науково-консультатівної допомоги підприємствам та організаціям; 
- робота у Вчених радах із захисту кандидатських та докторських дисертацій; 
- робота у редакційних колегіях наукових журналів та збірників наукових праць. 

Підвищення кваліфікації є обов’язковим для кожного викладача кафедри через кожних п’ять 
років науково-педагогічної діяльності. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 
відбувається на основі і проходить окремим параграфом розділу «Професорсько-викладацькі кадри» 
п’ятирічної комплексної програми розвитку університету, розписаної за її роками. Передбачаються 
наступні форми підвищення кваліфікації: 

- науково-педагогічне та виробниче стажування за межами університету у вищих закладах 
освіти, на підприємствах, організаціях та установах; 

- науково-виробниче та педагогічне стажування за кодоном в порядку виконання міжнародних 
програм співробітництва та наукових проектів; 

- здача кандидатських іспитів; 
- робота над кандидатською або докторською дисертацією; 
- видання наукових праць (підручників, навчальних посібників, довідників, словників, збірників 

задач, наукових монографій і статей, отримання патентів на винаходи; 
- навчання на університетських семінарах для викладацького складу з питань застосування 

новітніх інноваційних науково-педагогічних технологій організації і методичного супроводу 
навчального процесу; 

- семінари для керівного складу, з питань нормативно-правового забезпечення навчального 
процесу, розробка внутрішньої нормативної бази та внутрішніх документів з організації навчального 
процесу. 

Участь викладачів у міжнародних проектах і грантах на нинішньому етапі розвитку процесів, 
які відбуваються у системі вищої освіти України, має для неї досить важливе значення, причому, не лише 
у розумінні виділення коштів для фінансування цих проектів і грантів, а головним чином для входження 
у міжнародні процеси удосконалення вищої освіти. 

Творчі зв’язки з іншими навчальними закладами – вивчення і поширення шляхом застосування 
передового досвіду у всіх ланках навчального процесу, виховної роботи та наукових дослідженнях. 

Молодь, наші студенти розгублені подіями якими накрило Україну. Підхід до цінностей інший. 
Вона (молодь) стає де далі холодною, різкою, без поваги до ближнього, дипломатія відсутня! Чому? 
Відповідь буде така: «Суспільство, у якому влада помічає тільки себе, а люди, які живуть у цій державі 
нікому не потрібні та проблеми, які з’являються, це проблеми тільки їх – така влада не має права на 
існування.» 

В Україні живуть гарні, роботящі люди, яких багато років використовували, говорили що краще 
попереду. Результатом виявився хаос, економічна не стабільність, фінансування  низьке. Політичний 
стан в країні зазнав провалу. Гроші, які відпрацювали пенсіонери забрали «трударі» – багатії. 
Реформування освіти в цілому не було. Застаріли книжки по яким навчалися діти у школах. Перевірка 
знань була не ефективною. В освітянському середовищі продовжує мати місце корупція. А ми 
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запитуємо: «Хто винен? Відповідь – народ!». Дуже довго терпіли. Для того, щоб змінити життя на краще 
в країні необхідно: політичний спокій; стабільна економіка; доцільне та правильне фінансування кожної 
установи, закладу у державі; соціальне захищення кожної людини у державі; правова відповідальність – 
держави, влади, судів. 

Це є ті фактори, які впливають та формують свідомість молоді в Україні. Коли у нас співпадуть, 
що ми говоримо та що ми робимо – це і буде гарне суспільство. Метою  вищих навчальних закладів – є 
підготовка спеціалістів вищої кваліфікації, здатних після здобуття відповідної освіти включитися у 
виробничу діяльність; вирішувати виробничі або наукові завдання і відповідати за їх вирішення. 
Результативність такої системи вимірюється соціальною та професійною адаптацією її випускників. У 
свою чергу, зумовлює необхідність засвоєння майбутніми спеціалістами новітніх знань у галузі науки і 
техніки, ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями, а також максимального розвитку 
активності та самостійності студентів [7, с.7]. 

Для успішного навчання у ВНЗ особистості необхідно мати високий рівень загального 
інтелектуального розвитку, зокрема, сприйняття, ерудованості, уяви, пам’яті, мислення, уваги, широти 
пізнавальних інтересів, рівня оперування певним колом логічних операцій. При певному знижені цього 
рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, посидючості, 
ретельності і акуратності у навчальній діяльності, однак до певної межі. Отже, діяльність студента є 
своєрідною за своїми цілями і завданнями. Змістом, зовнішніми і внутрішніми умовами, засобами, 
труднощами, особливостями перебігу психічних процесів, проявів мотивації, станом особистості і 
колективу щодо здійснення управління і керівництва [5, с.32]. 

Користуючись вибором способу викладання навчальної  дисципліни з урахування існуючих умов 
викладач повинен проаналізувати соціодемографічні характеристики особистості студентів групи, а саме 
місце їх проживання, вік, стать, сімейний стан, фінансово-економічне положення родини. Ці 
характеристики зумовлюють способи впливу викладача на студентів у процесі навчання. Емоційне 
відношення до навчання і психологічні характеристики студентів, і групи у цілому, визначаються, в 
основному, шляхом педагогічного спостереження під час аудиторних занять. При цьому допоміжними 
методами для визначення типу темпераменту студентів, їх професійного направленості, схильності та 
інтересів, а також стосунків у групі, можна використовувати опитування, тестування. 

Перспективний розвиток освіти передбачає вдосконалення системи підготовки 
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, сучасної нормативно-правової бази, відповідної 
інфраструктури. Урахування набутого вітчизняного та світового педагогічного досвіду. В той же час 
головне завдання, яке ставить держава перед вищою освітою, – задоволення зростаючих потреб 
економіки, управління і соціальної сфери у висококваліфікованих спеціалістах, неможливо вирішити без 
прогнозування розвитку як системи вищої освіти в цілому, так і її первинної ланки – вищого навчального 
закладу. У процесі прогнозування розвитку вищої освіти необхідно враховувати велику кількість 
чинників, інколи неоднозначно пов’язаних між собою, та тих що вливають на динаміку функціонування 
ВНЗ як безпосередньо, так і опосередковано. Процес прогнозування розвитку вищої освіти слід 
розглядати як невід’ємну частину прогнозування усієї економічної і соціальної системи країни. 

Сфера освіти для успішного здійснення своєї діяльності  потребує налагодження певної системи 
відносин по забезпеченню її фінансовими ресурсами. Фінансова освіта – це система відносин по 
формуванню, розподілу й використанню різноманітних фінансових ресурсів у сфері освіти. В результаті 
дії цієї системи відносин утворюються фінанси – різноманітні фонди фінансових ресурсів. Призначення 
яких виступає забезпечення нормального функціонування закладу освіти. Здійснення цього завдання, 
розвиток галузі освіти, її прогнозна динаміка покладається на державу, яка не просто корегує і спрямовує 
діяльність освітніх структур цієї галузі, а й формує зміст, стратегію розвитку.  

Проблема якості вищої освіти гостро стоїть перед викладачами та науковцями. Чинників впливу 
на цей процес дуже багато. Наприклад – це: 

- фінансування навчального закладу (в достатньому обсязі); 
- удосконалення змісту освіти; 
- перегляд навчальних планів і програм; 
- введення різних інноваційних моделей у навчальний процес, їх організаційне удосконалення;  
- активізація мотивації студентів до якісного навчання; 
- переосмислення місця та ролі науково-дослідної роботи у вузах. 
Методика забезпечення є важливим елементом в системі навчального процесу і гарантує якість 

підготовки фахівців на основі комплексного підходу до удосконалення викладання, змісту, організації і 
методів навчання. Зміст підготовки фахівців – одна з базових складових якості навчального процесу і 
якості підготовки фахівця в цілому. Підготовка фахівців – обумовлена цілями та потребами суспільства 
система знань, умінь і навичок, яка враховує перспективи розвитку суспільства, науки, техніки, 
технологій, культури та мистецтва [7, с.53]. 
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Структура формування якості змісту підготовки фахівця. 
1. Наявність і якість освітньо-професійних програм підготовки фахівців. 
2. Наявність і якість навчальних планів. 
3. Наявність робочих планів спеціальностей. Наявність інтегрованих навчальних планів. 
4. Якість інтегрованих робочих навчальних планів. 
5. Структурування змісту освіти за вимогами ЕСТS. 
6. Наявність і якість робочих навчальних програм дисциплін. 
7. Наявність і якість наскрізних програм підготовка фахівців. 
8. Робота кафедр з перегляду і оновлення змісту навчання. 
9. Робота науково-методичних рад з перегляду і оновлення змісту освіти. 
10. Доцільність і своєчасність внесення змін та доповнень до змісту навчання. 
Кузьмінський А.І. [6, с.268] справедливо зауважує: «Немає єдності думок відносно місця 

академічної лекції в освітній діяльності вищих закладів освіти. Частина вчених вважає її, не без підстав 
на те, одним із видів навчальних занять, як це записано в ст. 43 Закону України «Про вищу освіту», інші 
вчені відносять лекцію до методів навчальної роботи, має місце і думка про те, що це форма навчальної 
роботи у вищих закладах освіти. В цей спектр думок не вписується означення лекції, яке дав академік 
Гончаренко С. [3, с.189], і яке, на нашу думку, є досить точним, вдалим і універсальним: «Лекція – 
систематичний, послідовний виклад навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, розділу 
предмета, методів науки».  

Отже, лекція – це не форма і не вид, і не метод навчання, а насамперед процес, що має цілком 
певні, подані в цьому визначенні ознаки. З огляду на різні погляди науковці стосовно сутності та місця 
сучасної академічної лекції в освітній діяльності важко сформулювати єдині універсальні вимоги до 
якості лекції та до основних структурних елементів, що формують і визначають якість лекції, як одного з 
елементів навчально-виховного процесу.  

В порівняльному аналізу організації систем вищої освіти показовим є досвід Австралії, яка 
нарівні з США та Великою Британією, є признаними у Світі лідером в області освітніх послуг. Вісім 
Австралійських університетів входять до 100 найкращих університетів світу. Навчання у Австралії дає 
змогу одержати диплом, який буде признаний в любій країні світу і котрий відкриє його випускнику, 
шлях до кар’єри і за кордоном. Австралія має дуже жорстку систему захисту іноземних студентів. Ці 
гарантії закріплені законодавством країни Австралії. Усі навчальні заклади віднесені до реєстру влади 
Австралії та зобов’язані відповідати суворим стандартам якості. Держава разом з різними професійними 
організаціями та самими навчальними закладами здійснюють постійний контроль і суворо слідкують за 
виконанням норм, які записані у законі для всіх хто навчається в Австралії [9]. 

Законодавчий акт 1: The ESOS Act 2000 (ESOS – Education Services of Overseas Students) 
встановлює і підтримує міжнародну репутацію навчання у Австралії як країни, що пропонує найвищу 
якість освіти; захищає інтереси іноземних студентів; підтримує Австралійську міграційну програму.       

Законодавчий акт 2: CRICOS (Співдружність Реєстру організацій та курсів для іноземних 
студентів) – містить інформацію про всі зареєстровані навчальні заклади, які мають право приймати на 
навчання іноземних студентів, а також про всі програми навчання, що пропонуються цими навчальними 
закладами. 

Законодавчий акт 3: Національний кодекс являє собою встановленні правила, що регулюють 
поведінку навчальних закладів по всьому, що стосується надання освітніх послуг іноземним студентам і 
чітко обумовлює відповідальність навчальних закладів у наступному: 

- будь-які зміни, що відбуваються з навчальним закладом; 
- освітні ресурси університетів і місця навчання в Австралії;  
- маркетинг і інформація про студентів;  
- зараховування студентів на навчання та розміщення; 
- ефективні способи заліку предметів, що вивчалися в іншому навчальному закладі, а також 

процес визнання наявності компетенції; 
- облік інформації про студентів;  
- облік академічних успіхів і відвідуваність [11]. 
Програми навчання в Австралії побудовані на основі кращих світових методик навчання і 

базуються на основі спеціальних програм адаптації людини, яка потрапляє в нове середовище. В першу 
чергу основні труднощі при адаптації становить мовний бар’єр. Для того щоб максимально легко і 
швидко провести адаптаційний період розроблені мовні курси для людей різних вікових категорій. 

На прикладі вищої освіти в Австралії можна зробити порівняльний аналіз. В Австралії у 
початковий школах обов’язкове навчання для всіх дітей віком від 6 до 15 років  (в Тасманії – до 16 
років). Уряд кожного штату засновує систему державної освіти, яка складає саме значну ланку витрат 
бюджету. Ця система забезпечує світську освіту за дуже скромну річну плату (від якої, як правило, 
звільняють незаможних). Є також не багато недержавних шкіл, частина яких належить релігійним 
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громадам. Існують як елітні школи, що стягують велику плату за навчання, так і більш демократичні 
(наприклад католицькі) школи. 

Станом на серпень 1996 р., в Австралії було зареєстровано понад 9,6 тис. шкіл, у тому числі 74 % 
державних і 26 % недержавних. Серед останніх нараховувалося 67 % католицьких і 5 % англіканських 
шкіл. Загальне число учнів у початкових і середніх школах перевищувало 3,1 млн., з них 71 % у 
державних і 29 % у недержавних школах. Після закінчення середньої школи є можливість ступати до 
університету або здобути професійну освіту, яка за 15 років зазнала значних змін. В Австралії є 37 
державних університетів (з них деякі були переведені на університети тільки в кінці 1980-х років) і 2 
приватних університети. Державні університети фінансуються федеральним урядом відповідно до 
визнаного наукового профілю. 

З 1984 по 1988 рік студенти не вносили плату за навчання. З 1989 року, була введена система 
сплатної вищої освіти, за якою студенти вносили плату за весь курс навчання (яка  насправді покривала 
лише частину фактичних витрат). Цю суму можна було внести відразу або після закінчення університету 
виплачувати частинами із заробітної плати, коли вона перевищить 21334 австрал. дол. на рік. Станом на 
1999 рік, розмір цієї плати становив 3409 австрал. дол. на рік за курси гуманітарних, суспільних і 
педагогічних наук, 4855 австрал. дол. на рік за курси технічних наук, комп’ютерної технології і 
підприємства, і 5482 австрал. дол. на рік за курси юриспруденції, медицини, стоматології і ветеринарії.  

В університетах Австралії навчається більше 680 тис. студентів. Перелік тільки бакалаврських 
програм включає 2000 позицій. Найбільший вибір державних і приватних учбових закладів пропонують 
Сідней і Мельбурн, два найкращих міста країни. У Сіднеї і його передмістях розташовано 6 
університетів. Що стосується спеціальностей, то  наприклад тільки один UNSW (Університет Нового 
Південного Уельсу, – 46300 студентів, близько 6000 викладачів, 69 дослідницьких центрів, отримує до 45 
% від загальних доходів з боку приватних інвесторів; Девіз університету: «Наука руками і розумом») 
пропонує більше 75 різних програм в області стоматології, інженерні науки припускають термін 
навчання від 4 до 6 років. Ступень доктора наук (РНD) – найвища академічна кваліфікація. 
Присуджується після глибокого вивчення теоретичного курсу і виконання науково-дослідної роботи, що 
разом займає термін у 3 роки [10, 11]. 

Австралійські дипломи визнаються в усьому світі. При багатьох університетах діють програми 
підготовки до університету (Foundation Programs) тривалістю не більше одного року. Це проміжна 
ступень між середньою освітою, отриманою в зарубіжному навчальному закладі, та навчанням в 
університеті в Австралії. Вони дають іноземним студентам знання і навички необхідні для продовження 
освіти в австралійському університеті. Кожен університет має свої області спеціалізації, що дозволяє 
студенту вибрати університет, який займається дослідженнями саме в потрібній студенту сфері 
діяльності. В австралійських університетах студенти беруть активну участь в процесі навчання. Акцент 
ставиться на здатності нестандартно і незалежно мислити, критично підходити до прочитанного 
матеріалу, приймати участь у дискусіях і працювати в команді. Університети допоможуть розвинути 
академічні навички, а також забезпечують платформу для подальшого професійного та особистісного 
зростання. Зазвичай программа отримання ступеня бакалавра (Bachelors degree) розрахована на 3 роки 
(для деяких курсів і «подвійних ступенів» до 6 років). Провчившись ще рік можна отримати почесну 
ступень (Honours degree), а якщо продовжити навчання на аспірантських програмах (Postgraduate), то 
можна отримати сертифікат, диплом, ступень магістра (Masters degree) чи доктора наук (PhD). У 
процентному відношенні іноземні студенти в Австралії становлять 12,6 % від усієї кількості студентів – 
це більше ніж в будь-якій країні світу. 

Виділяється 9 основних напрямків у навчанні: бізнес і економіка; юриспруденція; сільське 
господарство, навколишнє середовище та ветеринарія; здоров’я; природничі науки; інженерна справа і 
технології; архітектура і будівництво; творчі професії; гуманітарні науки, громадські науки та освіта. В 
Австралії існують програми, які дозволяють отримати Дипломи просунутого рівня. Програми можуть 
включати матеріали із загального курсу отримання ступеня бакалавра і спеціальний матеріал другого 
року навчання у вузі – маркетинг, готельний бізнес. 

Університет Гріффіта – один з найпрогресивніших, інноваційних та динамічних університетів 
Австралії. Розташований у найбільш розвиненому регіоні країни – Брісбені – коридорі Золотого берега. 
Університет складається з 5 кампусів з більш ніж 32000 співробітників та 34000 студентами, з яких 7000 
походять з-за кордону [10]. 

Кілька причин, що виділяють університет Гріффіта: культурне різноманіття – в університеті 
навчаються студенти зі 114 країн; широкий вибір інноваційних та актуальних спеціальностей; багато 
програм передбачають численні стажування; можливість добре працевлаштуватися після закінчення; 
прекрасна підтримка студентів; можливість студентського обміну із 80 країнами; доступна вартість 
навчання та проживання; набір підготовчих програм з англійської мови, в тому числі таких, що дають 
можливість вступити в університет без додаткових іспитів. Після здобуття середньої освіти в Україні 
вступити до Австралійського університету без проходження підготовчого курсу Foundation – 
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не можливо. 
Macquarie University – один з найкращих престижних університетів світу. Входить до найкращих 

вузів світу по версії основних рейтингів: Times Higher Education, Shanghai Jiao Tong University Academic 
Rankings і QS World University Rankings. Згідно з Good University Guide, стартові оплати випускника 
Macquarie визнавались дуже високими в Австралії на протязі 10 років. Університет входить в п’ятірку 
австралійських вузів, отримуючи дуже великі державні субсидії на наукову діяльність. Стипендія Vice – 
Chancellor International Scholarships (8000 астрал. дол.), надається на бакалаврських і на магістерських 
програмах [6]. 

Державні Університети Австралії повністю забезпечують потреби уряду країни та штатів у 
фахівцях для державних органів, у тому числі і збройних сил Австралії (окремий кампус в тому ж 
UNSW).   

Вивчаючи досвід як системи вищої освіти Австралії, так і інших розвинених країн, є підстави 
констатувати, що суттєві, принципові відмінності в диференціюванні загальних напрямів фахової 
підготовки, порівняно з ВНЗ України, практично відсутні. Однак, наявні суттєві різниці. Перш за все – в 
сталості прогресу методологічно-освітнього процесу, формування інфраструктури та фінансування у 
часі, в кадрово-викладацькому забезпеченні, в широкій практичній дослідницько-прикладній роботі 
аспірантів і докторів із залученням студентів, яка забезпечує суттєву частку фінансування їх 
інвестиційного розвитку на перспективу не тільки з боку держави чи окремих штатів тощо. Вони 
формують підстави до розуміння принципових, головних проблем у сукупності всієї нашої національної 
вищої освіти, якими є затребуваність у суспільстві і державі та конкурентоспроможність кінцевого 
«продукту» вищої школи, насамперед, на внутрішньому ринку та зовнішніх ринках. Вирішення даної 
проблеми, що стосується фахового питання, як свідчить досвід Австралії,  вбачається в єднанні реалій 
розвитку суспільства, і його надбань, та викладацького процесу. 

З огляду на це, підготовка спеціалістів до праці задля реалізації такої мети, враховуючи і 
відкладений попит сьогодення в галузях суспільного господарства, що перш за все формують достаток 
держави, має також гуртуватися на засадах національних історико-культурних цінностей народу, 
розвитку соціума, їх найкращих прикладах та досвіду, почутті патріотизму та єдності всього народу. 
Однак, вплив на студентську свідомість і сприйняття та реалізація ними зазначених цінностей в сталому 
процесі цілковито залежить і від результатів виконання повноважними органами державного управління 
покладених на них функцій та обов’язків щодо дотримання та гарантування прав громадянина 
визначених Конституцією України.  

Отже, головним завданням викладачів в Україні залишається – модернізувати  систему освіти, 
яка має забезпечити: формування всебічно розвиненої і гармонійної особистості – патріота і громадянина 
України, чітко зорієнтованої в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовленої 
до життя і праці у ХХІ столітті; збереження і продовження української культурно-історичної традиції, 
виховання трепетного ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури 
етносів, народностей і націй, які проживають в Україні  [4, с. 328]. На прикладах зарубіжних країн ми 
повинні формувати у студентської молоді бажання сприймати всі найкращі фахові знання, розширювати 
свій світогляд, орієнтувати себе на працю в Україні і для України, щоб наша держава мала свій сильний 
потенціал. Щоб до нас приїздили іноземні студенти на навчання. 

Висновки. Якість навчального процесу характеризує закладені у ньому потенційні можливості 
для задоволення студентом освітніх потреб за обраним напрямом підготовки і набуття ним певного 
освітньо-професійного рівня. Рівень функціональних компетенцій випускників вищого закладу освіти, 
що характеризує якість підготовки фахівця, залежить від якості навчально-виховного середовища та 
рівня початкових компетенцій студентів. З урахування цієї залежності потрібно організовувати 
управління якістю підготовки фахівців у вищих закладах освіти. При забезпеченні Вищих навчальних 
закладів повним фінансуванням, сучасними електронною технікою, професорсько-викладацьким 
складом, методичними науковими розробками, створення наукових лабораторій – на виході спеціалісти 
високого рівня де самий  вимогливий роботодавець запросить на роботу не тільки в Україні, а й за її 
межами. 
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Анотація 

У статті розроблено цілісну, системну модель впровадження новітніх досягнень екологічної  
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орієнтованих навчальних дисциплін підготовки агрономів, фахівців у галузі тваринництва та механізації 
сільського господарства.  
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Постановка проблеми. Освіта є однією з найбільш важливих соціальних структур. Вона тісно 

пов'язана з фундаментальними основами суспільного устрою, його соціально-економічною і політичною 
організацією, з особливостями суспільного життя. Є однією з найдавніших інституцій суспільства, що на 
перших порах складалася просто з передачі знань і досвіду, накопичених старшим поколінням, 
поколінню молодшому, що і нині простежується  у визначеннях мети сільськогосподарської освіти в 
певних інформаційних джерелах. Фактично в сучасних умовах освіта має більш широкі соціальні функції 
і націлена, насамперед, на формування гармонійно розвиненої особистості, яка володіє необхідними 
знаннями і переконаннями для прогресивного розвитку матеріальної і духовної культури суспільства. 

Цінність освіти – особистісна, суспільна або державна – залежить від її змісту. У міру розвитку 
людської цивілізації змістова компонента освіти змінювалася, особливості значних змін спостерігаємо у 
ХХ і ХХI ст., зокрема під впливом двох невід’ємних чинників. Перший – індустріальна революція, що 
призвела до корінної перебудови технологій промисловості і сільського господарства. Другий – 
глобальна екологічна криза, що проявилася у зниженні цілісності біосфери, зміні клімату, виснаженні 
багатьох видів природних ресурсів, погіршенні якості природного середовища тощо. Ці два чинники 
поставили перед вищою школою складну задачу –  освітній матеріал повинен відповідати останнім 
досягненням науки і передусім – екологічної. 

Процес інтеграції нових наукових екологічних знань у професійно орієнтовані навчальні 
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дисциплін не є складним, оскільки не вимагає їх докорінної перебудови. Проблемним є питання 
інтеграції досягнень екологічної науки в навчальні плани підготовки майбутніх фахівців, що пов'язано з 
методологічною та дидактичною трансформацією структури та змісту підготовки майбутніх фахівців 
різних спеціальностей аграрної сфери. Інтеграція досягнень екології у освітній процес вищої школи 
виявилася не простим завданням також з огляду на те, що саме виробництво залишається в своїй основі 
антиекологічним. Розвиток ринкового капіталізму диктує свої правила: первинними і визначальними не є 
міркування екологічної рівноваги та збалансованого (сталого) розвитку цивілізації, не реальні потреби 
людей, а інтереси накопичення влади і егоїстичне прагнення до прибутку. Особливо це простежується в 
сільському господарстві  тому впровадження досягнень екологічної наук в освітній процесу  
сільськогосподарських вищих навчальних закладів  є найбільш актуальним і першочерговим завданням. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Існує фундаментальний і далеко не однозначний 
зв'язок між освітою та збалансованим (сталим) розвитком. Сучасний рівень освіти, що забезпечив 
стрімкий злет науки, техніки і виробництва поставив під питання сумісність досягнень науково-технічної 
революції із збереженням природного середовища, придатного для існування людства. Ці міркування 
спонукали багатьох учених звернути увагу на проблему інтеграції досягнень екології в систему вищої 
освіти, і вищої сільськогосподарської освіти зокрема. 

Проблематика екологізації освітнього процесу у вищій школі, зокрема і в сільськогосподарській 
досліджувалася як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями (Гавриленко Ю. [6], Демешкант Н.[8], 
Малишко М. [10], Онопрієнко В. [13], Рудишин С.[14], Сафранов Т.[15], Скиба Ю.[17], Чайка Т. [19]  та 
ін.). 

Так, С. Рудишин здійснивши аналіз стану екологічної освіти в США дійшов висновку, що вона 
розвивається у двох напрямках: власне екологічному та природоохоронному. При цьому, на відміну від 
українських ВНЗ, у вишах США в навчальному процесі домінують практичні заняття та польові 
практики [14]. Подібні тенденції спостерігаються в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Франції де в 
екологічних курсах переважають практичні роботи з охорони навколишнього середовища Швед М.[20], 
Бочарова О.[5]. Загалом у зарубіжних країнах система екологічної освіти та її інтеграція з новими 
науковими досягненнями гнучка і багатоваріантна. 

ЮНЕСКО розглядає екологічну освіту як окрему ланку в загальному освітньому процесі і 
орієнтує на те, щоб кожна країна розробляла свою національну програму в цій сфері.  

В Україні сучасна екологічна освіта є складником загальної системи освіти і реалізується на 
основі державного законодавства про освіту, зокрема Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року, схваленої Указом Президента. Характерною рисою сучасної екологічної освіти є її 
спрямованість на гармонізацію взаємовідносин суспільства і природи, на розв'язання складних 
екологічних ситуацій і на збалансований (сталий) розвиток суспільства в Україні. Загальні цілі та 
завдання екологічної освіти визначаються з урахуванням цілей і завдань екологічної політики України. 
Поряд з гарантією конституційних прав та інтересів громадян в освітній сфері України виникає 
необхідність перетворення цієї системи відповідно до сучасних потреб особистості, суспільства і 
держави, створення передумов для її подальшого розвитку, примноження досягнень і збереження кращих 
традицій, істотного поліпшення підготовки майбутніх фахівців до життя  в демократичному 
громадянському суспільстві з ринковою економікою. 

Однак, аналіз як вітчизняних так і зарубіжних наукових джерел свідчить, що завдання 
забезпечення руху суспільства до збалансованого (сталого) розвитку повністю не вирішені (Smith G, 
Williams D. [24],  Урсул А. [18] Анісімов А., Глазачев С.[3], ). Інтеграція нових наукових знань в 
екологічні навчальні курси носить особистісно-ініціативний характер. Окремі педагоги акцентують увагу 
на лекційний матеріал, інші – на дистанційне навчання, треті – на включення в освітній процес 
екологічних ігор, четверті –  на мозковий штурм тощо. (Двадненко М., Привалова Н., Толмачова Ю. [7], 
Stott А., Neustaedter С. [23],  Льовочкіна А. [9]  та ін.). Не відбулася перебудова самої системи екологічної 
освіти на її основних ланках: початкова школа - середня школа - вищий освітній заклад, а головне, поки 
не вдається змісти акценти, щодо розвитку цивілізації відповідно до пріоритетів парадигми 
збалансованого (сталого) розвитку. Це підтверджується науковими працями Saylan С.А., Blumstein D.T., 
які стверджують, що реалізація концепції екологічної освіти зазнала провалу. До подібної негативної 
оцінки рівня екологічної освіти в п'яти країнах, що входять до Європейського Союзу, прийшли і M. 
Pawul і V.Sobczyk [21]. 

Отже, проблема інтеграції наукового екологічного знання в її змістовному і дидактичному 
відношеннях залишається актуальною і потребує інноваційних рішень. 

Мета статті – розробка цілісної,  системної моделі впровадження новітніх досягнень  
екологічної  науки в освітній процес вищих сільськогосподарських навчальних закладів України. Для 
досягнення до сформульованої мети виокремлено такі завдання: обґрунтування дидактичних принципів і 
підходів добору навчального матеріалу; розширення змісту професійно орієнтованих навчальних 
дисциплін підготовки агрономів, фахівців у галузі тваринництва та механізації сільського господарства. 
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Виклад основного матеріалу. У доіндустріальному суспільстві людина у своєму 
життєзабезпеченні прямо взаємодіяла з природою і охорона її цілісності та її ресурсів сприймалася на 
рівні інтуїції. В індустріальну епоху у виробничій діяльності прямі контакти людини з природою все 
більш мінімізуються і людина більшою мірою взаємодіє з технологіями, машинами, комп'ютерами, що 
веде до втрати інтуїтивного розуміння природних цінностей, що має замінюватися інтелектуальним 
знанням, яке формується в процесі навчання. 

Інтегрування нових знань у галузі екології в навчальних процес у сільськогосподарських вишах 
вимагає вирішення двох взаємопов’язаних завдань:  

а) творча системна перебудова структури екологічної підготовки майбутніх фахівців сільського 
господарства;  

б) екологізація навчальних дисциплін, що лежать в основі професійної підготовки агрономів, 
економістів, фахівців тваринницької галузі та інженерів з механізації сільського господарства.  

в) формування в майбутніх фахівців чіткого уявлення про необхідність переходу людського 
суспільства у фазу збалансовано (сталого) розвитку. 

Концепція збалансованого (сталого) розвитку має бути логічним переходом від екологізації 
наукових знань до соціально-економічного розвитку. Нове поняття, збалансований (сталий) розвиток, 
виявилося більш ємним і глибоким за змістом, ніж вихідне поняття про екологізацію промислового і 
сільськогосподарського виробництва та діяльності соціуму в цілому [11]. 

Визнання необхідності переходу цивілізації до збалансованого (сталого) розвитку, як 
безальтернативної істини, веде до переосмислення пріоритетів в освітньому процесі  
сільськогосподарський вищих навчальних закладів. Встановлення пріоритетів знань і відповідних 
навчальних дисциплін є одним із центральних завдань будь-якої освітньої системи. На сучасному рівні 
розвитку вищої школи України, маючи на меті впровадження в освітній процес новітніх відкриттів і 
досягнень екологічної науки, необхідно встановити співвідношення понять "сталий розвиток цивілізації" 
і " охорона навколишнього середовища". Не можна не погодитися з В.П.Андрущенком і В.Л.Савельєвим 
з тим, що "сталий розвиток набагато масштабніший, нiж просто охорона навколишнього середовища. Він 
припускає збалансоване функціонування трьох складових: природи, суспільства та економiки" [1, с. 157]. 

З огляду на це найважливішим завданням екологічної освіти є встановлення пріоритетності 
екологічних знань і компетенцій. Це випливає з того, що всі технологічні рішення спрямовані тільки на 
розробку прийомів підвищення рентабельності будь-якого типу виробництва, і тільки екологія інтегрує 
їх у систему, що повинна знаходитися в несуперечливому стані з природними процесами [16]. 

Ю. М. Скалецький і Л. Д. Яценко справедливо вважають, що " Формування екологічного 
імперативу в усіх сферах життєдіяльності можливе за умов, коли природоохоронні завдання стануть 
невід’ємною частиною діяльності усіх урядових і громадських організацій, освітньої, виховної, наукової 
сфер, підприємств усіх форм власності, кожного члена суспільства" [17]. 

С.І.Барановський [4] в якості основних механізмів інтеграції нових наукових досягнень у 
екологічній освіті вважає: а) повну екологізацію навчальних планів і програм; б) включення в усі 
спеціальні навчальні дисципліни модулів, що містять інформацію про прикладні аспекти екології; в) 
екологізацію всіх видів практик –  навчальних та виробничих. 

З нашої точки зору, для впровадження новітніх досягнень екологічної науки в освітній процес 
сільськогосподарських вищих навчальних закладів необхідно, забезпечити безперервність і цілісність 
екологічної освіти, домогтися міждисциплінарної інтеграції екологічних знань, здійснити перехід від 
інформаційних до активних форм навчання. 

 
У процесі дослідження розроблено модель упровадження нових екологічних знань в освітній 

процес сільськогосподарських вищих навчальних закладів яка містить: 1) мету, що передбачає 
формування нових знань  екологічної науки у майбутніх фахівців сільського господарства; 2) ґрунтується 
на застосуванні компетентнісного підходу та на обґрунтованих нами принципах  безперервності, 
цілісності, міждисциплінарності, гуманітаризаці і комплексності; 3) впроваджена в освітній процес 
новітній наукових екологічних досягнень у сфері енерго-, і матеріалозберігаючих технологій, включаючи 
видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку та 
знищення відходів у процесі вивчення професійно орієнтованих навчальних дисциплін. Крім того, 
складниками моделі є: лекційний блок, спрямований на засвоєння досягнень в галузі екологічної наук; 
блок практичних занять, що включає мотивацію до введення новітніх екологічних технологій; блок 
тренінгів, що спрямований на формування й закріплення практичних навичок використання нових 
екологічних знань у професійній діяльності; блок самостійної роботи, який передбачає здійснення пошук 
нових досягнень екологічної науки у процесі виконання самостійної роботи.  

Вважаємо, що підготовка майбутніх фахівців сільського господарства повинна базуватися на 
чітко сформульованих дидактичних принципах:  

Безперервність –  це важливий дидактичний принцип інтеграції наукових досягнень у освітній 



 187

процес. Цей принцип означає, що екологічна освіта має пронизувати всі ланки системи безперервної 
освіти від дошкільної до післядипломної. Екологічні знання повинні включатися практично в усі 
навчальні програми, від філософії і соціології до агрохімії та експлуатації сільськогосподарської техніки. 

Забезпечення безперервності екологічної освіти вимагають Закон України "Про охорону 
навколишнього природного середовища" та "Концепція екологічної освіти та виховання в Україні". 
Важливим інструментом у забезпеченні безперервності екологічної освіти є доступність екологічної 
інформації різного типу і різного рівня складності. Студенти повинні мати повний доступ до кращих 
бібліотек та Інтернет-ресурсів з екології. 

Цілісності до екологічної освіти розглядається як функціональна і логічна єдність всіх 
компонентів системи освіти. Вимога цілісності припускає безперервність і послідовність розвитку 
екологічних знань та екологічної культури. 

Міждисциплінарності визначається їх готовністю і здатністю використовувати здобуті 
професійні компетенції для вирішення не тільки професійних завдань, але й міждисциплінарних 
науково-прикладних проблем. Міждисциплінарна інтеграція об'єднує знання та навички студентів з 
різних навчальних дисциплін і націлює на кінцевий результат - професійну компетентність. Однак, нині 
в сільськогосподарських вишах України та інших країн компетентнісна сутність міждисциплінарної 
інтеграції досягнута не повністю, оскільки відсутні розроблені підходи до теорії та методики 
професійного навчання, що дозволяють реалізувати закладений у ній потенціал. 

Гуманітаризації – розвиток здібностей до самостійного мислення й ширшого сприйняття нових 
наукових  ідей з врахуванням їх сутності і екологічної доцільності. 

Комплексності – всебічне вивчення причинних взаємозалежностей, здійснення комплексної 
оцінки вхідних і вихідних параметрів, їх змін та розвитку, функціональної структури нових наукових 
знань.   

Наступним компонентом дидактичної технології інтеграції екологічної науки і 
сільськогосподарської освіти є добір відповідних  педагогічних методів які забезпечують найбільшу 
ефективність впровадження нових екологічних досягнень в освітній процес. 

Моделювання в навчальній діяльності студентів виробничих ситуацій передбачає включення до 
навчальних матеріалів інформації про реальні технологічні рішеннях, що використовуються в 
сільськогосподарському виробництві. Цей метод розвиває аналітичне мислення студентів, орієнтує на 
системний підхід до вирішення проблеми, дозволяє виділяти варіанти правильних і помилкових рішень, 
вибирати критерії знаходження оптимального рішення, вчитися встановлювати ділові та професійні 
контакти, приймати колективні рішення, усувати конфлікти. Суть методу моделювання полягає в тому, 
що студентам пропонується певна виробнича ситуація, в якій охарактеризовані умови і дії її учасників. 
Студентам пропонується оцінити, чи правильно діяли учасники подій, дати аналіз і зробити 
аргументований висновок про дії учасників. Ситуація може бути запропонована у формі усного опису, 
показу кінофрагменту, розігрування ролей. Вибір реальних ситуацій для навчальної діяльності потребує 
від викладача знань всіх особливостей і деталей того чи іншого технологічного процесу, який 
реалізується на виробництві. 

Перехід до активних методів навчання з включенням елементів проблемності, наукового 
пошуку, широким використанням резервів самостійної роботи для студентів є потужним важелем у 
підвищення рівня екологічних знань. Але використовується поки цей дидактичний метод лише частково, 
оскільки не знайдені практичні прийоми його реалізації. Але певні напрацювання в цій частині є. Так, 
досвід Польщі засвідчує, що доцільно створювати при факультетах сільськогосподарських ВНЗ 
інформаційно-консультативні студентські служби [8], робота яких не тільки підвищує інтерес до 
екологічних проблем і кваліфікацію студентів, а й сприяє впровадженню сучасних досягнень екологічної 
науки безпосередньо в сільськогосподарське виробництво. 

Зараз у багатьох країнах, і особливо в США, проходить інтенсивна робота з формування 
інформаційно-консультаційної служби в сільськогосподарському секторі економіки. Основною її метою 
є надання практичної допомоги фермерам у застосуванні методу забезпечення прибутковості в умовах 
ринкової економіки, розповсюдженні та впровадженні в практику останніх досягнень науки, обладнання 
та технологій, сприяння місцевим органам виконавчої державної влади у втіленні в життя державної 
аграрної політики. 

Таким чином, досягнення екологічної науки та їх активне впровадження у освітній процес вищих 
сільськогосподарських установ у сучасних умовах є пріоритетним напрямком. Ідей і концепцій  у сфері 
інтеграції досягнень екологічної науки в освітній процес, як і в сфері трансформації екологічної освіти 
висловлено досить багато. Але практична їх реалізація дуже слабка і неповна. Вважаємо для вирішення 
вищеназваних проблем необхідно внести зміни в структуру навчальних планів і доповнити їх еколого-
орієнтованими дисциплінами, розширити зміст навчальних програма екологічним змістом, що входить у 
освітній процес сільськогосподарських вишів.  

Висновки. Отже, процес інтеграції нових наукових досягнень екологічної науки у професійно 
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орієнтовані  навчальні дисципліни  сільськогосподарських ВНЗ України і передусім у процесі підготовки 
агрономів, фахівців галузі тваринництва та інженерів механіків сільськогосподарського виробництва 
повинен бути обов'язковим і безперервним. Розвиток вищої екологічної освіти фахівців сільського 
господарства повинен ґрунтуватися на комплексному збалансованому єднанні природного, 
технологічного, економічного, юридичного та соціально-культурного підходів. 

Використання розробленої моделі впровадження досягнень екологічної науки в освітній процес 
сільськогосподарських вищих навчальних закладів сприятиме формуванню екологічної компетентності 
майбутніх фахівців сільськогосподарського спрямування  відповідно до принципів збалансованого 
(сталого) розвитку. 
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Аннотация 

 Статья посвящена проблеме интеграции высшего образования  и науки – одной из актуальных 
проблем высшего химико-педагогического образования. В статье сделана попытка раскрыть сущность, 
содержание, процесс и целенаправленность интеграции высшего образования и науки на примере  
интеграции современного химического образования и дидактики химии.  
Ключевые слова: Проблема, интеграция, образование, высшее образование, химико-педагогическое 
образование, наука, педагогические науки, сходства и различия между образованием и наукой, 
интеграция образования и науки, результат - целостное новообразование – инновационная система  

 Постановка проблемы и ее актуальность. Одной из актуальных проблем в дидактике химии и 
в современном химическом (и химико-педагогическом) образовании является проблема интеграции 
образования и науки.  
 Постановка проблемы состоит в необходимости раскрытия цели, сущности, содержания и 
процесса интеграции образования (среднего и высшего, химического и естественнонаучного) и науки 
(педагогической, химической и дидактики химии). 
 Актуальность данной проблемы определяется ее научной, теоретической и социально-
практической значимостью.  
 Научная значимость  данной проблемы заключается в разрешении противоречия между 
потребностью в постоянной реализации в современном образовании объективно новых (научных) идей, 
знаний, методов, средств и отсутствием адекватных научно-методических разработок.  
 Теоретическая значимость  решения данной проблемы состоит в раскрытии  с позиции 
интегративной методологии и современной философии образования цели,  сущности, средств и 
ожидаемых результатов  интеграции образования и науки (в частности, интеграции химического 
образования и дидактики химии). Интеграция образования и науки необходима в качестве теоретико-
методологической основы  среднего и высшего  химического (и химико-педагогического) образования.  
 Практическая значимость постановки и решения данной проблемы состоит в возможности 
реализации теоретико-методологических основ и научно-обоснованных механизмов интеграции 
химического образования и дидактики химии (как науки) в химико-образовательной практике (средней и 
высшей школы). 
 Цель статьи 
 – раскрытие сущности, содержания и процесса интеграции образования и науки, необходимой для 
обеспечения качества современного химического (и химико-педагогического) образования в средней и 
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высшей школе. 
 Изложение основного материала  
 Проблема (от поздн. лат.  problema из греч. provlima «брошенное вперёд, поставленное впереди» - 
преграда, трудность, задача) нами рассматривается как форма знания, содержанием которой является то, 
что еще не познано и следует познать,  т.е. как знание о незнании, требующее разрешения. Мы 
придерживаемся следующего определения понятия «проблема»: «знание о незнании; осознанная 
формулировка вопросов, возникающих в ходе познания и требующих ответа (ибо представляет 
теоретический и практический интерес), включающая в себя два основных момента (этапа движения 
познания): постановку вопросов и их решение» (С.И.Некрасов, Н.А.Некрасова,  Философия науки и 
техники, 2010; http://terme.ru/dictionary/906/word/problema). 
 Интеграция  
 Этимология понятия «интеграция» связана с латинским словом integer (целый, совершенный, 
нетронутый). В философском понимании интеграция рассматривается как процесс или действие, 
имеющее своим результатом целостность, объединение, соединение, синтез, восстановление единства.  
 В философской литературе имеются фундаментальные труды, раскрывающие проблему 
интеграции наук и научных знаний (Б.М. Кедров, М.Г. Чепиков, Н.Т, Костюк, В.Г. Юдин,М.С. Асимов, 
А. Турсунов, Н.П. Депенчук, А.С. Кравец, О.М, Сичивица, А.Д. Урсул, С.Т. Мелюхин, М.К. Петров, В.Я. 
Перминов и др.).  
 В педагогической литературе имеются публикации, в которых раскрываются педагогический, 
дидактический и методические аспекты проблемы интеграции и дифференциации в образовании и в 
предметном обучении. В них рассматриваются разнообразные вопросы: 
- интегративные процессы, затрагивающие сферу образования и положительно влияющие на 
развитие педагогической науки и на интеграцию ее функций (З.А. Малькова, Н.Д, Никандров, Б.С. 
Гершунский, В.С. Шубинский и др.); 
- необходимость отражение в образовании процессов интеграции, происходящих в науке (А.П. 
Беляева, В.Н. Федорова, И.Д, Зверев, В.Н. Максимова и др.); 
- интегративные процессы в передовом педагогическом опыте и их влияние на решение проблемы 
гармонизации образования (Г.Ф. Федорец); 
- методика выявления и описание интеграционных процессов в образовательном процессе (Ю.С, 
Тюнников, М.С. Пак); 
- необходимость интеграции содержания естественнонаучного, профессионально-технического 
образования и профессионально-технической подготовки учащихся (А.П. Беляева, М.Н. Берулава); 
- интеграция между образовательным процессом и научными исследованиями в системе высшего 
образования (В.С. Кабаков, М.С. Пак, Г.Н. Фадеев); 
- устранение многопредметности и повышение эффективности образовательного процесса 
посредством интеграции учебных предметов и дисциплин (И.Ю, Алексашина, Ю.К. Дик, А.А. Пинский, 
В.П. Соломин, В.В. Усанов и др.); 
- противоречия. закономерности и предпосылки, детерминирующие интеграционные процессы, 
источники и механизмы взаимодействия, принципы и типы интеграции в естественнонаучном 
образовании (А.П. Беляева, М.Н. Бурулава, Л.Ф. Кейран, Ю.С.Тюнников, М.С.Пак и др.). 
- перестройка педагогического мышления на основе идей интеграции и гуманизации (А.П. 
Беляева, В.Г. Разумовский, Л.В. Тарасов, И.М. Титова и др.); 
 Интеграция в современной науке трактуется как «целенаправленный процесс (и/или результат 
данного процесса) по объединению разрозненных элементов или знаний о них, на основе тех или иных 
теоретических оснований, в единое целое, для определения которого в наибольшей степени подходит 
понятие «система» (5, 7, 8, 9 и др.). Авторы (5) особое внимание обращают на образовательную сущность 
понятия «интеграция» и интегративные смыслы современного образования. Выделяют два типа 
интеграции знаний: по предмету и объекту интегрируемого. При этом под объектом понимается 
некоторое явление действительности (система, процесс и т.д.), а под предметом - определенная сторона 
(или срез) сложного объекта, выделяемая из него и помощи языковых средств данной области и 
подлежащая изучению. 
 В понятийном пространстве интеграции есть смысл выделить следующие компоненты:  
 1) понятия, непосредственно включающие в себя суть интеграции (интегративное состояние, 
интеграционный процесс, интегральное качество, интегрированный продукт, интегрированный 
результат, интегратор, интегративная цель, интегративная деятельность, интегративная работа и др.);  
 2) понятия, выражающие вертикальную структуру понятийного пространства интеграции 
(межпредметная интеграция, гуманитаризация, фундаментализация, технизация, технологизация; связь, 
взаимосвязь, взаимодействие, взаимопроникновение, методологический синтез);  
 3) понятия, отражающие горизонтальную структуру понятийного пространства интеграции 
(межцикловая интеграция, внутрипредметная интеграция, уровни интеграции, факты, понятия, методы, 
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язык, законы, теории, локальная картина природы; связь, система). 
 Образование  
В свободной энциклопедии «Википедия» можно найти следующее определения: Образование — процесс 
изменения чего-либо к какому-либо образу, и само это что-либо, принявшее какой-то образ. Образование 
— целенаправленный процесс воспитания и обучения индивидуума в его личных интересах, интересах 
общества, интересах государства.  
 Этимология понятия «образование» связана с общеславянским словом «образ» (облик, икона,  
вид, форма, изображение) и с соответствующим ему глаголом «образовать». Суть образования состоит в 
формировании личностно и социально значимого образа, облика (субьекта/объекта).  Суть химического 
образования состоит в формировании химически образованной, культурно развитой, профессионально 
компетентной личности, готовой трудиться в условиях рыночной экономики и конкуренции 
  Химическое образование – процесс и результат усвоения систематизированных научных знаний о 
химических объектах окружающего мира, специфических предметных компетенций, обобщенных 
умений, универсальных учебных действий и ценностных отношений (к химическим наукам, к 
химическому образованию, культуре, природе, обществу, человеку, здоровью, безопасности жизни и 
среды обитания, технике, технологии и экономике производства). Под химическим образованием нами 
понимается одна из форм педагогических (и дидактических) систем,  реализующих триединую 
(обучающую, воспитывающую и развивающую) функцию при изучении химии.   
 Мы в структуре химического образования выделяем обучение, воспитание и развитие. В 
процессе обучения решаются познавательные задачи, связанные с изучением учебного предмета химии и 
формированием у обучающихся химических знаний, специфических предметных умений и действий, 
компетенций и ценностных отношений к химическим наукам, химическим специальностям и 
химическому образованию, необходимых для осознанного выбора профиля дальнейшего образования, 
для подготовки к труду и к жизни. В процессе воспитания  решаются духовно-нравственные, социально 
значимые, аксиологические, этические, трудовые, культуротворческие, мировоззренческие, 
гуманистические, эстетические, экономические, валеологические, профессионально направленные, 
трудовые, акмеологические, экологические и другие задачи,  необходимые для формирования социально 
и культурно развитой личности. Развитие – процесс целенаправленного изменения  таких 
психофизиологических и интеллектуальных качеств личности, как  восприятие, память, воображение, 
мышление, мотивы, потребности, эмоции, воля, самостоятельность, познавательные интересы, 
склонности, творческие способности и др. В процессе развития происходят изменения в 
психофизиологических, интеллектуальных и других свойствах личности путем решения задач 
формирования мотивационно-потребностной сферы, творческой активности, учебно-исследовательской, 
проектной, инновационной деятельности и др. 
 Активизация процессов интеграции в области образования связана с Болонским процессом. 
Новые ценности, связанные с единой мировой системой образования, с образованием «без границ», в 
настоящее время переходят в область принятия массовым сознанием. В качестве инструмента 
интеграции российского образования и его вхождения в мировое образовательное пространства 
выступают ИКТ. 
 Наука  
 Педагогика (как любая наука) имеет свой понятийный и категориальный аппараты. К 
педагогическим категориям (общим, фундаментальным понятиям, отражающим наиболее существенные 
связи и отношения реальной педагогической действительности) мы, вслед за В.И. Андреевым, относим 
образование, обучение, воспитание и развитие. Понятие имеет содержание (совокупность отраженных в 
нем существенных предметов) и объем (множество предметов, имеющих однородные признаки). 
Понятия и категории, необходимые в педагогических науках для точного обозначения элементов и 
явлений образовательного  процесса, составляют ядро науки педагогики и выражаются в терминах. 
Единая научная терминология, отличающаяся   однозначностью,  дефинитивностью и системностью, - 
это своеобразный общий язык, необходимый для взаимопонимания в науке.  
 В науке развитие человека рассматривается как процесс (от лат. processus — продвижение) 
последовательной смены состояний, изменения качеств и свойств человека, становления его личности 
под воздействием различных факторов. Различают развитие физическое (организма в целом, отдельных 
мышц и т.д.), психическое (эмоций, интеллекта, воли, способностей, потребностей, характера), духовное 
(связанное с такими категориями, как совесть, свобода, патриотизм, интуиция, вера, надежда, любовь). 
Заметим, что речь идет также о духовном развитии, охватывающем весь внутренний мир человека. 
Развитие полностью присуще как отдельному человеку, так и обществу в целом. Развитие бывает 
экзогенным, когда оно определяется только извне окружающим миром. Подлинное же развитие бывает 
эндогенным, если его источник находится внутри самого человека. Известный ученый, педагог-социолог 
А. В. Мудрик предлагает лаконичное определение понятия: развитие - это реализация имманентных 
(внутренне присущих) задатков, свойств человека. 
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 В науке развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружающей среды в самом 
общем виде  определяется как процесс и результат его социализации, т.е. усвоения и воспроизводства 
культурных ценностей, ценностно-смысловых ориентаций и социальных норм, а также саморазвития и 
самореализации в том обществе, в котором он живет. Это означает, что развитие тесно связано с 
решением воспитательных и обучающих задач, с  процессами воспитания и обучения. Можно считать, 
что развитие - общий процесс становления человека посредством изменения психофизиологических, 
интеллектуальных, потребностно-мотивационных, эмоционально-волевых свойств индивида; социали-
зация - развитие, обусловленное конкретными социально-экономическими условиями 
жизнедеятельности человека. Задачи социализация реализуются в процессе: 1) стихийного взаимодей-
ствия человека с обществом и стихийного влияния на него различных обстоятельств жизни; 2) влияния 
со стороны государства на обстоятельства жизни разных категорий людей; 3) целенаправленного 
создания условий для оптимального воспитания и развития человека; 4) самообразования, 
самовоспитания и саморазвития человека. 
 Сходства между образованием и наукой 
  Важную роль в процессе интеграции образования и науки играют сходства и различия,  
существующие в различных сферах созидательной деятельности человека, как  ноосфера, природа, 
социум, культура, наука, образование, техника, технология, экономика и др. В частности, особого 
внимания заслуживают сходства и различия, существующие  между системой химического образования 
и химическими (и педагогическими) науками. 
  Признаки сходства между химическим образованием и  химическими науками:  
1) единая система научных  знаний о химических объектах познания;  
2) одинаковые группы знаний (эмпирических, теоретических);  
3)  одинаковые виды знаний (идеи, теории,  законы, понятия, факты, язык, методы, вклад ученых);  
4) единый научный язык (символика, номенклатура, терминология);  
5) единые методы познания химических объектов;  
6) специфический и ведущий метод познания – химический эксперимент;  
7) единый перечень химических объектов (химические элементы, вещества, химические реакции и 
процессы, химические технологии и химические производства).  
 Указанные признаки сходства между химическим образованием и химическими науками служат 
надежными предпосылками для интеграции современного образования и науки.  
 Различия между образованием и наукой 
 Между химическим образованием и химическими (и педагогическими) науками существуют 
существенные различия.   
 1. У химического образования и наук (химических и педагогических) разные цели. Основной 
целью химического образования является формирование  химически образованной, допрофессионально и 
профессионально компетентной личности. Науки же нацелены на постановку и решение актуальных 
научных проблем.  
 2. Основным содержанием науки являются объективно новые знания. В содержании химического 
образования не только знания, но и умения (личностные способы действий), ценностные отношения, 
компетенции (личностно-ценностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
 3. В науке объем информации непрерывно меняется, пополняется новым содержанием,  а в 
образовании – остается относительно стабильным. 
 4. Структура и построение содержания (знаний) в науке подчиняется логике раскрытия научных 
проблем, а в химическом образовании – адаптированы к закономерностям образовательного процесса и 
основным его функциям (обучения, воспитания и развития). 
 5. Логика раскрытия содержания в науке полностью подчиняется логике решаемых научных 
проблем,  а в химическом образовании – содержательно-логическим и структурно- функциональным 
связям химической науки, а также психолого-педагогическим и дидактическим закономерностям и 
задачам. 
 6. Уровень описания знаний в науке высокий и сложный, а в химическом образовании – 
достаточно простой, так как модели, методы и языки наук в нем упрощены с целью реализации принципа 
доступности. 
 7. Результаты познания в науке до определенного времени не известны, ибо новизна научных 
результатов носит объективный характер (новизна для науки);  образовательные результаты учебного 
познания всегда известны, ибо новизна образовательных результатов носит субъективный характер 
(новизна для обучающихся, но не для преподавателя и науки).  
 Указанные признаки различия между химическим образованием и науками (химическими и 
педагогическими)  так же, как и сходства,  могут способствовать интеграции современного образования 
и науки. Эти различия могут быть учтены, на наш взгляд, в процессе химико-образовательного процесса 
с творческой молодежью, способной решать объективно новые (научные) задачи. 
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Интеграция образования и науки 
 Указанные выше признаки сходства между химическим образованием и химическими науками 
могут служить надежными основаниями для интеграции современного образования и науки. Для 
интеграции современного химического образования (в средней и высшей школе) необходимо 
использовать традиционные признаки сходства между ними. Рекомендуем не менее 7 направлений 
интеграции образования и науки (ИОиН) на основе их сходства,  к числу которых относятся:  
 1) ИОиН на основе  единой системы научных  знаний о химических объектах познания;  
 2) ИОиН  на основе одинаковых групп знаний (эмпирических, теоретических);  
 3)  ИОиН на основе одинаковых видов знаний (идеи, теории,  законы, понятия, факты, язык, 
методы, вклад ученых);  
 4) ИОиН на основе единого научного языка (символики, номенклатуры, терминологии);  
 5) ИОиН на основе единых методов познания химических объектов;  
 6) ИОиН на основе специфического и ведущего метода познания – химического эксперимента;  
 7) ИОиН на единого перечня химических объектов (химические элементы, вещества, химические 
реакции и процессы, химические технологии и химические производства).  
 Следует использовать для интеграции современного химического образования и наук 
(химических и педагогических) имеющийся нетрадиционный потенциал, сокрытый в различиях между 
ними.  
 Обратим внимание, в качестве примера, на различие 1. У химического образования и наук 
(химических и педагогических) разные цели. Основной целью химического образования является 
формирование  химически образованной, допрофессионально и профессионально компетентной 
личности. Науки же нацелены на постановку и решение актуальных научных проблем.  
 Чтоб осуществить ИОиН (с учетом данного различия), преподаватель в своей инновационной 
образовательной деятельности  может познакомить своих учеников,  раздвинув границы 
образовательного пространства,  с новыми актуальными проблемами наук (химических и 
педагогических), решением которых заняты окружающие нас ученые, преподаватели вузов, учителя 
школ, научные сотрудники, молодые исследователи (2, 3, 4).  
 Учет и реализация различий между образованием и наукой позволят значительно расширить 
возможности интеграции между ними. 
  Однако, совместить образование и науку  без существенной потери качества обеих сфер 
деятельности не удастся. Вузы должны, по-видимому, оставаться помощниками российской науки, ибо 
преподаватели вместе с большой учебной нагрузкой до сих пор успешно выполняли научно-
исследовательскую работу, как это было многие десятилетия.  В любом случае интеграция образования и 
науки рассматривается как шаг в будущее. Малая Академия наук Республики Казахстан совместно с 
Инновационным Евразийским университетом регулярно проводит научно-практическую конференцию на тему  
«Интеграция образования и науки – шаг в будущее» (3), для участия в работе которой приглашаются  
студенты, учащиеся школ, колледжей и лицеев. 
Интеграция образования, науки и производства 
 Особое внимание уделяется в последнее время вопросам интеграции науки и образования (Ю.А. 
Егорова, А.Г. Мержанов, В.В. Козлов, В.Н. Троян и др.), интеграции образования, науки и производства 
(В.Н. Боробов, В.И. Заварзин, А.И. Гоев и др.), интеграции образования, науки и бизнеса (С.А. 
Мохначев, К.С. Мохначев, Н.П. Шамаева и другие). Нашим производством являются школа (основная, 
средняя, высшая), бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, ИДО и др.. 
 Из трех сфер (партнеров по интеграции) именно образование следует рассматривать как 
приоритетное звено влияния на процесс интеграции, являющейся одним из ключевых условий 
инновационного развития России.  
 Центральным звеном интеграционных процессов в сфере науки, образования и производства  
(или бизнеса) должны выступать университеты. А основой инновационной модели университета должна 
служить интеграция образования и науки (1). Знания и опыт профессорско-преподавательского состава 
являются наиболее ценным активом современного университета.  
 Важную роль в интеграции образования, науки и производства играют  всероссийские научно-
практические конференции с международным участием (10), традиционно проводимые кафедрой 
химического и экологического образования РГПУ им. А.И. Герцена. В программе ВНПК всегда 
предусматривается активная работа секции «Молодой ученый», в которой с научными докладами 
выступают студенты, магистранты, аспиранты, докторанты и другие молодые соискатели. ВНПК 
посвящены актуальным проблемам химического и экологического образования (и  химических наук). 15-
18 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге состоялась 62-ая ВНПК с международным участием, по 
материалам которой опубликован очередной сборник (10).  
 Внедрение научно-практических разработок химиков и химиков-методистов в среднюю и 
высшую школу  - это главный показатель эффективности НИР, проводимой на кафедре.  Традиционной 
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формой подготовки научно-педагогических и научных кадров на кафедре химического и экологического 
образования РГПУ им. А.И. Герцена является обучение в магистратуре, аспирантуре и докторантуре.    
Выводы. Сущность интеграции высшего образования и науки следует рассматривать как объединение 
однородных и разнородных компонентов их содержания в целостное образование - систему.  
Процесс интеграции высшего  образования и науки  отличается своей многостадийной структурой, 
включающей такие узловые моменты, как: 
1) объективные (онтологические, гносеологические, социально-практические) предпосылки для 
объединения, интеграции, синтеза. 
2) ранее разобщенные однородные или разнородные предметные компоненты содержания,  
3) процесс объединения (интеграции, синтеза) со своеобразным механизмом (учитывающим 
сходства и различия в содержании образования и науки),  
4) целостность новообразования (системы) – продукта интеграции как результата интеграции 
высшего образования и науки.  
 Функционирование интеграции высшего образования и науки на уровне синтеза обеспечивает 
наиболее высокое качество  современного высшего профессионального  химического и химико-
педагогического образования. 
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THE PROBLEM OF INTEGRATION OF EDUCATION AND SCIENCE 
Summary 

The article is devoted to the problem of integration of higher education and science as one of the urgent 
problems of higher chemical-pedagogical education. The article is an attempt to reveal the essence, content, 
process and purpose of integration of higher education and science on the example of the integration of modern 
chemical education and didactics of chemistry. 
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ЕЛЕМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Анотація 
Проаналізовано стан сучасної вищої освіти України і досвід Європейських країн в реалізації 

механізмів забезпечення якості вищої освіти. Визначено концептуальні засади створення та розвитку 
засобів діагностики як одного з важливих елементів забезпечення якості вищої освіти. 

Ключові слова: система зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, система внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти, засоби діагностики рівня досягнень студентів, рівень сформованості 
компетентностей. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Дедалі частіше до сучасних випускників вищих 

навчальних закладів висувають нові, більш високі вимоги. Для роботодавців уже недостатньо 
формальних показників – наявності вищої освіти та спеціалізації. Суспільство й виробництво ХХІ ст. 
вимагає висококваліфікованих професіоналів із творчим ставленням до роботи, з інноваційним 
мисленням, із багатим ресурсом знань, інтелектуальними здібностями, із практичними навичками роботи 
та вмінням працювати в колективі. І цей список майже нескінчений. 

Однак відсутність співпраці між ринком праці та системою вищої освіти, недостатній моніторинг 
динаміки ринку праці, повільне оновлення ресурсної бази вищих навчальних закладів через недостатнє 
фінансування, незадовільна кваліфікація викладачів, слабка зацікавленість студентів у здобуванні освіти 
та інші фактори призводять до зниження якості підготовки фахівців – випускників вищих навчальних 
закладів.  

Україна ще 4 березня 2008 р. у Брюсселі стала урядовим членом Європейського реєстру 
забезпечення якості (EQAR) разом із 19 іншими країнами – учасницями Болонського процесу. Але 
Україна єдина серед країн Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), що не має жодної незалежної 
агенції із зовнішнього оцінювання якості вищої освіти, які були б акредитованими в Європейській 
мережі забезпечення якості (ENQA), в Україні немає спеціалізованої інституції, яка б у національному 
масштабі розробляла стратегію, методологію, єдиний інструментарій, програмне забезпечення 
моніторингових досліджень у галузі вищої освіти; здійснювала б збір, інтеграцію, обробку, аналіз та 
інтерпретацію даних, отриманих за результатами досліджень; забезпечувала б їх оприлюднення та 
інформування громадськості про стан справ щодо якості вищої освіти. Це призводить до того, що в 
ЄПВО та в країнах поза його межами не визнають кваліфікацій вищої освіти випускників українських 
ВНЗ, а також до низького рівня співпраці України з іншими європейськими країнами [1]. 

Освітня галузь – складна багатокомпонентна система, тому виникає потреба і в багаторівневій 
системі моніторингу якості освіти, не тільки на національному і регіональному рівні, а перш за все на 
внутрішньому – на рівні вищого навчального закладу. Тож проблема якості освіти – одна з найбільш 
актуальних для сучасної системи вищої освіти як в Україні, так і в Європі. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Проблеми якості вищої освіти перебувають в 
полі зору низки дослідників, зокрема С. Калашнікової, С. Курбатова, В. Лугового, І. Ліньової, 
Ю. Рашкевича, Ж. Таланової, Т.Фініков та ін. Аналіз публікацій дозволив зробити висновок, що 
проблема забезпечення якості вищої освіти відображена як ключова в усіх стратегічних документах 
Європейського простору вищої освіти. Розбудова потужної та відповідальної національної системи 
забезпечення якості вищої освіти відповідно до європейських орієнтирів передбачає низку процедур, у 
тому числі розроблення та реалізація на рівні кожного закладу вищої освіти інституційних систем 
забезпечення якості [1; 2; 3]. 

Мета статті – визначити концептуальні засади створення та розвитку засобів діагностики як 
одного з важливих елементів забезпечення якості вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу. У рамках Болонського процесу за забезпечення якості вищої 
освіти відповідають передусім вищі навчальні заклади. Це пов’язано з тим, що держава відмовляється від 
жорсткого регулювання в галузі вищої освіти. В освітніх системах країн Європейського простору вищої 
освіти головним є планування результатів навчання в термінах компетентностей. Більшість вищих 
навчальних закладів прагне стати повноправними учасниками Болонського процесу, що передбачає 
потребу забезпечити відповідність критеріїв, за якими оцінюють діяльність кожного навчального закладу 
у процесі моніторингу якості освіти. При цьому доцільно використовувати механізми та критерії 
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забезпечення якості, які є зрозумілими для зовнішніх користувачів [2].  
Існують два підходи в оцінюванні якості вищої освіти. Перший – функціонування органів 

державного управління, яким делеговано право виробляти та здійснювати державну політику в галузі 
вищої освіти. Пріоритети у проведенні моніторингових процедур в таких освітніх системах надано 
структурам, що отримують фінансування від урядів. За такою системою працювали країни 
пострадянського простору. Така система не відповідає ні європейським, ні міжнародним рамковим 
стандартам та рекомендаціям із забезпечення якості вищої освіти. На сьогодні такий підхід не 
використовує жодна із 47 країн – учасниць Болонського процесу, окрім України. 

Другий підхід до оцінювання якості вищої освіти – децентралізоване управління. У таких 
системах переважає процес самооцінювання вищих навчальних закладів або професійне чи громадське 
незалежне оцінювання їх діяльності загалом – інституційна акредитація, чи окремо акредитація освітніх 
програм.  

Важливим документом ENQA у контексті забезпечення якості вищої освіти є «Стандарти і 
рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти». Стандарти й 
рекомендації ґрунтуються на низці основних принципів внутрішнього й зовнішнього забезпечення якості 
вищої освіти в ЄПВО: 

- вищі навчальні заклади несуть основну відповідальність за якість наданих освітніх послуг і за 
те, як цю якість забезпечують; 

- інтереси суспільства щодо якості та стандартів вищої освіти мають бути захищені; 
- потрібно розвивати й удосконалювати якість освітніх програм в інтересах студентів та інших 

бенефіціарів вищої освіти в ЄПВО; 
- мають існувати ефективні та надійні організаційні структури, у межах яких освітні програми 

здійснюються та підтримуються; 
- необхідно забезпечити прозорість й використання зовнішньої фахової допомоги у процесах 

забезпечення якості; 
- створення культури якості у вищих навчальних закладах має отримати всіляку підтримку; 
- необхідно розробити процеси, за допомогою яких вищі навчальні заклади зможуть 

демонструвати свою відкритість та підзвітність, зокрема підзвітність за державні і приватні інвестиції; 
- забезпечення якості, яке гарантує відкритість та підзвітність, повинно бути повністю сумісне з 

процесами забезпечення якості для підвищення ефективності роботи закладу; 
- заклади вищої освіти мають демонструвати свою якість як на національному, так і на 

міжнародному рівнях; 
- застосовувані процеси не повинні обмежувати різноманіття та стримувати нововведення [3].  
Важливою ознакою сучасних європейських і світових систем оцінювання рівня вищої освіти є 

функціонування незалежних агенцій із забезпечення якості вищої освіти. Незалежний статус цих агенцій 
– один із критеріїв для членства в ENQA. 

Велике значення стандарти і рекомендації надають інформаційним системам вищих навчальних 
закладів. Останні повинні гарантувати, що їх інформаційні системи збирають, аналізують і 
використовують відповідну інформацію для ефективного управління своїми навчальними програмами та 
іншою діяльністю. Вищі навчальні заклади мають володіти ефективними засобами накопичення й 
аналізу інформації про свою діяльність. Цими ж стандартами встановлено мінімальний перелік освітніх 
показників, які мають обробляти в інформаційних системах вищого навчального закладу. Насамперед це 
досягнення студентів та показники їхньої успішності; можливості випускників влаштуватися на роботу, 
результати працевлаштування; задоволення студентів навчальними програмами, які вони виконують; 
ефективність роботи викладачів; характер студентського контингенту; наявні навчальні ресурси та їх 
вартість; ключові показники діяльності навчального закладу. 

Не менш важливе значення європейські стандарти й рекомендації мають для оприлюднення 
інформації про результати діяльності навчальних закладів, про зміст навчальних програм і про 
результати внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності. 

У європейській практиці оцінювання якості освіти особливе місце посідають акредитація освітніх 
програм та акредитація закладу вищої освіти. У більшості країн світу створені та успішно діють 
міжнаціональні та національні системи оцінювання якості освіти. Зазвичай ці системи достатньо 
незалежні від органів управління освітою та продукують об’єктивну інформацію, що може бути основою 
для корегування стратегії і тактики освітніх політик, для порівняльного дослідження результатів 
функціонування освітніх систем, для забезпечення ефективних процесів мобільності студентів і 
викладачів, зрештою, для самовдосконалення діяльності закладів освіти. 

Україна знаходиться на етапі реформування вищої освіти. Ухвалено чималу кількість 
нормативно-правових актів різного рівня, які забезпечують правове регулювання освітянської та 
наукової галузей. Згідно з новим Законом України «Про вищу освіту» державну політику у сфері вищої 
освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України та центральний орган 
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виконавчої влади у сфері освіти і науки. Реалізація освітнього процесу відбувається на основі 
використання стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти. Стандарти розробляються та 
затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності – основа оцінки якості вищої освіти та 
професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх 
типів та форм власності. 

Освітню діяльність на території України вищі навчальні заклади здійснюють на підставі ліцензій 
та сертифікатів про акредитацію, які їм видають у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Перед початком підготовки фахівців за напрямом, спеціальністю уповноважений центральний орган 
виконавчої влади в галузі освіти і науки проводить ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних 
закладів. Причому ліцензійну експертизу проводить Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, а Міністерство освіти і науки України видає ліцензію на здійснення освітньої діяльності на 
підставі позитивного експертного висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Система ліцензування та акредитації виконує тільки функцію одного з головних інструментів 
державного управління галуззю і не є базовою технологією стимулювання підвищення якості вищої 
освіти. Поодинокі заходи оцінювання якості, що здійснюються, орієнтовані здебільшого на процеси, що 
відбуваються в системі, а не на оцінювання результатів її функціонування. Зовнішнє оцінювання якості 
має передбачати, зокрема, такі критерії, на яких не наголошували раніше: урахування процедур 
внутрішнього забезпечення якості; критерії ухвалення рішень; відповідність заходів і процесів 
поставленим стратегічним цілям; механізми звітування та їх прозорість; періодичність огляду діяльності 
окремих підрозділів і структур; залучення зацікавлених осіб – стейкхолдерів, зокрема студентів і 
роботодавців, у процес самооцінки інституції; аналіз системи загалом [4]. 

Поширеною формою внутрішньоуніверситетської оцінки якості освіти виступає ректорський 
контроль, мета якого – підготувати вищий навчальний заклад до зовнішнього контролю та надати 
імпульс короткотерміновій мобілізації внутрішніх ресурсів академічної спільноти. 

Зараз вирішується питання створення нової структури, що покликана забезпечити якість вищої 
освіти – Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Агентство здійснюватиме 
процедури і заходи із забезпечення наявності та ефективності процесів і процедур зовнішнього та 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Система внутрішнього забезпечення якості 
розробляється та реалізується вищим навчальним закладом. 

Забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
передбачає здійснення ряду процедур і заходів. 

Передусім якість вищої освіти визначає характеристики результату навчання у вищому 
навчальному закладі, тому важливо фіксувати зміни в системі вмінь, знань, інших компетентностей 
студентів на всіх етапах освітнього процесу. Для цього необхідна регулярна діагностика здобутих 
студентами компетентностей та рівня їх сформованості. Отже, проблема якості освіти нерозривно 
пов’язана із проблемою діагностики рівня досягнень студентів. 

Засоби діагностики результатів навчання. За таких умов виникає необхідність сформувати 
засоби діагностики рівня досягнень студентів, які б характеризували якість вищої освіти згідно зі 
«Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» 
ENQA. На сучасному етапі в університетах немає єдиних підходів до формування таких засобів 
діагностики. У відкритому доступі відсутня інформація про критерії, правила та процедури оцінювання 
якості набутих студентами вмінь, навичок, знань та інших компетентностей – рівня досягнень студентів, 
як цього вимагають європейські стандарти і рекомендації. 

Якість не можна ні реалізувати, ні поліпшити впровадженням поодиноких заходів, якими б 
ефективними вони не були, необхідно застосовувати системний підхід до управління якістю, що охопив 
би всі етапи надання освітньої послуги. Кожен елемент системи забезпечення якості необхідно 
розглядати у співвідношенні до чинників і компонентів, які впливають на саму систему забезпечення 
якості. 

Оскільки якість будь-якого процесу багато в чому залежить від моніторингу його параметрів, то 
першочерговими завданнями можна вважати:  

- розроблення засобів діагностики, що адекватні змісту освітньої програми для здобуття певного 
ступеня вищої освіти;  

- розробку критеріїв оцінювання рівня досягнень студентів, що є показниками якості;  
- аналіз результатів оцінювання досягнень студентів і розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення складових освітнього процесу;  
- забезпечення реального зв’язку освітнього процесу з роботодавцями;  
- забезпечення відповідності освітніх програм і структури навчального плану положенням 

Болонського процесу;  
- узгодженість програм підготовки та цілей навчання (компетентність);  
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- урахування вимог ринку праці при формуванні освітніх програм та засобів діагностики. 
На схемі (рис. 1) відображено засоби діагностики рівня досягнень студентів як один із чинників 

внутрішного забезпечення якості. При формуванні засобів діагностики рівня досягнень студентів 
ураховано всі компоненти системи вищої освіти, які впливають на внутрішню систему забезпечення 
якості та залежать від неї. 

Засоби діагностики мають багаторівневий зв'язок із компонентами системи вищої освіти не 
тільки в рамках системи внутрішнього забезпечення якості, а і за її межами. 

Оскільки забезпечення якості – передусім процес формування характеристик продукції (або його 
результат), це означає, що слід виконувати дії, які перетворюють «вхід» процесу на його «вихід». 
«Вихід» освітнього процесу, тобто результати навчання, компетентності формуються відповідно до 
потреб споживачів – як суспільства в цілому, так і окремих суб’єктів системи вищої освіти (студенти, 
роботодавці, інші зацікавлені сторони).  

 

Рисунок 1. Схема формування засобів діагностики 
 

У професійних стандартах, що розробляються Інститутом професійних кваліфікацій (Федерація 
роботодавців України) відображені вимоги до умінь, знань та навичок, які дозволяють фахівцю з вищою 
освітою якісно виконувати основні трудові функції у рамках відповідної сфери професійної діяльності. 
Тому компетенції фахівця, зазначені в професійних стандартах, використовуються як інформаційне 
підґрунтя для визначення результатів навчання та формування змісту навчання і засобів діагностики 
професійно-практичного циклу підготовки фахівців. Компетенції формулюються як готовність фахівця 
до здійснення певних умінь, що необхідні для вирішення типової задачі діяльності.  

У схемі (рис. 1) застосований компетентнісний підхід до проектування вищої освіти за вимогами 
ринку праці. При проектуванні вищої освіти, актуальним питанням залишається відбір змісту програм 
підготовки (результатів навчання). Зміст програм має бути підпорядкований вимогам професійних 
стандартів у вигляді компетенцій фахівців певного ступеня вищої освіти. Ці компетенції у сенсі кола 
повноважень (найменування функцій, завдань та умінь) використовуються як критерій відбору змісту 
навчання, що є соціально заданими вимогами до підготовки фахівця певної галузі. 

Заплановані професійні завдання разом з відповідними уміннями, знаннями, цінностями, іншими 
особистісними якостями визначаються в програмах вищої освіти як результати навчання (компетентності 
– за Національною рамкою кваліфікацій). Системоутворюючим елементом компетентністного підходу до 
планування освітнього процесу є цілі підготовки, діагностично сформульовані у вигляді професійних 
компетентностей, що пов’язані з відповідними компетенціями (функції, задачі та відповідні уміння). 
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Кожне конкретне уміння є однією з цілей професійної підготовки. 
Окрім професійних умінь, які визначаються дослідженням змісту професійної діяльності за 

спеціальністю, критерієм відбору змісту програми підготовки є фундаментальні та соціальні 
компетентності. 

Соціальні здатності фахівця встановлюються через використання Національної рамки 
кваліфікацій шляхом трансформації її дескрипторів і виступають критерієм відбору змісту гуманітарного 
циклу підготовки. 

До необхідних фундаментальних компетентностей відносять ті, які необхідні для освоєння 
професійних умінь. Приміром, окрім формування інженерної ерудиції фундаментальні компетентності 
забезпечують доступність навчального матеріалу професійно орієнтованих дисциплін. 

Компетентності (комунікація, автономність і відповідальність), які є критерієм відбору змісту 
гуманітарної компоненти програми підготовки, встановлюють відповідно до дескрипторів Національної 
рамки кваліфікацій. 

Перелік компетентностей та результатів навчання міститься в стандартах вищої освіти за 
спеціальністю і є інформаційною базою для формування освітніх програм і засобів діагностики за цими 
програмами. 

Функція освітньої програми – визначення шляхів досягнення цілей підготовки. Формування 
програм (змісту освіти) полягає у визначенні необхідних методів діяльності та формуючих ці методи 
навчальних елементів. 

Під навчальними елементами розуміється інформація про поняття (категорії, терміни, 
визначення), явища (властивості, факти, спостереження, опис об'єктів), відносини (співвідношення, 
теореми, закони, правила, гіпотези, теорії, моделі, залежності), алгоритми (послідовність дій , процедури, 
правила прийняття рішень, правила поведінки), що дозволяє формувати методи діяльності. Інформація 
про поняття, явища, відносини, алгоритми і методи діяльності є навчальними елементами, за допомогою 
яких реалізується досягнення результатів навчання та набуття компетентностей. 

Навчальні елементи формуються в змістові модулі, які розподіляються за навчальними 
дисциплінами професійного, фундаментального (природничо-наукового) і гуманітарно-соціального 
циклів навчання. 

У програми навчальних дисциплін (практик) доцільно ввести розділ «Компетентності, що 
набуваються, та зміст навчальної дисципліни». Такий розділ формується у вигляді переліку 
деталізованих (похідних від основних) компетентностей, що зазначені в стандартах вищої освіти та 
відповідних тематичних модулів, що забезпечують набуття цих компетентностей. Водночас 
компетентності фахівця є інформаційною базою для формування засобів діагностики. Вимоги до засобів 
діагностики досягнення результатів навчання за навчальною дисципліною повинні містяться в програмі 
цієї дисципліни. 

Засоби діагностики результатів навчання мають безпосередній зв'язок зі стандартами освітньої 
діяльності, що регламентують виконання ліцензійних та акредитаційних умов надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти щодо обладнання, устаткування та програмного забезпечення спеціалізованих 
комп'ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану. Цей зв'язок доцільно 
забезпечити через розроблення автоматизованої системи діагностики рівня сформованості 
компетентностей здобувачів вищої освіти.  

Показниками якості навчання є насамперед результативність навчання – співвідношення 
досягнутого рівня сформованості компетентностей студента і запланованого рівня результатів навчання; 
ефективність освітнього процесу – співвідношення досягнутого рівня сформованості компетентностей 
студента та реальних витрат часу за умови, що результативність не нижча, ніж необхідне значення. 

Використання автоматизованих систем визначає результативність навчання, відповідає вимогам 
«Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» і формує 
об'єктивну оцінку рівня досягнень студентів – якості вищої освіти. 

Висновки. Забезпечення якості вищої освіти на всіх етапах освітньої діяльності необхідно 
проводити комплексно, враховуючи всі компоненти системи. 

Запропоновані концептуальні засади створення та розвитку засобів діагностики, що є одним з 
елементів забезпечення якості вищої освіти, полягають у використанні компетентісного підходу до 
проектування освітніх програм. Принцип реалізації компетентісного підходу полягає у використанні 
запланованих результатів навчання в термінах компетентностей випускника освітньої програми як 
критерію відбору змісту підготовки та, одночасно, як об’єкт діагностики рівня їх сформованості.  

Компетентнісний підхід до формування стандартів вищої освіти та освітніх програм дозволяє 
серед величезного масиву інформації виділити ту її частину, яка необхідна і достатня для підготовки 
сучасного фахівця певної кваліфікації. Такий підхід до формування змісту програм вищої освіти 
передбачає створення умов, що забезпечують розвиток умінь вирішувати професійні завдання на основі 
відповідних знань та інших компетентностей. 
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Для роботодавця важливо, насамперед, конкретний кінцевий результат підготовки випускника – 
готовність до реалізації повноважень – компетенцій, ступінь якої визначає сукупність професійних та 
особистісних якостей фахівця – компетентностей. У цьому сенсі оцінка кінцевого результату навчання - 
єдиний спосіб судити про рівень сформованості компетентностей – якість вищої освіти, що враховано в 
запропонованій схемі формування засобів діагностики. 
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ADVANTAGES AND DISADVATAGES OF THE BOLOGNA PROCESS 
 

Анотація 
Цю статтю присвячено розгляду і аналізу головних переваг та недоліків реалізації положень 

Болонського процесу у системі вищих навчальних закладів України на основі досвіду, здобутого 
викладачами та студентами ВНЗ у вищезазначеній сфері, а також на основі матеріалів, що містяться в 
електронних та друкованих виданнях з питань сучасної вищої освіти. Робиться висновок, що, 
незважаючи на будь-які недоліки Болонського процесу, вступ до Європейського простору вищої освіти 
забезпечить єдині стандарти системи вищої освіти, значно покращить привабливість вищих навчальних 
закладів України та надасть величезний поштовх у мобільності усіх осіб, що залучені до цього процесу. 

Ключові слова: Болонський процес, Європейський простір вищої освіти (ЄПВО), Європейська 
система трансферу та накопичення балів, мобільність викладачів та студентів, освіта впродовж життя, 
єдиний додаток до диплому. 

 
The contemporary process of ongoing globalisation determines modern tendencies in the sphere of 

education which is a precondition for its further development and perfection. Indeed, in order to achieve new 
results in higher education and to overcome shortcomings of the professional training system now in place, and 
starting from that point on to secure competitiveness of our graduates and make Ukrainian higher education 
really prestigious in the world it is only possible through introduction of new educational technologies. The new 
tendencies, however, often cause confusion, result in extremely varying opinions on the part of teachers, 
scholars, experts, students of higher school and public as regards the reasonability of changes introduced into the 
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educational system since Ukraine joined the Bologna Accords. That is why studying of basic requirements, their 
analysis, determining and outlining of the prospects of the process in Ukraine are extremely important. 

The active development of the Bologna Process in Ukraine actually started from the Order “On approval 
of the Action Plan on realisation of Bologna Accords in the system of higher education and science of Ukraine 
for the years 2004-2005” No. 49 approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine on 23/01/2004. 
By 2010 there was planned to have European scientific and educational area established in order to expand 
opportunities for the graduates, improve mobility for our national on the European labour market and to achieve 
competitiveness with the European system of higher education. In order to achieve that goal, the process 
provides for the adoption of convenient and clear hierarchy of diplomas, degrees and qualifications, introduction 
of the PhD degree recognised all around Europe, using the unified system of credit units (within the framework 
of ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System which is also known as the system of credit 
units, credits, credit levels or units); introduction of unified diploma supplements recognised in the European 
Higher Education Area; elaboration and maintaining of European quality standards by using comparative 
criteria, mechanisms and ways of their evaluation in conformity with the ENQA requirements; elimination of all 
existing obstacles on the path towards increasing mobility of the students, teachers, researchers and managers of 
the higher school. 

The Bologna Process is the process of structural reformation of national systems of higher education in 
the European countries going hand in hand with changes in educational programmes and necessary institutional 
transformations in the higher education institutions of such countries. The question, however, still raises variety 
of opinions among the Ukrainian pedagogues and politicians.  

As result of summing up of their speeches and criticism, the following basic views might be 
distinguished: 

1. Concerns over motley mix of cultures, interests and approaches (G. Kasyanov, I. Bekh); 
2. Concerns over substantial financial expenses involved in the introduction of the informational 

technologies (B. Korolyov); 
3. Approval of the changes in the process that would secure education of a creative and mobile 

specialist (O. Stepanyuk, S. Senenko, S. Yuriy) 
4. Approval of the process of education integration only if national tradition is maintained (V. Kremen, 

V. Andrushchenko, M. Stepko). 
The practical realisation of the educational process in the framework of the Bologna Process has made it 

possible to establish the advantages and shortcomings of the said system, which are more or less common for all 
educational institutions in Ukraine. The advantages are as follows: mobility (that is having opportunities for 
members of educational area continue their education in other countries due to unification of diplomas as well as 
find jobs in other countries); free choice of subjects by the students; stepping up of the role of the student self-
governance; refocusing to the student’s work during the whole semester rather than before the examinations. 
Among the shortcomings, on the other hand, the following aspects are often named: practical impossibility to 
realise the principle of mobility; actual absence of free choice of subjects by the students; the students find it 
difficult to check the number of the credits they get during the semester, it is also hard to get the necessary 
literature on the course as well as the materials for self-studies; in fact the access to education is decreased and 
deterioration of its quality is observed with the burden on the teacher growing substantially heavier.  

The credit-unit system (CUS) is determined for Ukraine as a landmark of forming up of a new training 
process and its introduction is an important goal in modernisation of the Ukrainian system of education. The 
credit-unit system as an integral part of the Bologna Process has two basic functions. 

The first is fostering the mobility of both students and teachers by facilitation of transfers from one 
university to another. 

The second one is accumulating which means precise determination of the scope of work done by a 
student in respect of all kinds of educational and academic activities. The sum of credits determines the 
capabilities of a student studying under this or the other programme. Functioning CUS makes it possible to mark 
such its advantages as stimulating students to active regular work during the semester; CUS also requires from 
the students to be initiative; students get used to various forms of work. To sum it up, such a system is more 
objective and makes it possible to decrease the factor of subjectiveness in allocation of grades. 

The shortcomings, however, are that under credit unit system where there are large numbers of students 
in a group, it is difficult to provide all the students with equal opportunities to get credits they need; secondly, 
the burden placed on the teachers increases drastically; thirdly, the credits accumulated during the semester not 
always reflect the activity of a student rather than quality of knowledge gained. 

Quite a few of the researchers point out to the need of further development and perfection of the credit 
unit system as one of key points of the Bologna Process taking into account students’ needs and interests. 
Indeed, the success of any innovations to be introduced in the training process would depend not only upon 
development of respective learning and teaching support of the training process but also upon the students’ 



 202 

attitude to such an innovation. 
According to the studies carried out in the Institute of Education in Natural History, Geography and 

Ecology of the National Pedagogical Dragomanov University, the students consider as positive aspects: 
opportunity of easier passing a course credit or an examination (“home free”), control over getting systematic 
knowledge during the semester; possibility to improve one’s grade during the examination, course credit or a 
final test; preconditions for the individual approach to each student, facilitation of organised character of work 
on the subject. 

But the polling also brought to light certain shortcomings: 
1. Unit rating system results in a nervous and mental exhaustion as result of continuous strain during 

the entire semester; 
2. Continuous competition results in deterioration of relations within the group; 
3. Insufficient time for independent work on the subject; 
4. Extremely high requirements in respect of credits to be awarded in certain subjects; 
5. Dissatisfaction with the approach to the assessment of the students’ achievements etc. 
It is important here to pay attention to certain nuances. The basic form of studies in the European 

universities is self-education or – to be precise – a so called advisory and individual mode of study. Shifting the 
balance from acquiring knowledge only in auditoria to independent study is a necessary precondition for the 
introduction of a fundamental principle of education – lifelong learning. No doubt, organisation of a student’s 
independent work is vital. But transition to such a form of education in Ukraine is still impossible. Ukrainian 
higher education institutions are simply not ready to increase hours to be given for an independent work of the 
students. To this end, a wide library network is required as well as substantial increase in publishing of scientific 
literature and unrestricted access to electronic media and to the information over the Internet. As we may see, it 
is a long way up for our country. 

The other aspect concerns a teacher whose function in the present conditions becomes quite different: 
retranslation and reproductive methods pale into insignificance and a teacher instead is seen as a navigator, a 
guide, the one who would be able to dot all the “i”s and outline lots of trajectories, and analyse advantages and 
shortcomings of each of them and push a student to the conclusion of his own. The most important here is 
mastering the algorithm of logical thinking, analysis, creative search – all of them as major preconditions for 
acquiring new knowledge. Actually a European university is intended to train scholars while our Ukrainian 
universities are about training theoreticians. In European countries all research works are financed by means of a 
grant system: by substantiating the actuality of his/her work, a scholar raises funds to finance his/her research 
(70-80 per cent of total work time). Such a system still cannot be realised in Ukraine without taking some of a 
load of teaching in auditoria off a teacher as well as without a sound pay for his/her research work. 

In order to achieve European standards of education, Y. Prytyka proposes the following steps to be 
taken: 

1. Shifting focus to an individual work with a student; 
2. Enhance students’ independent work subject to the teachers’ control; 
3. Decrease number of student in an academic group; 
4. Carry out adjustment of the system of a teaching load for teachers; 
5. Introduce the system of repeated taking a course for those who were unable to get minimal credits 

required; 
6. Take measures aiming at providing students with material and technical resources to provide them 

with ample opportunities for their individual work; 
7. Introduce modern interactive methods of teaching. 
Conformity with the European labour market should find its various reflections in the programmes 

depending on whether the knowledge, skills necessary for work were acquired at the first or the second level. 
Employment opportunities taking into account lifelong learning prospects are better to be achieved through 
values inherent in a quality educational system; through diversity of approaches and subjects profiles; through 
programmes’ flexibility that makes it possible entering and exiting them due to development of such 
interdisciplinary skills as communication and mastering foreign languages as result of ability to mobilise 
knowledge; resolving problems; working in team; socialising. Unrestricted mobility of the students, teaching 
personnel, graduates is the necessary precondition for the European Higher Education Area. The European 
universities wish to foster higher mobility both “horizontally” and “vertically” and do not consider the virtual 
mobility as the substitute for the physical one. They are willing to use the available instruments of recognition 
and mobility (ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), the Convention on the Recognition 
of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (Lisbon Recognition Convention), the 
Diploma Supplement, NARIC/ENIC networks) in a positive and flexible way. With respect to importance of 
having the teaching staff with the European experience, the universities would like to eliminate the requirements 
for nationality or other obstacles for the academic career in Europe. But a common European approach to virtual 
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mobility and transnational education is also necessary. There might be no radical difference between the 
problems of Ukrainian and European higher education. In this respect they are very much alike. The Bologna 
issues simply have to be formulated and discussed in a political framework rather than in a technical one. Quality 
is a cornerstone of its formation and the source of trust, aptitude, mobility, compatibility and attractiveness of the 
European Higher Education Area. In Europe quality cannot be provided through the unified approach to use of 
general set of instruments. The way to future would lie in development on the European level of mechanisms for 
mutual recognition of standards for provision of quality where “accreditation” is one of the probable forms. Such 
mechanisms must respect national, linguistic and disciplinary differences. 

Attractiveness. European universities want to become attractive for talented people from all continents. It 
requires action on the institutional, national and European levels. Specific measures may include programmes’ 
adaptation, grades understandable both within Europe and beyond, requisite means for providing quality, 
programmes set out in world’s major languages, adequate information and marketing, friendly service for 
foreign students and scholars as well as strategy works in networks. But there still a problem which even is 
getting still worse – he intellectual elite leaves the country. If we want to become Europeans and speak about 
European mobility that means we are going to develop our economy in order to bring our salaries in conformity 
with our specialists’ qualifications. But forcing into quality seems to be a wrong solution. Following the example 
of totalitarian systems by forbidding people to search better jobs leads nowhere. The problem exists everywhere 
in the world. For example, the best IT-personnel and cyberneticists from India, like migrant birds, fly in spring to 
the UK, then many of them move to the United States. Thus, the only thing is able to stop such a “brain drain” is 
the economic growth and subsequent prospering of the country. The system of education in Ukraine has a 
complex structure of European type and includes preschool, elementary, secondary education as well as career 
and technical education, higher education, post-graduate education. Hand in hand with the reformation of the 
social and economic system of our country, the offer in the sphere of education also changes. 

Together with educational institution developed on the basis of former state-owned institutions there is 
also private offer arriving. There is substantial increase in the number of educational institutions which offer 
secondary education of particular orientation, with in-depth studying of certain subjects. In the sphere of higher 
education, there is nearly the highest competition: there is the whole network of higher education institutions 
from I to IV levels of accreditation. A new trend on the Ukrainian education market is business-training, various 
services on training and consulting. It is worth mentioning that finance in money terms is still insufficient for 
providing an adequate material and technical basis of educational institutions, attracting specialists and providing 
adequate numbers of study guides and textbooks. 

Thus, it is worth study in more detail competitiveness in the sphere of higher education and analysing 
possible perspectives such new offers on the education market of Ukraine as business-training and distance 
education. The major criterion here may be interest of potential employers in specialists graduating from a 
specific educational institution. 

One of the polls among the employers showed that the popularity of one or another higher education 
institution depends on prestigious faculties it may have. For example, it is commonly shared opinion that the best 
economists and lawyers in Kyiv come from Kyiv-Mohyla Academy and from National Taras Shevchenko 
University, the best programmers come from Kyiv Polytechnic Institute, and the best specialists in the sphere of 
banking are trained in the Kyiv National Economic University. 

According to the employers, the advantages of state-owned higher education institutions are as follows: 
many years’ experience on the education market, long-living traditions, fine teachers, and, last but not the least, 
existence of a pretty strict entrance competition for the prospective students. 

Despite the positive points mentioned above, our home diploma is still not recognised by the Western 
employers. Although, quite recently, some pretty successful innovations and transformations have been 
introduced, and they move Ukrainian diplomas closer to the requirements of the market and European standards: 
the list of possible specialities is added, the transition to the scheme “junior specialist-bachelor-specialist-
master” has already been introduced. 

Among major shortcomings of the state-owned education are: corruptness, formal approach to education 
(for example, in many regional educational institutions the master’s degree is given “home free”, without passing 
specific examinations) as well as outflow of qualified specialists due to low salaries. 

But as of today, the higher education market of Ukraine is added to with the private educational 
institutions. Among the major problems that they have yet to overcome are: a) lack of trust to the education they 
give since the competition as such begins and ends her with the signature on the contract; b) all the teachers who 
work for such institutions are also employed somewhere else and consequently, they don’t usually have interest 
to use their author’s developments there; c) the material and technical basis of such educational institutions even 
when there are financial influx on the part of the students, can hardly be build in such a short term; and d) 
finally, private higher education institutions are still new on the market (a little bit more than ten years) and they 
simply have had no time to make a good showing. It is worth mentioning, however, that the private higher 
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education institutions gradually begin to enter into competition to the state-owned “old-timers”.  
The best example is the 17th place among the higher education institutions of Ukraine now occupied by 

the Interregional Academy of Personnel Management. The factors that resulted in its so highly worked up 
reputation were, among other things, its commitment to the demands of the market (the qualifications that the 
private higher education institutions usually offer are those enjoying the highest demand on the labour market) 
and making their educational programmes on the western models. What concerns the competitiveness of the 
Ukrainian education, no doubt, it means it attractiveness in terms of prices. 

Apart from our education being cheap, the cost of living in Ukraine is also accostable. For example, 
studying at a private university in Switzerland would cost 20,000-30,000 US dollars a year and even the plainest 
living for a student would require at least 1000-1500 US dollars per month. That means that the cost of one year 
of studies in Switzerland would be equal approximately to two full diplomas in the most prestigious higher 
education institutions of Ukraine. Even in Czech Republic so attractive for our students lately (with cost of plain 
living of about 120 US dollars per month), the year of studies at the faculty of medicine at the Charles University 
in Prague would cost 10 times more than the same year in a Ukrainian medical university.  

But the major shortcoming of our educational institutions is that our standards do not correlate with the 
European standards, and quite often, otherwise, the western education is not recognised by our employers, thus 
degrading the attractiveness of our higher education. 

The conclusion on the necessity to step up training level of our students and teachers of the higher 
education institutions is only logical. We should maintain, as much as possible, our positive achievements and 
use efficiently the European experience for training a mobile, highly qualified and creative specialist. The 
effective introduction of the ideas of the Bologna Process as well as any innovations is to take into account 
maintaining our best domestic achievements in the sphere of education, our traditions, and modernization of our 
system of education is to be carried out gradually, without any unnecessary rush. Indeed, it is well known that 
transition from one system to another is often accompanied by the crisis developments. That is why the policies 
in respect of the Bologna Process should be balanced, transparent and clear. 

In the light of the aforementioned, the issue is thrown into sharp relief concerning necessity of clear 
analysis of every stage in the frameworks of reorganisation of higher education in Ukraine. Such measures, in 
our opinion, would make it possible to avoid numerous mistakes on this way and to improve quality of education 
in all its spheres and directions, which would create favourable conditions for achieving by the Ukrainian higher 
education international standards. 
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Romanenko Yanina 
ADVANTAGES AND DISADVATAGES OF THE BOLOGNA PROCESS 

Summary 
In the present article, the main advantages and disadvantages of implementation of provisions of the 

Bologna process in the system of higher education institutions of Ukraine are analysed based on the experiences 
of the teachers and students in the above field as well as some electronic and printed publications on issues of 
contemporary higher education are reviewed. The conclusion is that despite any shortcoming of the Bologna 
Process that may be found, accession to the European Higher Education Area would secure unified standards of 
the system of higher education, improve greatly attractiveness of Ukrainian higher education institutions and 
boost the mobility of all persons involved in the process of education. 

Keywords: Bologna process, European Higher Education Area (EHUA), ECTS – European Credit 
Transfer and Accumulation System, students’ and teachers’ mobility, credit-unit system, lifelong learning, 
unified diploma supplement. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» 

Анотація 
У статті проаналізовано методику викладання навчальної дисципліни «Землевпорядне 

проектування». Пропонуються  концептуальні аспекти її удосконалення.  
Ключові слова: навчальна дисципліна, завдання навчальної дисципліни, модуль, змістовий 

модуль, лекція, практичне заняття, кредитно-модульна система, рейтингова оцінка, індивідуальний 
підхід,  компетентнісний  підхід  навчання. 

  
Постановка проблеми та її актуальність. Розвиток земельних відносин України в сучасних 

економічних умовах потребує підготовлених високопрофесійних фахівців галузі геодезії, картографії та 
землеустрою. Від знань та компетентності землевпорядників залежать якість діяльності у сфері 
землеустрою, що передбачає наукову, технічну, виробничу  та   управлінську  діяльність  органів  
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,   юридичних   і   фізичних   осіб,   що  
здійснюється при землеустрою й  значущість її досягнень.  

Землеустрій є рушійною силою в побудові нових підходів щодо управління земельними 
ресурсами, які б відповідали часу і змогли забезпечити країні достойний розвиток в сучасному світі. 
Тому землевпоряднику слід орієнтуватися в різноманітних сучасних науково-методичних підходах 
прогнозування,  планування  і  організації   раціонального  використання  та  охорони земель, вивчати й 
успішно застосовувати досягнення науки та  передового досвіду збереження   природних   ландшафтів,   
відновлення  та  підвищення  родючості ґрунтів,  рекультивації порушених  земель  і  землювання 
малопродуктивних  угідь,  захисту земель від ерозії,  підтоплення,  висушення,  зсувів, вторинного 
засолення, закислення, заболочення,  ущільнення,   забруднення   промисловими  відходами  та  
хімічними  речовинами  тощо,  консервації  деградованих  і   малопродуктивних  земель, запобігання 
іншим негативним явищам і організовувати  роботи з розробки різних видів проектів землеустрою. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Питання  підготовки фахівців «Геодезія, 
картографія та землеустрій» висвітлено в працях В. Борового, Д. Добряка,                                        І. 
Колтанової,  А. Мартина, А. Сохнеча, М. Ступеня, А. Третяка [1,8]. Концептуальні підходи та шляхи 
вдосконалення навчального процесу підготовки фахівців із землевпорядкування розглядаються у 
дослідженнях  Р.Гулька,    К. Ніколайчук, О. Лагоднюка, А. Люсак,                П. Черняги [4,6,7,9].  Проте 
питання застосування сучасних технологій та методик навчання окремих дисциплін циклу професійної 
та практичної підготовки майбутніх землевпорядників у вищій школі ще не стало предметом широкого 
обговорення в науковій та методичній літературі.  

Мета статті. Необхідність удосконалення навчальної програми дисципліни «Землевпорядне 
проектування» для більш ефективного її засвоєння студентами, які навчаються за напрямом «Геодезія, 
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картографія та землеустрій», та визначення концептуальних аспектів удосконалення методики 
викладання навчальної дисципліни. 

 Виклад основного матеріалу. Метою навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування і 
організація землевпорядних робіт» є формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з 
основ землевпорядного проектування, розроблення землевпорядної документації і проектів 
територіального землеустрою, внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських землеволодінь 
і землекористувань. 

Завданням дисципліни – вивчення закономірностей організації використання землі, як 
територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва з метою прискорення темпу 
росту продуктивності праці на основі досягнень наукового-технічного прогресу і раціонального 
використання землі, трудових і фінансових ресурсів. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 
восьми змістовних модулів. Модуль (Module) – навчальний компонент освітньої /навчальної програми, у 
якій кожний такий компонент містить однакову або кратну кількість кредитів ЄКТС (наприклад 5, 10, 15) 
[5, с. 40]. Змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності 
певному навчальному об’єктові. 

Головна ланка дидактичного циклу навчання є лекція. Її ціль – формування орієнтовної основи 
для наступного засвоєння студентами навчального матеріалу [2, с.81]. У табл. 1 представлено 
орієнтовний перелік назв тем та рекомендований обсяг навчальних занять, відведених на лекції та 
самостійну роботу студентів (далі – СРС). 

Таблиця 1  
Лекційні заняття з «Землевпорядного проектування», їх тематика і обсяг занять  

 
Обсяг навчальних 

занять (год.) 
Назва теми 

Лекції СРС 
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ. 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ 
Тема 1. Вступ 2 1 
Тема 2. Методологічні основи землевпорядного проектування - 3 
Тема 3. Методика і технологія землевпорядного проектування 2 1 
Тема 4. Зміст, завдання та принципи територіального землеустрою 2 1 
Тема 5. Відведення земель для сільськогосподарських підприємств, 
організацій, установ і громадян у власність і користування 

2 5 

Тема 6. Впорядкування землеволодінь і землекористувань с-г 
підприємств 

2 2 

Тема 7. Формування землекористувань та землеволодінь 
несільськогосподарського призначення 

2 2 

Змістовий модуль 2. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ПРИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОМУ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Тема 8. Поняття, завдання і зміст внутрішньогосподарського 
землеустрою. Складові частини і елементи проекти. 

2 1 

Тема 9.  Підготовчі і обстежував альні роботи при 
внутрішньогосподарському землеустрою. 

2 2 

Змістовий модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УГІДЬ І СИСТЕМ СІВОЗМІН 
Тема 10. Організація виробничих підрозділів і розміщення господарських 
центрів. 

- 1 

Тема 11. Планування використання земель у населених пунктах. - 3 
Тема 12. Розміщення внутрішньогосподарських доріг, інженерних споруд 
і об’єктів. 

- 3 

Тема 13. Організація вгідь і систем сівозмін 2 2 
Змістовий модуль 4. ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІВОЗМІН 

Тема 14.  Впорядкування території сівозмін 2 4 
Змістовий модуль 5. ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНИХ КОРМОВИХ УГІДЬ 

Тема 15. Впорядкування території природних кормових угідь 2 2 
Тема 16. Впорядкування території багаторічних плодових насаджень  2 2 
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Змістовий модуль 6. КОМПЛЕКСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Тема 17. Особливості землеустрою новостворених сільськогосподарських 
підприємств при різних формах властивості 

- 2 

Тема 18. Комплексне обґрунтування проектів внутрішньогосподарського 
землеустрою 

2 2 

Тема 19. Технічне проектування - 4 
Змістовий модуль 7. ГЕОДЕЗИЧНА ТЕХНІКА ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В 

НАТУРУ 
Тема 20. Оформлення, розгляд і затвердження проекту 2 2 
Тема 21. Геодезична техніка перенесення проекту землеустрою в натуру 2 2 
Тема 22. Здійснення проекту внутрішньогосподарського землеустрою. 
Авторський нагляд 

- 5 

Змістовий модуль 8. РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ЗОКРЕМЛЕНОГО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 
Тема 23 Зміст і значення робочого проектування в землеустрою - 3 
Тема 24. Види та методика розробки робочих проектів 2 2 
Тема 25. Особливості землевпорядкування в районах розвинутої ерозії 
грунтів 

2 5 

Тема 26. Особливості упорядкування території в районах із зрошуваним 
та осушуваним землеробством 

2 2 

Тема 27. Особливості організації території в районах техногенного 
забруднення земель 

- 4 

Тема  28. Особливості формування землекористування та організації 
території в передгірських та гірських районах Карпат і Криму. 

- 3 

Тема 29. Землевпорядний процес - 5 
Тема 30. Нормування, планування і фінансування землевпорядних робіт 2 2 
Тема 31. Облік і звітність у землевпорядних органах - 3 
Усього за навчальною дисципліною 38 79 

 
З дисципліни «Землевпорядне проектування» студенти навчаються за модульною системою з 

рейтинговим  контролем знань, умінь та навиків, нині це кредитно-модульна система, що спонукає їх до 
активної діяльності (табл. 2). Принципом рейтингового контролю за змістовними модулями дисципліни 
можна вважати періодичність контролю. Рейтингова оцінка  передбачає широкий інтервал балів, 
відповідно до складності матеріалу, його обсягу, рівня самостійності засвоєння (від одного до двадцяти) 
[3, с. 435].  

Процес навчання землевпорядників у ВНЗ передбачає практичні заняття, які відіграють важливу 
роль у вироблені у студентів навичок застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань  
разом з викладачем. У таблиці 3 представлено перелік тем практичних  занять та орієнтовний обсяг 
навчальних занять. 

Таблиця 2 
Перелік знань та вмінь за змістовними модулями навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» 
№ 
п/п 

Змістовий 
модуль 

Знати Вміти  

1 Теоретичні 
основи 
землевпорядног
о проектування. 
Територіальний 
землеустрій 

- основні напрями економічного та 
соціального розвитку України; 
- стан землекористування України; 
- склад земель та форми власності на 
землю;  
- роль землеустрою щодо 
територіальної організації 
виробництва і раціонального 
використання земель. 

- формувати землеволодіння і 
землекористування різного цільового 
призначення при різних формах 
власності; 
- розроблювати проекти землеустрою 
з відведення земель та технічну 
документацію  із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок. 
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2 Підготовчі 
роботи при 

внутрішньогосп
одарському 
землеустрою 

- завдання і вимоги до проведення 
внутрішньогосподарської організація 
території ; 
- зміст  камеральної землевпорядної 
підготовки; 
- види польових підготовчих робіт; 
- зміст планово картографічних 
матеріалів, що забезпечують 
внутрішньогосподарську організацію 
території. 

- виготовляти планову основу для 
складання проекту землеустрою; 
- обчислювати площу та складати 
експлікацію земель; 
- складати картограми крутизни 
схилів та агровиробничих груп 
ґрунтів. 
 

3 Організація 
угідь і систем 

сівозмін 

- поняття про виробничі підрозділи, 
господарські і виробничі центри; 
- вимоги до розміщення виробничих 
підрозділів, господарських і 
виробничих центрів; 
- основні принципи і зміст схеми 
планування і забудови населених 
пунктів; 
- завдання і зміст розміщення шляхів і 
об'єктів інженерного оснащення 
території; 
- завдання та зміст організації угідь;  
- поняття про земельні угіддя;  
- класифікацію угідь;  
- основні вимоги до організації угідь 
та сівозмін; 
- Вимоги до трансформації і 
поліпшення угідь. 

- проектувати виробничі підрозділи, 
господарські і виробничі центри; 
- проводити розрахунок з бізнес-
плану поголів'я худоби, потреби в 
кормах, зеленого конвеєра; 
- складати структуру посівних площ; 
- складати схеми чергування культур 
в сівозмінах; 
- проектувати угіддя та сівозміни із 
урахуванням технологічних груп 
орних земель. 

4 Впорядкування 
території 
сівозмін 

- зміст і завдання впорядкування 
території сівозмін; 
- основні вимоги до впорядкування 
території сівозмін; 
- вимоги щодо розмірів, форм полів 
та їх розміщення з урахуванням 
еколего-ландшафтних умов, 
складності рельєфу; 
- вимоги до розміщення польових 
станів та організації польового 
водопостачання. 

- проектувати поля сівозмін і робочих 
ділянок; 
- розміщувати  лісосмуги і польові 
шляхи; 
- проектувати польові стани, водні 
джерела 

5 Впорядкування 
території 
природних 

кормових угідь 

- зміст та завдання впорядкування 
території кормових угідь; 
- поняття про пасовищезміни і 
сінокосозміни; 
- вимоги до розміщення гуртових та 
отарних ділянок,  загонів черговою 
випасання, скотопрогонів, літніх 
таборів, джерел пасовищного 
водопостачання; 
- вимоги проектування 
сінокосозмінних ділянок, польових 
шляхів, водних джерел. 
- завдання і зміст впорядкування 
території садів. 
- зміст та елементи впорядкування 
території виноградників; 
- зміст та елементи впорядкування 
ягідників і полуничних сівозмін. 

- проводити підбір і розміщення 
плодових дерев, ягідних культур, 
організація полуничних сівозмін. 
- складати схеми влаштування 
території саду та виноградників. 
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6 Комплексне 

обґрунтування 
проектів 

внутрішньогосп
одарського 
землеустрою 

- поняття про ефективність 
внутрігосподарського землеустрою.  
- показники соціального, 
екологічного та економічного обґрун-
тування. 

- проводити розрахунок техніко-
економічних показників проекту: 
середньої віддалі; рівновеликості 
полів за площею; захищеності земель 
лісосмугами; витрат коштів, часу на 
холості заїзди і повороти 
сільськогосподарської техніки; 
визначення балансу гумусу, розра-
хунок валової продукції, чистого 
прибутку, витрат та терміну окуп-
ності капітальних вкладені, згідно з 
запроектованими рішеннями. 

7 Геодезична 
техніка 

перенесення 
проекту 

землеустрою в 
натуру 

- способи перенесення проекту в 
натуру і умови їх застосування; 
- техніку перенесення проекту в 
натуру різними способами; 
- зміст робіт здійснення проектів 
землеустрою; 
- авторський нагляд, його зміст і 
методику проведення. 

- здійснювати підготовку 
геодезичних даних для перенесення 
проекту землеустрою в натуру;  
- складати робоче креслення та вибір 
маршрутів для перенесення проекту в 
натуру. 
 

8 Розробка 
проектів 

зокремленого 
землевпорядкув

ання 

- суть та завдання робочого 
проектування; 
- основний зміст робочих проектів; 
- протиерозійну організацію території 
в районах з вітровою та водною 
ерозією ґрунтів; 
- взаємозв'язок вирішення питань 
розміщення елементів 
внутрігосподарського землеустрою та 
зрошення і осушення; 
- методику землевпорядного 
проектування організації ви-
користання та охорони земель в 
районах техногенного забруднення 
земель; 
- структуру землевпорядних органів 
України та землевпорядний процес; 
- нормування, планування і 
фінансування землевпорядних робіт; 
- облік і звітність у землевпорядних 
органах. 

- складати робочі проекти; 
- проектувати протиерозійний  
комплекс заходів; 
- розміщувати елементи організації 
території на осушувальних та 
зрошувальних землях; 
- розроблювати заходи з поліпшення 
земель в   районах техногенного 
забруднення земель; 
- встановлювати норми часу на 
проведення землевпорядних робіт; 
- складати плани землевпорядних 
робіт; 
 - визначати вартість землевпорядних 
робіт. 

 
Структура практичного заняття є основному однакова: вступ викладача (повідомлення теми, мети 

та основних завдань заняття); актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня знань; 
мотивація навчальної діяльності (значення даного заняття для майбутньої професійної діяльності); 
практична частина (формування вмінь і навичок студентів, поточний контроль виконання роботи); 
заключне слово викладача (узагальнення та систематизація вмінь і навичок, підведення підсумків 
заняття, видача домашнього завдання та завдання для самостійної роботи). Розмаїття занять виходить з 
практичної частини. Це можуть бути вирішення виробничих завдань, тренувальні вправи, створення 
навчальних проектів, ігрове проектування, експерименти. Студенти повинні відчувати наростання 
складності виконуваних завдань, відчувати позитивні емоції від переживання власного успіху  в 
навчанні, бути зайнятті напруженою творчою роботою, пошуками правильних і точних рішень. Велике 
значення має індивідуальний підхід, який передбачає розробку  індивідуальних завдань  для кожного 
студента та  можливість розкрити здатності   та особистий потенціал тих хто навчається. 

Структурно-логічна схема підготовки землевпорядників під час вивчення навчальної дисципліни 
«Землевпорядне проектування» надається у вигляді мережі міждисциплінарних зв’язків за напрямом 
підготовки або спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної 
програми підготовки. 

 



 210 

Таблиця 3  
Практичні заняття з «Землевпорядного проектування», їх тематика та обсяг  

Обсяг навчальних занять 
(год.) 

Назва теми 

Практичні СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи землевпорядного проектування. Територіальний землеустрій 
Тема 6. Впорядкування землеволодінь і землекористувань с-г 
підприємств 

10 2 

Тема 7. Формування землекористувань та землеволодінь 
несільськогосподарського призначення 

12 4 

Змістовий модуль 2. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ПРИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОМУ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Тема 9.  Підготовчі і обстежувавальні роботи при 
внутрішньогосподарському землеустрою. 

16 6 

Змістовий модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УГІДЬ І СИСТЕМ СІВОЗМІН 
Тема 10. Організація виробничих підрозділів і розміщення 
господарських центрів. 

6 2 

Тема 13. Організація вгідь і систем сівозмін 14 4 
Змістовий модуль 4. ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІВОЗМІН 

Тема 14.  Впорядкування території сівозмін 18 10 
Змістовий модуль 5. ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНИХ КОРМОВИХ УГІДЬ 

Тема 15. Впорядкування території природних кормових угідь 8 4 
Тема 16. Впорядкування території багаторічних плодових насаджень  6 4 

Змістовий модуль 6. КОМПЛЕКСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

Тема 17. Особливості землеустрою новостворених 
сільськогосподарських підприємств при різних формах властивості 

4 6 

Тема 18. Комплексне обґрунтування проектів 
внутрішньогосподарського землеустрою 

8 6 

Тема 19. Технічне проектування 6 10 
Змістовий модуль 7. ГЕОДЕЗИЧНА ТЕХНІКА ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В 

НАТУРУ 
Тема 20. Оформлення, розгляд і затвердження проекту 6 2 
Тема 21. Геодезична техніка перенесення проекту землеустрою в 
натуру 

16 9 

Змістовий модуль 8. РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ЗОКРЕМЛЕНОГО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ 
Тема 24. Види та методика розробки робочих проектів 6 2 
Тема 30. Нормування, планування і фінансування землевпорядних 
робіт 

6 4 

Усього за навчальною дисципліною 130 75 
 
Вивченню дисципліни «Землевпорядне проектування» передує засвоєння дисциплін:  
-  циклу математичної та природничо-наукової підготовки: «Економіка, організація і планування 
сільськогосподарського. виробництва», «Основи ґрунтознавства та геології», «Основи 
вирощування сільськогосподарських дисциплін»; 
- циклу професійної та практичної підготовки: «Геодезія», «Топографічне та землевпорядне 
креслення».  
Знання та вміння, отримані внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Землевпорядне 

проектування», доцільно використати під час засвоєння ряду дисциплін, а саме «Геодезичні роботи при 
землеустрою», «Земельний кадастр», «Земельне право», «Землеустрій населених пунктів». 

Важливою рисою підготовки землевпорядників є компетентнісний  підхід  до навчання, який 
передбачає розмаїття форм і методів навчання: комбінація теорії і практики; навчання і спостереження в 
малих групах; активізація навчально-пізнавальної діяльності; проблемне навчання; інформаційні 
технології навчання.  
 Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що навчальна дисципліна «Землевпорядне 
проектування» є ефективним інструментом для підготовки фахівця, що володіє достатніми 
компетенціями у вирішені питань організації території землекористувань та землеволодінь, однак не 
враховує деякі аспекти професійної підготовки студентів галузі «Геодезії, картографії та землеустрою». 
Викладання навчальної дисципліни здійснюється у відповідності до типової програми, яка потребує 
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корективів у розподілі годин між темами. На заняттях із дисципліни «Землевпорядне проектування» 
необхідно формувати у студентів-землевпорядників мотивацію до професійної діяльності з врахуванням 
сучасних технологій та вимог суспільства щодо збереження навколишнього середовища. На практичних 
заняттях студентів необхідно навчати вмінням та навичкам розробки різних видів проектів землеустрою, 
спираючись на індивідуальний підхід. Наступність засвоєння знань з навчальної дисципліни 
забезпечується міждисциплінарними зв’язками.   
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Анотація 

У статті висвітлено особливості студентоцентрованого навчання як основної парадигми сучасної 
вищої освіти, розкрито необхідність  підвищення мотивації студентів до навчання та їх самостійності.  
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Постановка проблеми та її актуальність. Зміни, які відбуваються сьогодні у світі, 

обумовлюють зростання значимості вищої освіти у суспільному житті. Тому надзвичайно важливим і 
актуальним для  системи фахової освіти є впровадження нової парадигми – студентоцентрованого 
навчання. Ця дефініція безпосередньо пов’язана з Болонським процесом та тими трансформаціями, які 
він спричинив у системі вищої освіти. Її зміст розкривається в рамках проекту «Тюнінг» (TUNING).  

Сутність студентоцентрованого навчання полягає у максимальному забезпеченні студентів 
робочими місцями, підвищенні їх «вартості» на ринку праці, відповідності кваліфікаційним вимогам і 
потребам роботодавців. Значного поширення набуває тісна  співпраця освітян та працедавців, яка 
впливає на створення та реалізацію навчальних програм, що викладаються у ВНЗ. Викладач стає 
систематизатором та коректором знань. Його роль полягає у консультуванні, мотивуванні студентів, 
допомозі їм у питаннях відбору інформації, орієнтації в підборі матеріалів тощо.  

Освітній процес, побудований на таких засадах, вимагає від студентів більшої самостійності, 
сформованості умінь працювати з різноплановою інформацією, володіти медіаграмотністю, 
організаційними здатностями, навичками самовиховання та саморозвитку. Це сприяє підвищенню 
відповідальності ВНЗ за результати навчання студентів. За твердженням науковця Г. Удовіченка [11], 
студентоцентроване навчання з його акцентуванням на набуття протягом навчання відповідних 
компетентностей жодним чином не суперечить таким перевагам вищої освіти, як фундаментальність і 
універсальність.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Проблематика зазначеного підходу знайшла своє 
відображення у працях таких вітчизняних учених, як: С. Бабенко, М. Гоманюк, Т. Зуб, Н. Костенко, М. 
Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк, О. Плахотнік, Ю. Сорока.  Також основні положення 
студентоцентрованого навчання досліджували зарубіжні науковці:                      Р. Барр, М. Барнс, П. 
Бернард, К. Дікерсон, Р. Леві, Т. Мак-Магон, Д. О’Ніл,                          М. О’Салліван, Р. Саундерс, Д. 
Тегг та ін. 

У цілому провідною думкою науковців є підвищення активності студента під час  набуття ним 
певного досвіду, засвоєння цінностей, формування відповідних компетенцій та компетентностей (що 
сприяє відповідальності за результати своєї праці). Відповідно до традиційної дидактичної системи 
акцент переміщується на особистість студента, необхідність його самореалізації у різних видах 
діяльності під час усього періоду учіння. Потрібна  взаємна продуктивна робота як з боку студента, так і 
викладача [2, с. 11; 15]. 

Мета статті. Проаналізувати студентоцентроване навчання як основну парадигму розвитку 
сучасної вищої освіти, що потребує орієнтації на навчальні результати студентів, підвищує значення 
мотивації студентів до навчання.  

Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалося, термін «студентоцентроване навчання» або 
«студентоцентрований підхід» з’являється в науковому обігу у зв’язку з болонськими перетвореннями 
системи вітчизняної освіти. У національному освітньому глосарії вищої освіти студентоцентрований 
підхід (Student-centered approach / Learner-centered approach) інтерпретується як підхід, в основу якого 
покладено розроблення освітніх програм, які зосереджуються на результатах навчання, враховують 
особливості пріоритетів особи, що навчається, ґрунтуються на реалістичності запланованого навчального 
навантаження, яке узгоджується з тривалістю освітньої програми. При цьому студенту надаються більші 
можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та місця                              навчання [6, с. 61]. 

Акценти зміщуються з викладання (як основної ролі професорсько-викладацького складу в 
«трансляції» знань) на учіння (як активну освітню діяльність студента). У досліджуваній парадигмі  
наголошується на важливості результатів навчання, які стають 
головним підсумком освітнього процесу для студента з точки зору знання, розуміння і здібностей. Що 
стосується засобів та методів навчання, які використовує викладач для досягнення цих результатів, то 
вони потребують перегляду та оновлення. 

Зазначена парадигма розглядає викладача як такого, що покликаний забезпечити більш високий 
рівень навчально-професійної мотивації студентів, консультування у питаннях  критичного відбору 
інформації, її джерел, організації адекватних навчальних ситуацій, ліквідації виявлених прогалин. У  
свою чергу, освітній процес, орієнтований  на студента, все більшою мірою визначається тим, чого 
хочуть досягти, навчаючись при збереженні високої академічної культури вищої школи. Цей підхід надає 
можливість гнучкості для розробки навчальних, освітніх програм, змісту курсу й інтерактивності 
освітнього процесу задля його оптимізації.  

Парадигма сприяє диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності студентів, 
реалізації індивідуальної траєкторії навчання. Основними категоріями студентоцентрованого навчання є: 
результати навчання і компетентності.  

Перші формулюють те, що повинен знати, розуміти, і на що спроможний студент після 
закінчення навчання (може бути окремий модуль курсу, період навчання – тобто перший, другий чи 
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третій цикли).  
Другі становлять динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, умінь та здатностей. Їх 

розвиток є метою освітніх програм. Вони формуються в різних навчальних дисциплінах, і оцінюються на 
різних етапах. 

Несхожість перших та других полягає передусім в тому, що перші формулюються викладачами 
на рівні освітньої програми, а також на рівні окремої дисципліни, другі набуваються особами, що 
навчаються. 

Крім того варто зазначити, що результати навчання, які тісно пов’язані з компетентностями, 
формуються в термінах компетентностей (динамічне поєднання знань, умінь, навичок тощо), мають бути 
чітко вимірюваними. Однак, як показує практика розрізняти результати навчання та компетентності 
доволі складне завдання. Основне, на що слід звертати увагу, це розуміння контексту у якому їх 
сформульовано.  

Серед головних досягнень міжнародного проекту «Тюнінг» є створення теоретичного підґрунтя 
та практичних інструментів задля ефективної реалізації студентоцентрованого навчання, в основу якого 
покладено компетентнісний підхід до створення та реалізації освітніх програм [8, с. 28, 44]. 

Сучасна система освіти потребує  кропіткої роботи над реалізацією компетентностей у освітньому 
процесі. Доцільно нагадати про загальні та академічні спеціальні (фахові) компетентності. Загальні 
компетентності класифікуються за трьома категоріями: інструментальні, міжособистісні та системні. На 
наш погляд, на сучасному етапі розвитку освіти необхідними є такі компетентності: здатність до критики 
та самокритики, дослідницькі навички та уміння, здатність до організації  і планування, навички 
управління інформацією, здатність породжувати нові ідеї, здатність пристосовуватися до нових ситуацій 
та ін. Як свідчать деякі роботодавці, у майбутніх фахівців недостатньо розвинуті загальні компетентності, 
що потребують особливої уваги з боку освітян.  

У проекті «Тюнінг» досить ґрунтовно описані  фахові компетентності (предметна область 
«Педагогіка»). Зазначимо деякі з них: 

Здатність критично аналізувати освітні теорії і проблеми політики. 
Здатність виявляти потенційні зв’язки між аспектами педагогічної теорії та освітньої політики і 

контекстів. 
Здатність розуміти і застосовувати освітні теорії та методології як основи для загальної та 

конкретної педагогічної діяльності. 
Обізнаність у різних контекстах, в яких може проходити навчання.  
Обізнаність про різні ролі учасників освітнього процесу. 
Розуміння структур та цілей освітніх систем. 
Уміння робити відповідні педагогічні дослідження в різних контекстах. 
Уміння керувати та оцінювати освітні програми, заходи і матеріали. 
Здатність розуміти тенденції в освіті і вміння спрогнозувати їх можливі наслідки. 
Здатність керувати або координувати багатопрофільні навчальні команди. 
Здатність розуміти процеси розвитку та зміни в суспільстві. 
Уміння створити клімат, що сприятиме ефективному навчанню. 
Уміння використовувати електронне навчання та інтегрувати його в освітнє середовище. 
Здатність поліпшити викладання та умови навчання. 
Уміння коригувати навчальні програми та навчальні матеріали відповідно до конкретного 

освітнього контексту [14]. 
Для студентоцентрованого підходу освіта – це навчання, навчальна діяльність студентів, бо 

знання тут розуміється як таке, що конструюється на основі досвіду та вже сформованого знання. Тому й 
викладачі тут не передавачі й репрезентанти інформації, а фасилітатори, тренери, партнери по навчанню, 
і таке партнерство передбачає за студентами право вибору змісту, способу та мотивів вивчення певного 
предмета. Тобто студенти трактуються не як неповноправні учасники процесу, а як такі, що потребують 
допомоги й орієнтації, виступають у ролі свідомих та здатних нести відповідальність за своє навчання 
індивіди. Саме зміни у визначенні авторитетів та відповідальності становлять зміст зсуву владних 
стосунків, який провокує студентоцентрований підхід. 

Такий підхід дає можливість студентам бачити викладача не лише безсумнівним авторитетом, а 
більш досвідченим дослідником з певної проблематики. Це розуміння зумовлює ще одне принципове для 
підходу положення – проблемну або проектну орієнтацію у навчанні [12]. 

Першою є орієнтація на активізацію безпосередньої діяльності студентів зі  здобуття  знань та 
навичок, а саме – виконання аудиторних вправ, дослідної роботи, застосування комп’ютерних 
навчальних технологій. Це найбільш поширене в українському освітньому просторі розуміння активних 
методів, пов’язане, наприклад, з відомою «пірамідою навчання», що демонструє зростання ефективності 
навчання з розширенням залучення в діяльність органів чуття та аспектів особистості. З огляду на це, 
використання ілюстрацій дозволяє підвищити ефективність засвоєння інформації на лекції від 20% до 
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30%, спостереження за процесами, що вивчаються, – до 50%, обговорення й дискусії – до 70%, участь у 
реальному процесі – до 90% [1].  

Друга стратегія активізації навчальної діяльності працює з мотивацією студентів до вивчення 
конкретного контенту й стає актуальною з поширенням для студентів можливостей вибору змісту та 
форм навчання.  

Третя стратегія акцентує увагу на взаємодії студентів та викладачів, розвиває практичні навички 
взаємодії студентів у групі, дискусії, обговорення тощо.  

Четверта  акцентує увагу на «transferable skills», тобто навичках, сфера застосування яких не 
обмежується предметом чи професією, вони можуть трансформуватися в інші ситуації чи простори 
діяльності, але отримання їх стає можливим саме під час формування академічних навичок. 

Доречними є висловлювання про студентоцентроване навчання Д. О’Ніла. За твердженням 
науковця воно передбачає дотримання таких принципів: 

– опора на активне, а не на пасивне навчання; 
– акцент на глибокому вивченні та розумінні; 
– підвищення відповідальності й підзвітності з боку студента; 
– зростання автономії студента (суб’єкта учіння); 
– взаємозалежність між викладачем і студентом; 
– взаємна повага у взаєминах викладач – студент; 
– рефлексивний підхід до процесу викладання і навчання з боку як викладача, так і 

студента [15, с. 28]. 
На думку президента Національної академії педагогічних наук України академіка       В. Кременя, 

саме студентоцентризм відповідає вимогам і запитам сучасної постіндустріальної цивілізації, котра 
потребує людину знаючу, творчу, ініціативну [4]. 

Цієї  думки дотримується  і науковець Ю. Рашкевич, який стверджує, що головне, на що має 
орієнтуватися вища освіта – модель фахівця, який є затребуваним на ринку праці, що має забезпечити 
його високу працездатність [8, с. 19]. Орієнтація на фахівця безпосередньо підвищує 
конкурентоспроможність нашої держави та сприяє розширенню його практичної підготовки.  

Крім вищеназваних авторів, варто згадати К. Роджерса та Ф. Фребера, які розглядали цей підхід 
ще наприкінці 1960-х рр. Зокрема, К. Роджерс розкрив необхідність зміни орієнтирів з викладача на 
студентство задля зміни традиційного середовища освіти, де студенти пасивні, апатичні та знуджені. У 
ХІХ ст. Ф. Фребер наголошував на  ролі вчителя-гіда, який розвиває готовність студента до навчання [13, 
17–18].  

У 1990-ті рр. у США відбувалися зміни щодо визначення місії та мети університету, критеріїв 
його успіху, структури навчального процесу, теорії навчання, принципів фінансування, а також 
тлумачення ролей викладачів та студентів. Центральною ідеєю тут є зсув уваги від викладання (teaching) 
на навчання (learning), спричинений розумінням вищої освіти як права громадян, поширення практик 
освіти протягом життя та інклюзивної освіти, зміною запиту щодо освіти від гетерогенної (в класовому, 
етнічному, релігійному, расовому, культурному та ін. вимірах) аудиторії, змінами культури та технології 
здобуття знання і швидкості зростання його обсягу [9]. 

Проведений аналіз праць науковців показує, що значною проблемою в освіті є те, що студенти 
невмотивовані до навчання. Головне для них – не здобуття знань, а отримання позитивної оцінки. Ця 
проблема потребує нагального розв’язання.  Адже таке прагнення навряд чи сприятиме  підготовці 
фахівців високого рівня. Питання залишається – як же змотивувати студентів, щоб не лише надати їм 
знання, а долучити, зацікавити,  розширювати їх, здобувати самостійно. На наш погляд, основним є 
зменшення навантаження,  надання можливості самостійно збагачувати себе тими знаннями, які їм 
необхідні, надати їм можливість розкрити свій потенціал та реалізувати його, не боятися 
продемонструвати свої вміння.  

Великою проблемою є поєднання навчання з роботою, трудовою діяльністю, що також не 
оптимізує освітній процес. Адже студенти націлені на трудову діяльність (не завжди за спеціальністю), 
не зацікавлені у підвищенні свого професійного рівня, розширенні своїх знань з обраного напряму 
діяльності у ВНЗ.  

Сьогодення вимагає від потенційних фахівців швидкої орієнтації у поставлених перед ними 
проблемах та ефективного їх розв’язання. Саме тому перед освітньою галуззю постає завдання навчити 
вчитися, стати для  студентів не просто вчителем, а наставником, фасилітатором, який завжди 
допомагатиме та скеровуватиме. Студенти мають набувати навичок самостійності. Адже, як показує 
практика, більшість студентів не звикли самостійно та продуктивно опрацьовувати інформацію. 
Здебільшого вони звикли до передачі знань від педагога до них. Хоча позитивною тенденцією є їх 
критичний підхід до того, що повідомляє викладач, бажання визначити істину та орієнтуватися у 
більшості професійних питань, які  мають стати мотивом, спонукати до дії – становлення професійно 
обізнаної, комунікативної, звичної до змінних умов особистості. Домінуючою  тенденцією має стати рух 
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від пізнання до самопізнання та творчості.  
Під час  опитування студентів 5-х та 6-х курсів (45 осіб) виявили, що  у 70 %  провідним мотивом 

навчальної діяльності є острах отримати погану оцінку, не скласти залік, виявити себе нездібним в очах 
товаришів, острах перед батьками, педагогами тощо. Що стосується пізнавальних мотивів та мотивів 
самореалізації особистості – відзначається лише у 7 % студентів. 

Ефективним у вирішенні поставленого питання є використання ІКТ, активних та інтерактивних 
методів навчання. Вони  активізують процес самоосвіти студентів, залучають їх до роботи з великими 
обсягами інформації, демонструють поєднання теорії з практикою, розвивають уміння та навички 
самостійно приймати рішення, що сприяє формуванню та розвитку особистості, яка здатна до 
самовизначення та самореалізації [3]. 

Неабияку роль відіграє  практична підготовка, яка відбувається під час проведення практичних 
занять, розгляді ситуаційних вправ, проведенні ділових, рольових ігор тощо. Вона тісно пов’язана з 
теорією та є домінуючою у професійному зростанні. Під час педагогічної практики студенти мають 
можливість продемонструвати свої знання та здобуті навички. Вітчизняний науковець А. Тимченко  
основну мету педагогічної практики вбачає у формуванні в студентів уміння застосовувати у 
педагогічній діяльності науково-теоретичні знання, здобуті під час вивчення насамперед суспільних, 
загальнопедагогічних та спеціальних дисциплін, розвиток у них інтересу до педагогічної і наукової                   
діяльності [10, с. 40]. На практиці студенти мають можливість не тільки виявити та сформувати свої 
професійні якості, а й спостерігати за навчально-виховною діяльністю вчителів, які демонструють свій 
рівень професіоналізму, освіченості, культури, відданості своїй справі тощо.  

Практична діяльність також безпосередньо впливає і на мотивацію студентів щодо підвищення їх 
професійного рівня, самовдосконалення. Як зазначає Т.  Левченко, мотивація є рушійною силою, що 
сприяє активності та ефективності діяльності особистості [5, с. 24]. Мотивація навчальної діяльності – 
один із найважливіших факторів впливу на результативність навчання.   

Про значення мотивації в освітньому процесі наголошують науковці  Л. Подоляк та  В. Юрченко. 
Вони зазначають, що «навчання у вищій школі – процес складний і важкий, який вимагає від студента 
високої свідомості й активності, надзвичайно великого інтелектуального напруження, зосередженості 
уваги, мобілізації вольових зусиль і підвищеної працездатності, самоорганізації, раціонального розподілу 
часу на роботу і відпочинок» [7, с. 150].  

Для реалізації поставлених завдань студенти мають: 
–  свідомо та цілеспрямовано навчатися у ВНЗ; 
–  володіти вміннями вчитися; 
–  самостійно поповнювати свої професійні знання та вміння протягом усього життя; 
–  прагнути до постійного самовдосконалення та саморозвитку [7, с. 151]. 
Перед студентами постає проблема орієнтації та підбору наукової, достовірної інформації в 

значному її масиві. Особливо критичним має бути відбір інформації засобами Інтернет. Студенти мають 
можливість самостійно поповнювати, оновлювати та розширювати свої знання, проте не всі можуть з 
цим впоратися. Така орієнтація потребує від них володіння критичним, аналітичним мисленням. 

Останнім часом, відповідно до реформаторських змін, пов’язаних з розробкою та запровадженням 
нового Закону «Про вищу освіту» (2014 р.), розробляються освітні програми, які відображають 
студентоцентровану парадигму. У процесі розробки освітніх програм мають враховуватися вимоги 
роботодавців щодо необхідного рівня підготовки професійності майбутніх фахівців. Тому досліджувана 
парадигма має підвищувати рівень освіченості студентів та допомагати ставати їм затребуваними на 
сучасному ринку праці.  

Висновки. Світовий досвід переконує, що для ефективного вирішення проблеми  підготовки 
майбутніх професійних фахівців необхідною умовою є активна участь у цьому процесі  самих студентів.   

З огляду на це важливим і принциповим питанням дослідження  студентоцентрованого навчання 
є осягнення сутності цього феномена. Аналіз джерел підтверджує той факт, що студентоцентроване 
навчання спрямоване на розширення прав і можливостей  студентів, орієнтацію на їх самостійність, 
умотивованість, професійну зорієнтованість та постійне професійне зростання. Парадигма 
відображається у нових освітніх програмах, що розкривають особливості підготовки майбутніх фахівців, 
спрямовують на тісний взаємозв’язок освітян та роботодавців, розкривають компетентності (як загальні, 
так і фахові), оволодіння якими дає змогу студентам реалізувати себе в професійній діяльності. 
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Анотація 
У роботі проведено аналіз етапів, логіки та особливостей використання наукового та інженерного 

методів у педагогіці вищої школи. Запропоновано методи і наведено приклади їх використання у 
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навчанні майбутніх інженерів фізики і технічних дисциплін з використанням сучасного програмно-
апаратного забезпечення. З’ясовано особливості у методиці проведення відповідних навчально-
дослідницьких робіт студентів.  

Ключові слова. Науковий метод, інженерний метод, навчальне дослідження, майбутній інженер, 
методологізація, винахідницька діяльність, навчально-дослідницька діяльність студентів. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Формування адаптованої до сучасного життя 

особистості студента вимагає використання нових пріоритетів у процесі добору методів та форм 
навчання у секторі вищої освіти. Одним із головних недоліків підготовки випускників інженерних 
спеціальностей як в індустріальну епоху, так і на сучасному етапі розвитку суспільства – в епоху 
постмодерну – залишається невміння самостійно ставити і розв’язувати задачі пошуку нових 
конструкторсько-технологічних рішень на рівні винаходів [20]. В доповнення до набуття навичок 
розв’язання алгоритмізованих задач майбутній фахівець зобов’язаний оволодіти знаннями і навичками 
опрацювання творчих інженерних задач, в яких немає готової постановки, невідомий спосіб розв’язання, 
часто відсутні подібні, близькі приклади вирішення аналогічних задач, а викладачу не знайома відповідь, 
яка зазвичай має кілька варіантів. 

Потреба опрацьовувати усе більші обсяги інформації висуває перед сучасним студентом 
необхідність формування і розвитку здатності до критичного, творчого, інженерного мислення. 
Зазначене є однією з основних задач, яку доводиться вирішувати сучасній освіті. Проектування 
освітнього та навчальних середовищ вищих навчальних закладів інженерного профілю відбувається нині 
на інформаційно-технологічній платформі, яка широко застосовується у педагогічній діяльності 
профільних кафедр при здійсненні навчально-наукової роботи зі студентами, що ґрунтується на 
використанні наукового методу дослідження та процесі інженерної творчості. Актуальність зазначеної 
проблеми підкреслюється методологізацією1 сучасної вищої освіти, в умовах якої цінність випускника 
вищої школи як фахівця визначається не тільки обсягом отриманого знання, вираженого, кількістю 
зарахованих академічних кредитів, а й розумінням підходів, шляхів і методів проведення практико 
орієнтованих досліджень. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Відповідно до означення, наведеного в [19], 
науковий метод має на меті дослідження феноменів і явищ, систематизацію, коригування нових і 
отриманих раніше знань у рамках будь-якої науки. Науковому методу притаманні об’єктивність, 
відтворюваність, евристичність, необхідність, конкретність тощо [10]. Висновки в цьому випадку 
здійснюються на підставі використання сукупності правил, прийомів, способів, норм і системи 
принципів міркування на основі емпіричних (спостережуваних і вимірюваних) даних про об'єкт [10, 
с. 111]. Для пояснення спостережуваних фактів висуваються гіпотези і будуються теорії, на підставі яких 
у свою чергу створюється математичний опис, який являє собою модель досліджуваного об'єкта із 
систематизацією існуючих даних та, як правило, формулюванням прогнозів, необхідних для пошуку 
нових [8]. Нині нового дихання набуває евристика – галузь науки, учіння про продуктивне творче 
мислення, методи творчості та способи її активізації, до яких відносяться асоціативні методи пошуку 
технічних рішень, методи контрольних запитань, мозковий штурм (брейнстормінг), синектика, метод 
фокальних об’єктів, морфологічний аналіз [7, 4, 27]. Однак, як показано у працях Г. С. Альтшуллера, 
таких методів замало, якщо вирішення задачі потребує від 103 до 104 спроб2 [0, 2]. 

У праці В. Гільде та К. Штарке зазначено, що розв’язання технічної проблеми (прийняття рішення) 
базується на дійсних можливостях і порівнянні варіантів. В цьому процесі автори вирізняють певні 
етапи, як, наприклад, правильно поставлене запитання, позитивна критика на етапі «генерування ідей», 
оцінювання результатів, створення «банку ідей», пошук компромісних рішень3[7]. 

Питання про розвиток у майбутніх інженерів цікавості і потреби пошуку нових технічних рішень, 
готовності та здатності до творчого застосування отриманих знань і найвищого їх прояву – 
винахідництва – є одним з найважливіших завдань вищої технічної освіти з часів її виокремлення як 
особливого процесу в суспільстві [27]. Вагомий внесок у розвиток організації і методики навчання 
технічної творчості наприкінці ХХ ст. було здійснено Громадською лабораторією методики 
винахідництва при центральній раді Всесоюзної спілки раціоналізаторів і винахідників  під керівництвом 
Г. С. Альтшуллера [2], Ризькою громадською науково-дослідницькою лабораторією методики технічної 
творчості під керівництвом Г. Я. Буша[4]. З’ясовано, що з середини 70-х років минулого століття у 
навчальні плани технічних вишів було доповнено дисципліною «Основи технічної творчості» [27]. 

                                                           
1Розрізняють філософський, загальнонауковий, конкретно‐науковий рівні методології, до яких також належить 
методика і техніка наукового дослідження [10, с. 11]. 
2Зокрема, Т.Едісонові довелося провести 50000 дослідів, щоб винайти лужний акумулятор. 
3При цьому керуються правилом задоволення 85% споживачів; іншими словами, абсолютно досконалих ідей не 
існує, але й недосконала ідея може бути джерелом оптимального рішення  
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О. В. Чус і В. М. Данченко зазначають, що методологічну основу процесу технічного (інженерного) 
дослідження складають, з одного боку, матеріалістична діалектика, ядром якої є принцип єдності і 
боротьби протилежностей, а з іншого – системний підхід, що ґрунтується на концепції цілісності, 
відповідно до якої неможливим є зведення складного до простого, цілого до частини тощо. Як було 
доведено Г. С. Альтшуллером, виявлення протиріч (адміністративних, технічних і фізичних), 
притаманних певній технічній системі, є рушійною силою, внутрішнім імпульсом для розвитку техніки і 
технологій [0].  

Зазначимо, що процес мислення розпочинається після виникнення проблемної ситуації, в якій 
наявним є вибір з двох і більше можливостей, які, у свою чергу, не завжди є очевидними [16].  

Більшість дослідників феномену творчого процесу вважає, що він не є неперервним ланцюгом 
чисто логічних операцій, а «має відхилення, зиґзаґи, повтори, і лише після багатьох зусиль може 
відбутися раптове осяяння» [27], тобто, інтуїція – швидке розв’язання проблеми, якому передує тривала 
підготовка (накопичення значного практичного різноманітного досвіду, тривалих і глибоких роздумів) – 
є основою винахідництва [16]. Досліджуючи процеси мислення, психологи виокремлюють від двох до 
семи етапів творчого процесу, серед яких: з’ясування протиріччя, усвідомлення задачі, підготовка, 
виношування ідеї, інтуїтивний добір розв’язання, перевірка і підтвердження ідеї [14]. 

Як зазначає у своїх працях А. М. Лук, творчі здатності людини мають у своїй основі мотивацію, 
емоційність і розумові схильності. До останніх дослідники відносять далекоглядність у процесі пошуку 
проблем, що потребують розв’язання; здатність до узагальнення, згортання ланцюжка певних операцій, 
його заміни на більш інформативний (наприклад, U=I·R);здатність до перенесення досвіду, отриманого 
при розв’язанні однієї задачі, на розв’язання іншої з використанням аналогії, тобто перенесення досвіду; 
цілісність у сприйнятті дійсності, як уміння розпізнавати подібність об’єктів, незалежно від 
індивідуальних відмінностей; готовність пам’яті до того, щоб надати потрібну інформацію у певний час 
– кмітливість; гнучкість мислення, яка виявляється, наприклад, в умінні відмовитися від невдалої 
гіпотези; здатність до проведення порівняння (оцінювання) альтернатив у творчому процесі та після його 
завершення; здатність до поєднання нових відомостей з існуючими, водночас уникаючи «тиску» 
попереднього знання, упередженості у процесі вирішення проблеми нестандартними методами; легкість 
генерування ідей; здатність до уяви або передбачення (логічного, критичного, творчого); побіжність у 
формулюванні думки; здатність до опрацювання, доведення початкового задуму до досконалого стану[0, 
2, 4, 14, 16, 20, 27]. Факторами, які протидіють творчості є відсутність гнучкості мислення, сила звички, 
надмірна спеціалізація і вузькопрактичний підхід, вплив критики, страх перед невдачею, 
самокритичність, лінь [2, 7, 16, 27]. 

Упродовж століть технічна творчість відбувалася шляхом багаторазового перебору варіантів, тобто 
методом спроб і помилок. Виокремлюючи п’ять рівнів складності задач, Г. С. Альтшуллер зазначає, що 
розв’язання технічко-технологічних проблем кожного наступного рівня потребує збільшення кількості 
спроб на один порядок [2]. Так, для першого рівня ця кількість менша десяти, а для другого – порядку 
104.Так, в задачах першого рівня об’єкт (пристрій або спосіб) не змінюється (кілька спроб); на другому 
(50-70 спроб) незначно змінюється, на третьому – змінюється сильно, на четвертому (1000 спроб) 
змінюється повністю, на п’ятому – змінюється вся система, до якої належить об’єкт. Якісна різниця між 
рівнями задач може бути виражена і в інший спосіб: 1-й рівень – засоби розв’язку перебувають в межах 
однієї вузької спеціальності (певного виробництва); 2-й рівень – перебувають в межах однієї галузі 
техніки; 3-й рівень – розв’язки містяться в інших галузях (задача з деревообробки розв’язується 
методами, які містяться в металообробці); 4-й рівень – розв’язок задач міститься не в техніці, ав науці, 
зазвичай серед мало застосованих фізичних і хімічних ефектів і явищ. На вищих підрівнях п’ятого рівня 
засоби розв’язання можуть знаходитися за межами сучасної науки, а, отже, необхідно спочатку зробити 
відкриття, а потім – розв’язувати задачу [2, 8, 20].  

Було з’ясовано, що розв’язання дослідницьких задач пов’язане з вирішенням визначених протиріч, 
які поділяють на [0]:адміністративні («потрібно щось зробити, а як це зробити – не відомо»), фізичні (до 
однієї й тієї ж частини системи висуваються взаємно протилежні вимоги), технічні (якщо відомими 
способами покращити одну частину системи, то неприпустимо погіршується інша її частина).  

Слід зазначити, що у працях Г. Я. Буша, Г. С. Альтшуллера та ін. на основі аналізу значного 
масиву патентної інформації висунуто ідею про те, що «ні знання, ні досвід, ні здібності не можуть бути 
надійною основою для ефективної організації творчої діяльності. Якщо «вартість» задачі – 100000 спроб, 
то ніхто не зможе розв’язати їх сам» [2, 4]. Будь-яка інженерно-дослідна проблема, на думку цих авторів, 
може бути вирішена на основі використання методу «веполів»4, а всі методики, що спрямовані на 
активізацію творчого мислення є помилковими, оскільки це – «спроби добре організувати погане 

                                                           
4Термін «веполь», введений Г. С. Альтшуллером, складається з трьох термінів: речовина (рос. «вещество») – будь‐
які об’єкти, незалежно від їх складності; взаємодія – загальна форма зв’язку тіл або явищ, яка здійснюється через їх 
взаємну зміну; поле – форма матерії, через яку здійснюється взаємодія з частинами речовини [2]. 
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мислення» [2]. 
Як зазначає у своїх працях О. І. Половінкін, необхідно розрізняти технічні (побудувати будинок), 

інженерні (розрахувати міст), конструкторські (проектування на межі «зручно»–«дешево») і 
винахідницькі задачі, для яких необхідним є подолання протиріччя. Виявлення останніх, розуміння того, 
коли і який прийом необхідно використати, а також виявлення критеріїв оцінювання отриманих 
результатів ґрунтується на законах розвитку технічних систем, відповідно до яких «системи з 
неузгодженою ритмікою витісняються більш досконалими системами з узгодженою ритмікою» [20]. 

Отже, проведений аналіз літературних джерел окреслив проблему дослідження, пов’язану з 
недостатністю використання знань про сутність і етапи наукового та інженерного методів, як необхідних 
засобів технічної творчості майбутніх інженерів.  

Метою статті є висвітлення практичних результатів використання наукового та інженерного 
методів дослідження у педагогічній практиці навчання майбутніх інженерів фізики та технічних 
дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Науковий та інженерний методи є основою будь-якого процесу 
досліджень незалежно під галузі пізнання. Обидва методи відпрацьовувалися впродовж значного часу і 
на сьогодні визнані міжнародною науковою спільнотою, як основні засоби для здійснення наукової та 
навчально-дослідницької діяльності. Контекстний зміст наукового методу може бути схематично 
представлений (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Етапи наукового методу дослідження 

 
Формування у студентів навичок проведення дослідження відповідно до наукового методу в 

навчальному процесі починається з наукового формулювання запитання, яке визначається в контексті 
більш об’ємної наукової проблеми і відповідає таким критеріям[13].  
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1. Актуальність, що визначається кількістю публікацій, у яких вже зверталась увага на подібну 
проблему або запитання. Показником цього критерію є наявність як мінімум трьох публікацій із 
зазначеної теми.  

2. Можливість достовірної перевірки отриманого результату, що визначається множиною 
варіативних факторів, присутніх у експериментальній перевірці. Показником даного критерію є 
забезпечення зміни лише одного фактора за фіксованого значення інших.  

3. Можливість простої ідентифікації факторів, які здійснюють вплив на об’єкт, визначається 
вимірюваннями, фото- або відеофіксацією у експериментальному дослідженні. Її показником є наявність 
визначених засобів з достатньою точністю та діапазоном вимірювань. 

Слід зазначити, що у разі невиконання хоча б одного із зазначених критеріїв, необхідно змінити 
формулювання і зміст запитання. 

У якості конкретного прикладу формування у студентів навичок використання наукового методу 
дослідження розглянемо практичну роботу навчально-дослідницького характеру «Дослідження штучного 
виру на поверхні рідини», яка може бути використана у процесі вивчення начального елементу «Гідро- 
аеродинаміка» в курсі загальної фізики.  

Об’єктом дослідження обрано структури, що утворюються на поверхні рухомих рідин, а 
предметом– розподіл швидкостей руху елементів рідини. Відповідно до зазначених вище критеріїв 
актуальність наукової проблеми пов’язана з цілою низкою подібних досліджень, проведених для 
турбулентних та ламінарних течій рідин, висвітлених на веб-ресурсах [6, 14, 14]. Визначено, що 
основними чинниками, що впливають на процес експериментальної перевірки гіпотези дослідження, є 
швидкість обертання збудника виру, рід, температура та висота активного шару рідини та ін. З’ясовано, 
що при проведенні дослідження можна забезпечити варіативність одного за збереження стабільності 
решти факторів. Можливість легкої ідентифікації впливових факторів визначається наявним 
експериментальним обладнанням: керованою магнітною мішалкою з підігрівом, цифровим термометром, 
системою відео фіксації процесу (веб-камерою), програмним забезпеченням для проведення аналізу 
отриманого відеозапису Tracker [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Наступним етапом реалізації наукового методу дослідження є попередній пошук вже відомих 
даних (аналіз друкованих джерел та веб-ресурсів, консультації експертів), що стосуються 
сформульованої наукової проблеми, який завершується створенням плану проведення дослідження, 
виділенням ключових запитань, що дозволяють більш повно розкрити предмет та об’єкт дослідження, 
створенням теоретичної моделі досліджуваного процесу. До попереднього пошуку належить визначення 
тлумачення ключових термінів, присутніх у темі дослідження та назвах впливових факторів. 

Побудова теоретичної моделі зазначеного процесу зазвичай викликає найбільші проблеми (у 
розглянутому випадку), пов’язані зі створенням фізичної моделі та володінням достатнім математичним 
апаратом. Зазначене викликане тим, що необхідні знання виходять за рамки стандартних навчальних 
програм. У цьому випадку досліднику доводиться самостійно опановувати значні обсяги необхідних 
теоретичних знань. Слід наголосити, що навчальне дослідження відрізняється від наукового насамперед 
тим, що для навчального дослідження існують теоретичні моделі, які можна віднайти у публікаціях. 
Водночас для наукового дослідження теоретичну модель доводиться створювати виключно «власними 
силами». 

При проведенні попередніх досліджень особлива увага звертається на існування 
експериментальних методик, пов’язаних з виконанням самого дослідження. До таких відносяться 
стандартні лабораторні роботи або експериментальні дослідження, проведені іншими дослідниками з 
подібної проблеми. Саме вже існуючі експериментальні методики дозволяють уникнути вад при 
конструюванні власного експерименту, бо кожна з них містить перелік використаного обладнання, з 
якого упевнено можна обрати необхідне для власного експерименту. 

У процесі проведення попереднього дослідження формується його власна бібліографія, яка має 
відповідати вимогам до заключного звіту про проведене дослідження. Так, попередні дослідження, 
проведені з теми «Дослідження штучного виру на поверхні рідини» дозволили з’ясувати сутність 
термінів та словосполучень, провести попередні дослідження причини виникнення явища і викласти їх у 
вигляді наступної моделі. 

Турбулентність – це явище виникнення вихорів різних розмірів у течіях, рідинах і газах. 
Турбулентний плин – явище, яке полягає в тому, що при збільшенні швидкості течії рідини або газу в 
середовищі мимовільно утворюються численні нелінійні фрактальні хвилі і звичайні, лінійні різних 
розмірів, без наявності зовнішніх, випадкових, збурюючих сил або при їх присутності. Внаслідок 
завихрення характеристики цих течій (швидкість, тиск, температура тощо) нерівномірно змінюються у 
просторі і часі, тобто зазнають хаотичних флуктуацій. Цим турбулентна течія відрізняється від 
ламінарної. Для розрахунку подібних течій були створені різні моделі. Хвилі з'являються випадково: їх 
розмір і амплітуда змінюються хаотично в деякому інтервалі. Вони виникають найчастіше або на 
кордоні, біля стінки, або при руйнуванні [5, 6, 14, 11].  
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Завихрення виникає тоді, коли ламінарна течія втрачає стійкість і її враховують при визначенні 
опору рухові твердих тіл у рідинах і газах, а також при розрахунках теплообміну між тілами, при 
обтіканні рідиною або газом. Описують турбулентність статистичними методами[12]. 

Критерієм турбулентності є число Рейнольдса: 

,                                                                           (1) 

де с – густина, µ – коефіцієнт динамічної в'язкості,  – характерна швидкість течії рідини (газу), l– 
характерний лінійний розмір. 

При малих значеннях числа Рейнольдса добуток характерної для течії швидкості плину і 
характерних розмірів перешкод малий порівняно з величиною в'язкості, тому течія зберігає 
впорядковану структуру і є ламінарною. Вона спостерігається у дуже в'язких рідинах або за малої 
швидкості, а також за повільного обтікання дуже в'язкою рідиною тіл малих розмірів.  

Зі збільшенням швидкості руху рідини (газу) число Рейнольдса зростає, наближаючись до певного 
критичного значення (наприклад, для випадку руху рідини у трубі з круглим поперечним перетином Reкр 
= 2200) і ламінарна течія переходить у турбулентну. 

Турбулентність у рідинах можна створити такими способами: 
а) збільшивши число Рейнольдса (збільшити лінійну швидкість або кутову швидкість обертання 
потоку, розмір обтічного тіла, зменшити перший або другий коефіцієнт молекулярної в'язкості, 
збільшити щільність середовища); 
б) збільшивши число Релея (нагріти середовище); 
в) збільшивши число Прандтля (зменшити в'язкість); 
г) задавши дуже складний вид зовнішньої сили (наприклад, хаотична сила, удар тощо). Перебіг 
може не мати фрактальних властивостей; 
д) створивши складні граничні або початкові умови, задавши функцію форми кордонів (їх можна 
представити випадковою функцією), наприклад, протягом при вибуху посудини з газом, організувати 
вдув газу в середовище, створити шорстку поверхню та інше. 

Теоретична модель вказаного у дослідженні явища створена і описана у роботі [11]. 
Для апроксимації залежності тангенціальної складової швидкості  від відстані до центру 

вихору використовується більш складний вираз, що поєднує приосьову й периферійну зони: 

,                                                               (2) 
де – безрозмірна тангенціальна швидкість; – максимальна тангенціальна швидкість (на 

границі зон), м/с; – безрозмірна радіальна координата; n – ціле число. 
Відповідно до теоретичної моделі побудовано графік розподілу тангенціальної швидкості частин 

середовища залежно від радіальної координати для різних розмірів джерела завихрення (рис. 2). 

 
а б 

Рис. 2. Теоретичні залежності  (а – для малого за розмірами джерела в порівнянні 
з розміром вихору;б – для великого ) 

Вивчення експериментальних методик дослідження подібних процесів дало ідею використовувати 
для візуалізації руху елементів рідини дрібні, змулені у рідині порошинки.  

Наступним кроком дослідження є конструювання гіпотези дослідження, у якій має чітко 
відобразитися поле сталих та змінних факторів, що використовуватимуться у експерименті та логічна 
залежність між змінними величинами, яка буде перевірятися. Подальша експериментальна перевірка має 
встановити відповідність між гіпотезою та співвідношенням залежних величин при сталості впливових 
факторів. 
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У наведеному прикладі дослідження в якості поля впливових факторів виступає: швидкість 
обертання джерела виру, рід рідини, температура рідини, висота активного шару рідини. В якості 
залежних величин – тангенціальна швидкість елементів рідини та радіус їх траєкторії. Тобто висунута 
гіпотеза стверджує, що за дотримання сталості впливових факторів залежність між тангенціальною 
швидкістю руху малих ділянок рідини й радіусом їх траєкторії відповідає теоретичній моделі, що 
задається виразом (2). 

У запропонованій теоретичній моделі відсутні величини, пов’язані з багатьма впливовими 
факторами. Тому для подальшого дослідження існує можливість варіювати ці фактори, забезпечуючи все 
ж після їх зміни їхню сталість. Такий підхід створює додаткові можливості для з’ясування меж 
застосування запропонованої теоретичної моделі. 

Конструювання експерименту ґрунтується на попередніх дослідженнях, наявній матеріальній 
експериментальній складовій та засобах вимірювання, попередній експериментальній перевірці та 
коригуванні експерименту в межах експериментальної складової та можливостей вимірювальних засобів. 
У випадку коректної постановки експерименту в дослідженні буде прослідковуватися чітка залежність 
між залежними величинами. Якщо така залежність відсутня, або якщо засоби вимірювання працюють на 
межі достовірності отриманих результатів, виникає необхідність у коригуванні самого експерименту. У 
разі ж отримання чіткої залежності між величинами, яка не відповідає запропонованій гіпотезі, виникає 
потреба у коригуванні самої гіпотези. Зазначимо, що перед проведенням експерименту необхідно 
створити план самого експерименту та підготувати таблиці для занесення отриманих даних. Дуже 
важливим є фотозвіт про проведення експерименту, або відеозапис його проходження. 

У запропонованому дослідженні конструювання експерименту спирається на впливові фактори, 
визначені у попередніх дослідженнях. Для проведення експерименту обрано циліндричний посуд з 
великим діаметром основи – кристалізатор, магнітну мішалку з підігрівом, воду як досліджувану рідину 
та засоби для фіксації руху елементів поверхні рідини – веб-камера, з’єднана з персональним 
комп’ютером. Для забезпечення візуального контролю за рухом окремих малих ділянок рідини 
використовується порошок меленої кави. Висота шару рідини та діаметр посудини вимірюються 
лінійкою, а температура рідини – цифровим термометром. Дані, отримані у ході експерименту, були 
представлені у вигляді відеозапису руху частинок порошку, що слідують за рухом водяного вира.  

Аналіз отриманих даних здійснюється з максимальним використанням можливостей 
обчислювальної техніки. Безпосередньо у більшості навчальних досліджень використовуються 
електронні таблиці (наприклад, Excel), які дають можливість візуалізувати отримані дані у вигляді 
графіків або діаграм. Сучасні вимірювальні засоби дозволяють автоматизувати збір даних та представити 
їх у форматі, зручному для подальшого опрацювання в електронних таблицях. Цифрові вимірювальні 
комплекси мають вбудовані електронні таблиці та додатки для передачі даних у інші оболонки. У 
запропонованому дослідженні для аналізу даних використовується програмне забезпечення Tracker для 
роботи з відеозаписами фізичних процесів[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Сутність роботи 
такого програмного забезпечення полягає у послідовному аналізі координат рухомого об’єкта та 
визначення кінематичних та динамічних величин пов’язаних з ним. 

 

 
Рис. 3. Маркування виокремлених ділянок рідини у програмі Tracker 

У програмі Tracker було проведено маркування виокремлених ділянок рідини (часточок кави) у 
кожному окремому квадрі(рис. 3), виконано аналіз отриманих табличних даних x(t), y(t) і побудовано 
залежність v(t) для декількох виділених частинок[22]. У ході роботи застосовано опцію «Статистика» для 
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визначення середнього радіуса обертання і середньої швидкості руху кожної з частинок. Отримані дані 
занесені у таблицю Excel і на основі них побудовано експериментальну залежність . При 
побудові експериментальної залежності з’ясувалося, що отриманий результат частково співпадає із 
запропонованою теоретичною моделлю. Виникла необхідність у варіюванні впливових чинників: в 
першу чергу – швидкості обертання джерела завихрення. Експеримент довів, що зазначені зміни 
доводять високу ймовірність збігу графічного представлення розподілу з теоретичною моделлю. 

Формування звіту про експериментальне дослідження має відповідати вимогам, відповідно до яких 
наявність графіків та діаграм у ньому має відображати виключно власні результати, отримані в ході 
дослідження. Найважливішим матеріалом у звіті про проведене дослідження є наявність виявлених і 
обчислених факторів достовірності отриманого результату, як то похибок обчислень або статистичних 
коефіцієнтів достовірності. Повне представлення кроків наукового методу у звіті збільшує його цінність 
для наступних користувачів та спрощує роботу програм з цитування представленого наукового твору. 
Перед формуванням звіту раціональною є перевірка матеріалу на плагіат, що здійснюється мережевими 
програмними засобами. Перевірка в першу чергу дає можливість уникнути нецитованих посилань у 
змісті матеріалу та ще раз пересвідчитися у актуальності дослідження. 

Нами було з’ясовано, що контекстний зміст інженерного методу може бути представлений схемою, 
наведеною на рис. 4. 

На відміну від наукового, інженерний метод передбачає створення суспільно затребуваного 
продукту, який відповідає певним критеріям. Процес інженерного проектування може бути 
представлений через узагальнені етапи, які у реальній діяльності повторюються: інженерний об’єкт 
(прототип) проектують, перевіряють (проводять тестування), виявляють невирішені раніше проблеми і 
повертаються до попередніх етапів (такий процес роботи називається ітерацією). Зокрема, визначаючи 
інженерну проблему, фахівець знаходить відповідь на ряд запитань, які дозволяють з’ясувати предмет 
проектування, потреби замовника, ступінь важливості і складності проблеми тощо.  

 

 
Рис. 4. Етапи інженерного методу дослідження 
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На основі аналізу змісту та методів навчання технічних дисциплін і фізики нами було 
запропоновано комплексне використання натурного фізико-технічного експерименту й інформаційно-
комунікаційних технологій опрацювання даних, що сприяє поетапному формуванню компонент 
технологічної компетентності студентів технічного університету вже з першого курсу, розвитку 
здатності майбутніх інженерів до проведення досліджень, стимулює самоосвітню діяльність і підвищує 
мотивацію [22].  

Інженерний метод дослідження може бути використаний у навчанні фізики та похідних від неї 
дисциплін студентів технічного університету з метою формування і розвитку відповідного типу 
мислення, ознайомлення з діяльністю інженера-дослідника. Так, студентами першого курсу 
Національного авіаційного університету було виконано завдання дослідницького характеру 
«Дослідження особливостей форми крила літака з використанням біомімікрії» та «Дослідження залежності 
ваги метелика від кута атаки потоку повітря» [23], ідеї яких викладено на освітньому ресурсі [28], які було 
сформовано з метою практичного застосування етапів інженерного методу дослідження з використанням 
проектного методу навчання. 

Висновки. Проведене нами дослідження довело, що зосередження уваги студентів технічного 
напряму підготовки на особливостях використання у майбутній фаховій діяльності наукового та 
інженерного методів є актуальним у світлі сучасних тенденцій у розвитку методики викладання фізики і 
технічних навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах. Практично з’ясовано, що сучасний 
натурний фізичний експеримент, який виступає у ролі самостійного проблемно-пошукового завдання, є 
універсальним засобом для набуття майбутніми фахівцями відповідних дослідницьких компетенцій, 
практики вирішення завдань в умовах невизначеності, стимулює мотивацію до саморозвитку особистості 
майбутнього інженера. Зроблено висновки про те, що розуміння сутності, подібності та відмінності 
етапів наукового та інженерного методів як філософських систем, які покладено в основу 
винахідницької, дослідницької та інженерної діяльності, набуває особливого значення в епоху стрімких 
техніко-технологічних змін, викликаних складними соціально-економічними процесами у суспільстві. 

Подальші науково-методичні пошуки стосуються широкого кола теоретичних і практичних питань, 
серед яких: розвиток інноваційних методик навчання технічних дисциплін і фізики, що ґрунтуються на 
методологізації навчального процесу, організація відповідної науково-дослідної роботи студентів, що є 
подальшим розвитком теорії і практики самостійної та самоосвітньої діяльності. 
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Анотація 
В статті досліджуються основні напрямки організації дослідницької роботи магістрів  в 

університетах Великої Британії з застосуванням ІКТ та розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності в системі магістратури.  
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наукових досліджень, інформаційно-комунікаційні технології, розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності.    

   
Постановка проблеми та її актуальність. Вивчення досвіду організації дослідницької роботи 



 226 

студентів в другому циклі вищої освіти з застосуванням ІКТ  в університетах країн Західної Європи, а 
саме, Великої Британії є актуальним на сучасному етапі реформування вищої освіти України. В умовах 
переходу національної освіти  з  традиційної  на  інноваційну  вищі навчальні заклади України 
спрямовують свою діяльність на  підвищення якості підготовки фахівців на основі формування  високого  
рівня їхньої професійної компетентності, стержнем якої є інформаційно-комунікаційна компетентність, 
яка сприяє формуванню магістрів як  ерудованих фахівців, здатних до  проектування  стратегії  власного 
професійного розвитку та само актуалізації в майбутній професійній діяльності, а також організації і 
проведенню дослідницької  роботи з використанням ІКТ як під час навчання, так і в подальшій роботі, 
що  дає неперевершені результати в  знаходженні нових нестандартних підходів до наукових досліджень 
в поєднанні науки і практики. Формування професійних компетентностей в системі магістратури в 
університетах Великої Британії може бути корисним для  українських університетів, які орієнтується  на    
новітні світові досягнення,  широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій в підготовці 
магістрів та розвиток дослідницької та інформаційно-комунікаційної компетентності своїх випускників.   

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі.  
Проблема формування  професійної  компетентності майбутніх фахівців знайшла відображення  в 

працях  таких українських  науковців як Н.М. Бібік, О.В. Варецької, В.І. Ващенко,  І.А. Зязюна, В.І 
Лугового, О.І. Локшиної,  О.І. Пометун,  Ж.В. Таланової та ін. Досвід використання нових 
інформаційних технологій у формуванні професійної компетентності студентів у вищих навчальних 
закладах  висвітлюється в працях С.І Архангельського, М.І.Жалдака, О.П.Значенко, Г.О.Козлакової, 
І.В.Левченко, А.А.Тесленко та ін. Протягом останніх років  значну увагу дослідники приділяють 
вивченню британського досвіду підготовки спеціалістів на основі компетентнісного підходу та 
інноваційних технологій навчання, що пов’язано з реформуванням педагогічної освіти Великої Британії  
(Н. М. Авшенюк, Г. А. Алексевич, В. М. Базуріна, І. П. Задорожна, Ю. В. Кіщенко, А. В. Парінов, А. А. 
Сбруєва, Н. П. Яцишин та ін.) Цікавими є дослідження українських вчених з питань  наукової та 
дослідницької діяльності студентів, зокрема, магістрів (Г.І.Артемчук, О.А.Дубасенюк, О.А. Зеленько, 
О.П. Ноздрова, В.Б. Располов, Л.О. Сущенко, Г.П.Чорнойван, Ж.Ю.Чернякова). 

Але досі мало здійснювалися дослідження з проблеми розвитку дослідницької та інформаційно-
комунікаційної  компетентності магістрів в університетах Великої Британії  у контексті сучасних 
трансформацій вищої освіти в єдиний Європейський простір. 

Мета статті полягає в виявленні особливостей організації дослідницької роботи  та розвитку 
їх інформаційно-комунікаційної компетентності магістрів в університетах Великої Британії та проекції 
застосування такого досвіду в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Закон України про вищу освіту передбачає на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти   здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних 
знань, умінь, навичок, оволодіння загальними засадами методології  наукової та фахової підготовки, 
інших компетентностей, достатніх для майбутньої інноваційної професійної діяльності. Навчання 
магістрів в Україні  за освітньо-науковою програмою обсягом 120 кредитів обов’язково включає 
дослідницьку (наукову) компоненту  [ 1]. Тому пріоритетним завданням українських університетів є 
організація і проведення  магістрами наукових досліджень.  

Вітчизняні та зарубіжні дослідники пропонують понад 20  визначень понять дослідження та 
дослідницька робота. В межах нашої стаття ми будемо користуватися  трактуванням терміну 
дослідження (research) в Оксфордському словнику як систематичне дослідження і вивчення матеріалів і 
джерел з метою встановлення фактів і досягнення нових висновків [2].  

Дослідження, що проводиться  британськими університетами з найбільш актуальних в світі 
проблем, є дуже продуктивними і мають глобальну репутацію передового досвіду. Великобританія з 
населенням, що складає менш ніж 1% від населення світу, має такий рівень наукових розробок вчених,  
12%  з яких цитуються в міжнародному науковому середовищі, а  найбільш цитовані праці становлять 
16% .  

За кількістю і якістю  наукових досліджень та викладання провідне місце в системі наукових 
досліджень займають університети  Рассел Групи (The Russell Group), які створюють і каталізують 
надзвичайно широкий спектр діяльності, що має суттєвий вплив на економіку Великої Британії. 
Більшість досліджень в Russell Group університетах спрямована на покращення навколишнього 
середовища,  культури,  здоров'я людей і якості життя населення країни. 

Рассел Група об’єднує  24 провідних університети Великобританії, які здійснюють наукові 
дослідження найвищого рівня, вивчають передовий досвід  практики викладання та навчання та 
підтримують найтісніші  зв'язки з приватним і  державним секторами економіки. 

Виступаючи в засобах масової інформації 4 серпня 2015 року генеральний директор Рассел 
Групи д-р Венді Піатт (Wendy Piatt) поділився  досвідом залучення  студентів до дослідницької роботи  
та успіхами з  контролю якості наукових досліджень  в університетах в світлі запропонованої урядом 
державної  ”Рамки педагогічної майстерності" ("Teaching Excellence Framework") [3 ].  
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Університети Рассел Групи створюють всі умови для успішного навчання студентів та отримання 
ними максимальної віддачі від здобутої  освіти,  надають випускникам порівняно кращі шанси на 
працевлаштування в різних країнах світу. Цьому сприяє тісна взаємодія студентів з провідними вченими 
та вільний  доступ до мережі  бібліотек, кабінетів,  лабораторій  та об’єктів, що дозволяє здійснювати 
дослідження світового класу. Студенти мають можливість проводити власні дослідження та  вести 
незалежні проекти під час навчання в середовищі мотивованих і талановитих однолітків. Є також 
програми для підготовки студентів до майбутньої  роботи на основі стажування з бажаних професій, що  
допомагає закріпити практично отримані навички, які цінуються роботодавцями. 

Наукова робота в такому багатому середовищі створює гарні умови для розвитку творчих 
здібностей, аналітичних навичок, вирішення проблем, а також формування вміння працювати в команді, 
взаємодіяти і спілкуватися. Ці якості високо цінуються роботодавцями і дозволяють випускникам  
Russell Group бути успішними у своїй майбутній кар'єрі. Особлива увага в підготовці наукових кадрів 
приділяється застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій та розвитку інформаційно-
комунікаційної компетентності магістрів, що дозволяє проводити дослідження в віддалених місцях, а 
також створювати наукове середовище для студентів через доступ до викладачів, які є справжніми 
провідними фахівцями в певних галузях наук [4]. 

Широко відомий в світі науковою і дослідницькою роботою викладачів і студентів Відкритий 
університет (Open University) Великої Британії, який визначив  чотири пріоритетні напрямки наукових 
досліджень, спрямованих на вирішення глобальних проблем 21-го століття та  сприяння соціальній 
справедливості: громадянство і управління, освіта, міжнародний розвиток, дослідження космічного 
простору. Дослідження проводяться на факультетах і в науково-дослідних інститутах, що охоплюють 
широкий діапазон дисциплін, від мистецтва до наук. Університет має традицію проведення досліджень 
без академічних кордонів в рамках чотирьох пріоритетних областей [6]. 

Наукові дослідження, які проводять викладачі та студенти в Відкритому університеті  в галузі  
громадянства і управління переосмислює відносини, які постійно змінюються між державами та 
громадянами в 21-му столітті. Вони зосереджені на глобальних питаннях, як міграція, та  приватна 
сфера, де особисте життя людей все частіше стає предметом відкритої державної політики і 
корпоративного втручання. 

Інноваційні технології навчання та викладання, запропоновані науковцями та досліджувані 
магістрами Відкритого університету в галузі освіти зробила його європейським лідером з технологій 
навчання з високим рівнем інновацій, які ламають бар'єри в глобальному масштабі. Дослідження в 
області технологій інтенсивного навчання (Enhanced Learning) є рушійною інновацією у викладанні, 
навчанні та оцінюванні і мають світове значення. 

Дослідження проблем міжнародні розвитку в Відкритому університеті зробили його піонером 
іншого підходу, що називається «інклюзивна інновація».  

Використання передових технологій в космічних дослідженнях спрямоване на розблокування 
таємниці всесвіту і допомагає подолати практичні проблеми на Землі, а також сприяє зростанню 
космічної галузі економіки Великої Британії [6].  

Завдяки тому, що ВУ містить науково-дослідні центри світового класу, і дослідники 
користуються доступними  можливостями для  навчання та розвитку на всіх етапах їх кар'єри, тільки  в 
2014 році 72% всіх досліджень, здійснених викладачами і студентами Відкритого університету році були 
оцінені на відмінно  як провідні в світі та такі, що мають  надзвичайно велике міжнародне  значення. 
Академія вищої освіти та  післядипломних досліджень в 2013 наводить такі дані: 

• 83% респондентів Відкритого університету були задоволені якістю своєї програми дослідження 
для отримання наукового ступеня. 

• 82% респондентів були впевнені, що вони завершать свої дослідження більш-менш в рамках 
запланованого терміну. 

• 94% заявили, що їх керівники мали навички і знання предмета, щоб підтримати їх дослідження 
належним чином. 

Особливої уваги заслуговує робота міждисциплінарного наукового центру досліджень в галузі 
освітніх технологій (CREET), створеного на факультеті освіти і вивчення мов Відкритого університету.  
CREET є одним з провідних науково-дослідних підрозділів освіти у Великобританії і центром 
передового досвіду.  [  8]  

Це один з найбільших і найбільш шанованих навчальних науково-дослідних центрів Великої 
Британії, який  пропонує стимулююче середовище для післядипломних досліджень. На додаток до MRes 
і доктора філософії запущено інноваційний проект підготовки докторів освіти для працюючих освітян. 
Визначені такі дослідницькі спеціалізації: 

• Дослідження Дитинство 
• Освіта Ф'ючерси 
• Мова і грамотність 
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• Технологія інтенсивного навчання 
Основними результатами  науково-дослідницької роботи викладачів та студентів факультету 

освіти і вивчення мов  було запуск та фінансування програми  покращення викладання і навчання 
англійської мови (English in Action)  для  25 мільйонів мешканців в Бангладеш,  в рамках якої втілено 
проект навчання мови з використанням мобільних телефонів як в класах, так і в поза урочний час, що 
значно розширило  права і можливості учнів в  вивчення англійської мови, як мови міжнародного 
спілкування. 

Центр досліджень в галузі освіти та освітніх технологій очолює велику дослідницьку програму 
Leverhulme Trust, мета якої - розширити доступ до освіти всіх у всьому світі на основі використання 
нових технологій та інноваційних підходів [7]. Магістри, які навчаються за програмою  дослідницького 
ступеню (MRes) користуються  віртуальним дослідницьким середовищем (VRE), яке підтримує їх в 
дослідженнях і з'єднує з науковою Інтернет спільнотою як в країні, так і за її межами. 

Нове дослідження «Як технології з сенсорним екраном можуть розвивати провідні розумові 
здібності в майбутньому (How touch screen technology can nurture tomorrow's leading minds)», про яке було 
оголошено в Відкритому університеті 3 серпня 2015 року  має на меті вивчити, як ігрові додатки до  
мобільних телефонів з сенсорним екраном можуть залучати дітей дошкільного віку з неблагополучних 
сімей до  навчання та науки, розвивати навички їх наукових міркувань. 

Цей проект фінансується грантом в  £ 5000 від Британської асоціації досліджень в галузі освіти 
(BERA). Він виграв в 2015 році стипендію BERA BJET за найбільш переконливу частину дослідження в 
галузі освітніх технологій. 

Використання мобільних пристроїв, включаючи смартфони та планшети широко поширено серед 
дітей різних соціально-економічних шарів. Ігри для мобільних пристроїв стали найпопулярнішою 
дитячою діяльністю, випередивши більш традиційні форми гри. 

Наукові навички мислення необхідні для ефективного вирішення проблем  особистісного та 
професійного розвитку особистості протягом усього життя, що сприяє її інтеграції та участі в житті 
суспільства.   Головний дослідник проекту доктор Christothea Herodotou, сказав: "Сила мобільних ігор 
для наукового навчання та залучення дітей до науки потребує подальшого вивчення для того, щоб 
отримати уявлення про те, як інноваційні технології можуть допомогти педагогіці початкового навчання 
і залучити всіх в навчальний процес." [9]. 

Відкритий університет є світовим лідером створення TEL і відкритої освіти. Дистанційною 
освітою охоплено більш, ніж 240,000 студентів. 

Університет забезпечує загальну підготовку студентів до здійснення дослідницької роботи та 
розвиток наукової навички, коли навчання студентів з конкретних предметів і тем доповнюється 
науковим дослідженням за проектом, наданим академічним підрозділом. Програма розвитку 
дослідницької навички у магістрів поєднує навчання дослідників на ранній стадії їх кар'єри та  цільову 
підготовку наукових досліджень студентів з написанням дисертації, підготовкою публікацій в наукових 
виданнях. Студенти приєднуються до певної дослідницької групи, в якій працюють  в якості незалежних 
дослідників.  

Всі студенти - дослідники мають доступ до віртуальної дослідницького середовища Відкритого 
університету (VRE), до інформації та ресурсів, що допомагають в написанні дипломного дослідження, а 
також до онлайн-тренінгів, семінарів та практикумів. Студенти  отримують відповідне  комп'ютерне 
обладнання, ексклюзивний доступ до мережевого комп'ютера для обробки текстів, електронної пошти, 
доступу до електронних бібліотек, розробки програмного забезпечення, отримуючи, таким чином,  
підтримку для ефективного проведення дослідження.  

       Відкритий університет є європейським лідером з інновацій в технологіях навчання.  
Дослідження в  цій області, відоме як Enhanced Learning є рушійною інновацію в викладанні, 

навчанні та оцінюванні і має вплив на весь світ, руйнуючи бар'єри в глобальному масштабі. 
З 1969 року ідеї і новаторські технології навчання були працювали на те, щоб зробити якісну 

освіту доступною для всіх. 
Дослідницькі проекти мають такі спеціалізації: 
• Технологічні інновації та навчання. Її  мета  – розробка і оцінка нових методів, моделей, систем 

і технологій, щоб допомогти людям оволодівати знаннями, зробити навчання більш доступним і якісним. 
• Формування майбутнього освіти. Дослідження включає питання взаємодії навчання і практики, 

впливу теорії на вирішення глобальних проблем освіти в локальних масштабах. 
• Навчання у відкритому світі. Використання в дослідницькій роботі можливостей, наданих 

цифровим контентом для відкритої освіти та вплив всепроникної мережі на обмін знаннями і взаємодію 
викладачів та студентів післядипломної освіти – основні напрямки такої спеціалізації [11]. 

Важлива роль в університетах Великої Британії відводиться дослідницькій роботі магістрів під 
час вивчення дисциплін гуманітарного циклу, сучасних іноземних мов  та прикладної лінгвістики в 
TESOL, ELT, EFL, ESOL, EAL.  Так мовна освіта на здобуття ступеня магістра  в університеті Лідс 
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спрямована на досягнення високих результатів навчання та міжнародного визнання його досліджень та 
викладання, забезпечення передовими науковими здобутками наступних поколінь викладачів мови по 
всьому світу. Викладацький склад університету працює над виконанням таких завдань : 

• Стратегічно рости науковий потенціал, спираючись на досвід в таких галузях, як мовна 
етнографія, аналіз дискурсу та лінгвістика. 

• Задіяти різні форми стратегічного партнерства з дослідників мови в інших університетах країни. 
• Взаємодіяти з професійними партнерами на місцевому, національному та міжнародному рівнях 

для створення наукових співтовариств з метою планування наукових досліджень, спільної постановки та 
виконання дослідницьких завдань. 

• Отримати надійне фінансування для продовження програм досліджень, які поєднують здобуття  
нових знань з практикою та новими здобутками в галузі викладання та вивчення мов. 

• Публікувати результати досліджень у провідних журналах, переконуючись, що вони мають 
практичне застосування в професійних мереж на місцевому, національному та міжнародному рівнях. 

• використовувати потенціал нових медіа для поширення наукових досліджень [12]. 
Червоною ниткою через всі наукові  дослідження проходить тема  впливу процесів глобалізації 

на різнобічний розвиток викладачів та студентів. Таким чином учасники навчального процесу залучені 
до використання в дослідницькій діяльності широкого спектру інформаційно-комунікаційних технологій, 
що сприяє розвитку їхньої  дослідницької та інформаційно-комунікаційної компетентності. Так в 
університеті Брайтон підготовка магістрів за програмою TESOL МА ІКТ заснована на ідеї, що теорія, 
практика і дослідження в галузі викладання, навчання та засобів масової інформації нерозривно 
пов'язані. Всі основні та додаткові модулі поєднують  теорію з науковими дослідженнями, в результаті 
чого, поглиблюються знання магістрів з другої мови, вдосконалюється методика її викладання та 
навчання, розширюється їхній досвід в оцінці, використанні та розробці відповідних навчальних ресурсів 
для викладання мови, особливо в галузі використання засобів масової інформації, формуються незалежні 
дослідницькі навички і проводяться пошуки шляхів їх застосування. 

 Головні напрямки досліджень включають в себе: 
- корпусна лінгвістика – магістри досліджують лінгвістичній теорії і мови, у тому числі 

описовий переклад і контрастні дослідження, фразеологію і інтерфейсом лексика-граматика, із  
застосуванням методів корпус дослідження в таких областях, як переклад, лексикографія та діахронічне 
вивчення мови. Такі методи лежать в основі досліджень дискурсу та методики  викладання і вивчення 
мови. 

- стилістика і дискурс - тут робота зосереджується на темах розповідного аналізу, критичного 
аналізу дискурсу, перекладу досліджень та соціальної теорії, на літературній стилістиці, на робочому 
місці дискурсу, академічного дискурсу, відносинах між мовою і соціальними класами, засобах масової 
інформації, повсякденній творчості і мультимодальний дискурсі. 

- навчання мови та викладання - включає в себе основні підходи до фразеології, лексики та 
граматики, викладання і вивченні ділової англійської мови в контексті англійської як глобальної мови. 
Також зосереджена увага на когнітивній лінгвістиці та її застосуванню до вивчення мови і 
викладання [13]. 

Ступінь TESOL МА ІКТ озброює викладачів мови вміннями відповідального і творчого 
використання освітніх технологій для підтримки навчання мов, розробки навчальних матеріалів, 
проектування курсів, підготовки вчителів іноземної  мови. Випускники займають успішні посади 
керівників проектів, менеджерів центрів самообслуговування та доступу до інформації та вивчення 
іноземних мов, методистів. Вони  є авторами навчальних та наукових матеріалів і розробок. Велика 
частина працює в якості старших викладачів з  електронного навчання та ІКТ, старших викладачів ЗМІ і 
навчальних освітніх програм,  менеджерів з розвитку,  головними розробниками електронного навчання 
у провідних компаніях, менеджерами освітніх технологій у школах Британської Ради  по всьому світу. 

Програмою М. А. з досліджень вимагається  підготовка дисертації до 15000 слів. 
Консультації викладачів в спеціалізованих областях наукових досліджень  доступні в режимі он-

лайн через університетське віртуальне середовища. Там вони поміщають цілі і завдання, списки 
літератури для читання, план дослідження з коментарями, обговорення та відображення завдань, 
показників та ін. Приєднатися до віртуального дослідницького середовища допомагає магістрам 
керівник, який вводить їх в команду дослідників, надає детальну інформацію про можливості системи, 
дає всю контактну інформацію, тому числі адреси електронної пошти, або проконсультуватися за 
допомогою Skype. Кожен магістр має персонального наставника і керівника дисертації. В літній час 
викладачі університету проводять тижневі семінари вільні і відкриті для всіх студентів дистанційного 
навчання за програмами англійської мови MA. 

Магістри мають доступ до консультативної служби (AWAS), яка  пропонує керівництво з 
написання завдань і дисертації для магістерської програми,  індивідуальну підтримку від академічного 
радника письма через підручники, адреси електронної пошти та Інтернет матеріали. [14.]    
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Області підтримки включають в себе: 
• різні види письма - від першого есе до кінцевого - написання дисертації 
• організація ідей і побудова аргументів 
• посилання на першоджерела і поради як уникнути плагіату 
• чіткість,  послідовність, точність і стислість написання 
• редагування роботи за  академічним стилем та мовною точностю 
Консультації та підтримка надається через: 
•  підручники з професійною академічної письма 
• Зворотній зв'язок з радником з професійного академічного письма по електронній пошті 
• семінари та консультації в малих групах аспірантів та наставників 
• он-лайн заходи і вправи, спрямовані на розвиток академічних навичок письма. 
Для магістрів це є безцінним ресурсом в дослідницькій роботі[14.]    
 Така робота з молодими дослідниками розвиває їхню дослідницьку і інформаційно-

комунікаційну компетентність, надає їм можливість об’єднати аналіз дискурсу з аналітичними методами 
дослідження. Це знайшло своє відображення в численних поточних проектах спільних досліджень 
викладачів і студентів за такими напрямками як бізнес-англійська, англійська для академічних 
цілей,основні підходи до вивчення й викладання фразеології, лексики та граматики, дискурсні підходи до 
академічного навчання другої іноземної мови та викладання, когнітивної лінгвістики, застосування 
інтеграційної лінгвістики в викладанні мови.  Магістри мають досвід проведення дослідницької роботи 
безпосередньо на робочому місці під час практик з викладання англійської мови для ділових і 
професійних цілей. Як правило, результати  досліджень,  навчальні і педагогічні матеріалів публікуються 
в наукових збірниках.. 

Не можна не згадати міжнародний центр передового досвіду з вивчення, викладання та наукових 
досліджень в галузі літератури та літературної критики  факультет англійської мови Кембриджського 
університету, який був заснований в 1919 році і з тих пір в ньому працюють  найвидатніші критики, 
науковці, викладачі і письменники англійської літератури у світі. Кембриджський курс англійської мови 
відрізняється тим, що утримує  баланс між наданням ґрунтовних знань своїм випускникам з обраних 
ними дисциплін і  можливістю спеціалізуватися та займатися  інноваційною діяльністю. 

Факультет відрізняється його дослідницькою культурою. Поточні проекти варіюються від 
середньовічної музики до акторського складу сучасного театру чи  редагування недавно виявлених 
текстів романтичної поетики і пост-апартеїду. Кожен широка область досліджень підтримується 
власними семінарами, які збирають разом студентів, докторантів, відомих вчених, що мають державні 
премії, ветеранів  факультету, науковців запрошених з інших університетів.  На них звучать нові ідеї, 
дається початок новим дослідженням, які як правило мають практичне значення. Метою таких форумів  є 
створення сприятливих умов для всіх в науково-дослідницькому співтоваристві і заохочення до наукової 
діяльності спільними зусиллями кожного дослідника незалежно, чи він працює самостійно, чи є 
частиною  групи в  великому проекті. Публічність досліджень, а не  ізоляція окремих дослідників є 
важливою характеристикою  індивідуальних досліджень в Кембриджі. Всі випускники університету, які 
отримали ступінь магістра  мають високий рівень професійної компетентності, основними з яких є 
дослідницька і інформаційно-комунікаційна компетентність.  

Висновки. Організація і проведення дослідницької роботи в системі магістратури в університетах 
Великої Британії є невід’ємною складовою професійної підготовки висококваліфікованих фахівців для 
різних галузей національної економіки, освіти, культури, а також  для інших країн світу. Британські 
університети мають потужні наукові школи, дослідницькі інституції з високим інформаційно-
комунікаційним забезпеченням і вільним доступом до нього як дослідників-початківців, так і вчених зі 
світовими іменами.  Проведення щорічних рейтингів університетів з науково-дослідницької роботи 
стимулює викладачів і студентів до підвищення ефективності їхніх досліджень та втілення отриманих 
результатів в практику життя на місцевому, державному та міжнародному рівнях. 
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Strelchenko Larisa 
DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF STUDENTS IN 

RESEARCH IN THE UK UNIVERSITIES 
Summary 

The article examines the main directions of masters’ research training with ICT at the UK universities and 
development of their research and information and communication competence in magistracy system. The 
academic communities of the UK universities pursue and achieve excellence in a wide range of research 
activities. 

The majority of academic staff are actively engaged in research, so students are taught by experienced and 
motivated researchers who are eminent in their field.    

 The Russell Group represents institutions which are pioneering some of the most exciting and ground-
breaking research being conducted anywhere in the world.  

Research has an impact on all of our lives in every area from business and industry to healthcare, 
technology and culture.  

World-class university research is an invaluable resource supporting the growth of new and existing 
knowledge-intensive businesses in the UK and worldwide. There is strong evidence that considerable benefits 
have flowed to the economy from sustained public investment in excellent research.  

Almost all UK universities have a flourishing tradition of research across academic boundaries, which is 
supported by four interdisciplinary and inter-faculty priority areas. 

Education at The Open University ranks second in the UK in the Research Excellence Framework (REF) 
2014 for quality and quantity (Times Higher Education Research Power ranking). CREET is one of the leading 
education research units in the UK and is respected internationally as a centre of excellence. The author has 
noted that UK universities have well equipped libraries, laboratories, research centres with the Internet resources 
which are   available for students’ research. In their work students are supported by high quality research 
environment and the teachers are committed to maintaining the best research, teaching and learning.  

 Keywords: research, Universities UK, MRes training, information and communication technologies, the 
development of information and communication competence. 
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ДОМІНУЮЧІ МОТИВИ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ПЕРШОГО І ДРУГОГО КУРСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

Анотація 
У статті уточнено сутність поняття „мотив”, наведено результати  опитування студентів щодо мотивів, 

які спонукають до виконання науково-дослідницьких робіт; з’ясовано домінуючі мотиви, що 
активізують науково-дослідницьку діяльність студентів. 

Ключові слова: науково-дослідницька діяльність студентів, домінування,  мотиви, мотивація. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Сучасне суспільство потребує висококваліфікованих 

фахівців здатних успішно вирішувати проблеми сьогодення.  Формування у студентів  потреб у 
самостійному набутті знань, умінь, навичок  і компетенцій  з метою бути конкурентним на ринку праці  
перетворює на спонукальні мотиви його діяльність, зокрема і проведенні наукових досліджень.  
Водночас мотиви, які спонукають студента до розширення і поглиблення своїх знань, до самоосвіти та 
саморозвитку, формування і розвитку науково-дослідницьких компетенцій є умовою успішної наукової 
діяльності.  Проте аналіз наукових джерел і нормативних документів з організації науково дослідницької 
діяльності студентів ВНЗ дав змогу виявити суперечності між необхідністю в удосконаленні організації науково-
дослідницької діяльності студентів та недостатньою обґрунтованістю домінуючих мотивів у студентів для 
здійснення наукових досліджень. Отже, виявлення мотивів, що спонукають студентів до науково-
дослідницької діяльності є найбільш актуальним завданням. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Для пояснення спонукальних механізмів у поведінці 
та діяльності людини в психології та педагогіці використовуються поняття «мотив» і «мотивація». 
Встановлено, що ефективність науково-дослідницької діяльності студентів залежить від співвідношення 
різних мотивів у їхній мотиваційній сфері. Мотив у психологічному словнику визначено як спонукання 
до діяльності, що пов’язана із задоволенням потреб суб’єкта [5, с. 263].  

Так, Є. Ільїн мотивом називає те, що спонукає діяльність, спрямовує її на задоволення певної 
потреби [3]. Переважна більшість психологів і педагогів трактують мотив через розуміння внутрішньої 
потреби, мети, цілі чи інтересу до конкретної діяльності.  

На думку С. Рубінштейна, будь-яка дія виходить з мотиву, тобто спонукаючого до дії 
переживання чогось значущого, що надає даній дії смислу для індивіда. Визначення мотиву – це 
відповідь на питання, заради чого здійснюється ця діяльність [6, c. 77].  

Мотиви – це причини, що спонукають студента до наукової діяльності, його настанови 
(психологічне налаштування, здатність до наукового пошуку, готовність до проведення наукових 
досліджень та ін.), пізнавальні потреби й інтереси, які визначають цілеспрямованість, наполегливість та 
інші вольові якості особистості студента. Оскільки науково-дослідницька  діяльність завжди 
полімотивована, тому  є потреба у виявленні ієрархії мотивів, їхню підпорядкованість, виділенні 
домінуючих мотивів. У мотивації, звичайно, можливі зміни, а тому важливо враховувати, які мотиви 
здійснювати науково-дослідницьку діяльність  у студентів є провідними на кожному курсі. 

Зазначимо, мотив є компонентом структури  освітньої  діяльності, який водночас  є своєрідним 
«вектором» розвитку особистості. Цей вектор, як зазначає Б. Ломов [4], виступає в ролі 
системоутворювального чинника, що організує всю систему психічних процесів і станів, які формуються 
і розкриваються у процесі діяльності. Тобто, мотиви виступають спонукальним механізмом у  здійсненні 
науково-дослідницької діяльності  та вектором спрямованості студентів на професійне зростання.  

Науково-дослідницька діяльність студента, у процесі якої формується готовність до наукового 
пошуку, творчого підходу до вирішення проблемних завдань – це діяльність орієнтована на досягнення 
певного професійного результату. Від мотивів залежить який особистісний сенс мають певні  дії для 
студента. Вважаємо, що запропонована нами класифікація найповніше відповідає мотивації до наукової 
діяльності  студентів (табл.1).  

Таблиця 1. 
Класифікація мотивів наукової діяльності  студента 

Назва мотивів Характеристика мотивів 

1. Усвідомлені  
Неусвідомлені 

Між ними існують взаємопереходи 
 

2. Широкі  
 
 
3. Вузькі 
 

Соціальні установки особистості. Студент здійснює наукову діяльність  для  
поглибленого освоєння   професійної діяльності і  зайняти  певне  положення в  
суспільстві. 
 Специфічні установки особистості: добре виконувати наукову роботу,  щоб  
взяти участь  в олімпіаді, конкурсі, конференції тощо.

4. Зовнішні  
 
 
 
5. Внутрішні 
 

Мотиви   наукової  діяльності,   які   формуються   під   впливом зовнішніх факторів: 
якісно  проводити наукове дослідження, щоб отримати кращу оцінку на іспиті,  
матеріальне заохочення, підвищену стипендію. 
 
Вони визначають інтерес  до   змісту  знань,   способу  їх  надбання.   Отримані нові 
знання народжують потребу знати більше і на це спрямовується наукова  
діяльність студента. Позитивно впливають на вирішення  творчих завдань, 
викликають емоційне задоволення, підвищують самопoвагу і самооцінку студента 
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Сукупність мотивів, що спонукають людину до будь якої діяльності, називають мотивацією. 
Мотивація – це складний процес детермінації поведінки студента в створенні умов, за яких прагнення до 
наукової діяльності стає сильнішим за інші потяги, це усвідомлене спонукання до дій. 

Мотивація наукової діяльності є власністю особистості і реалізується через систему її мети, 
потреб, які спонукають студента до активного поповнення – знань, оволодіння вміннями, і 
компетенціями. Мотивація наукової  діяльності спрямована на освоєння змісту, способів, та прийомів 
організації наукових досліджень, а також на пізнавальну активність й особистісну діяльність.  

Мотивація характеризується як сукупність чинників, що визначають і спрямовують поведінку 
людини (Є. Ільїн) [3]; спонукання, що зумовлює активність особистості та визначає її спрямованість (Л. 
Трофімов) [7]; процес дії мотивів ( Х. Хекхаузен)  [8]. 

На думку Л. Журавської, яка вважає найбільш потужними мотивами, що впливають на поведінку 
та діяльність студентів, є мотиви досягнення (прагнення до успіху, підвищення рівня власних 
можливостей, які підтримуються інформацією про отримані результати), пізнавальні мотиви, що ведуть 
до пізнання навколишньої дійсності, відкриття нового [2]. Тому під час професійної підготовки студентів  
важливо розвивати у них саме мотиви досягнення та пізнавальні мотиви. В залежності від змісту і 
психологічної сутності діючих мотивів можна виявити різні форми мотивації діяльності і поведінки 
людини.  

Важливими у процесі формування науково-дослідницьких компетенцій є  функції мотивації. 
Загалом, можна виділити три функції мотивації: спонукаюча, організуюча і сенсоутворююча. 

Спонукання – не стійка функція мотивації, яка пов'язана з задоволенням деяких  потреб.   
Сформувати  спонукання  до  наукової діяльності  студента,   потребує викликати в нього зацікавленість 
проблемою і  набуття нових знань. Проте основна  діяльність викладача повинна бути спрямована на 
створення організуючої функції мотивації,  а потім сенсоутворюючої.  Тоді пізнавальні мотиви зміняться 
мотивами  більш  високого  самоосвітнього рівня  внаслідок чого здійснення наукової діяльності для 
студента стає потребою. Він  може самостійно планувати цілі своїх дій і способи їх досягнення наукових 
результатів, отримати задоволення, самореалізуватися, перейти до самоосвіти – мотивація досягає вищої 
мети. Отже, виявлення  домінуючих мотивів у студентів  першого і другого курсів та їх активізація може сприяти 
підвищенню  рівня  студентської науково-дослідницької роботи. 

Мета статті: встановити домінуючі мотиви, що спонукають студентів першого і другого курсів до 
здійснення науково-дослідницької діяльності. Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання: уточнити 
сутність поняття „мотиви”;  провести опитування студентів щодо причини, що сприяють мотивації; виявити 
тенденції у переважання причин що сприяють мотивації до науково-дослідницької діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Розглянемо основні підходи до виявлення домінуючих мотивів, що 
спонукають студентів до успішного виконання продуктивної науково-дослідницької діяльності. 
Мотивування та стимулювання мають важливе значення у науково-дослідницькій діяльності. Вони 
потрібні, щоб ініціювати активність студентів і підтримувати її. У забезпеченні науково-дослідницької 
мотивації можна виділити цілу низку несприятливих та сприятливих факторів, які її послаблюють або 
підсилюють.  

Для виявлення мотивів важливим у цьому руслі є: усвідомлення сенсу науково-дослідницької  
діяльності, – студенти отримують інформацію про предмет і усвідомлюють особистісний сенс науково-
дослідницької діяльності у майбутній професійній діяльності. Адже усвідомлений вибір мотивів 
досягнення та професійного становлення сприяють формуванню впевненості у виборі власних дій.  

Для з’ясування причин, що спонукають студентів до наукової роботи здійснено опитування 1346 
студентів різних спеціальностей, зокрема «Психологія», «Дошкільне виховання», «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Хімія», «Біологія», «Фізична 
культура» «Металургійне виробництво», «Автомобілі і обладнання», «Енергетика і автоматика» та ін.  
восьми ВНЗ, зокрема: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Луцький 
національний технічний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки, Чернігівський національний педагогічний університет імен Тараса Шевченка, 
Дніпропетровський національний університет, Глухівський національний педагогічний університеті 
імені Олександра Довженка, Вінницький національний педагогічний університет, Полтавський 
національний педагогічний університет імені Г. Сковороди.  

Для досягнення поставленої мети використовувався метод анкетування (у формі письмового 
опитування) студентів щодо предмету дослідження і передбачав одержання інформації про реальні 
мотиви до наукової діяльності у ВНЗ. Студентам пропонувалося провести ранжування  від 
найважливішого до найменш важливого мотивів, які приваблюють до здійснення науково-дослідницької 
діяльності а саме:  процес наукового пошуку, бажання більш глибоко опанувати майбутньою професією, 
престиж наукової роботи у ВНЗ, сподівання отримати кращі оцінки на екзамені, бажання раціонально 
заповнити свій вільний час, можливість побувати на конференціях, сподівання опублікувати свою 
наукову працю, бажання перевірити особисті здібності в науковому пошуку, можливість продовжувати 
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наукову роботу після закінчення ВНЗ. 
Враховуючи значну деталізацію у ранжуванні мотивів студентів до науково-дослідницької 

діяльності, з метою їх узагальнення нами виділено три рівні: високий, середній і низький. До високого 
рівня мотивації студентів до науково-дослідницької роботи  входили  1–3 місця, до середнього – 4–6, до 
низького – 7–9 місця.    

Під час опитування з’ясовувалося, що саме приваблює студентів займатися науковою роботою, 
оскільки мотиваційний складник є важливим компонентом в організації студентської науково-
дослідницької роботи.   

Аналіз результатів опитування студентів першого курсу, щодо привабливості у науковій роботі 
процесу наукового пошуку, засвідчив, що за рівнем пріоритетності,  відповіді студентів розподілилися 
наступним чином:  на першому місці 19,3 % студентів ;  другому –  13,7 %, третьому – 14,9 %, 
четвертому – 10,6 %, п’ятому – 13,7 %,  шостому – 6,8 %, сьомому – 8,1 %,  восьмому – 7,5 %.  Водночас  
5,6 % студентів вважають, що процес наукового пошуку їх менш за все приваблює у науковій роботі. 

Загалом, 47,9 % опитаних виявили  високий рівень привабливості процесом  наукового пошуку,  
31,5 % – середній і   21,2 % – низький рівень. Отже, у студентів першого курсу процес наукового пошуку 
є переважаючим мотивом займатися науковою роботою (рис. 1.1).   

 

 
Рис. 1.1. Пріоритетність наукового пошуку 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 
 

Аналіз результатів опитування студентів першого курсу, щодо можливостей більш глибоко 
опанувати майбутню професію  під час виконання  наукової роботи, засвідчив, що за рівнем 
пріоритетності,  відповіді студентів розподілилися наступним чином:  на першому місці 32,1 % 
студентів; другому – 18,2 %, третьому – 10,3 %, четвертому – 7,3 %, п’ятому – 8,5 %,  шостому – 4,2 %, 
сьомому – 7,3 %,  восьмому – 6,7 %.  Водночас  5,5 % студентів вважають, що бажання більш глибоко 
опанувати майбутню професію  їх менш за все приваблює у науковій роботі. 

 Загалом,  60,6 %  опитаних виявили  високий рівень бажання більш глибоко опанувати 
майбутньою професією у процесі виконання наукових досліджень,  20 % – середній і   19,5 % – низький 
рівень. Отже, у студентів першого курсу, бажання більш глибоко опанувати майбутньою професією є 
переважаючим мотивом займатися науковою роботою (рис. 1.2).   

 
Рис. 1.2. Пріоритетність бажання  більш глибоко опанувати майбутньою професією 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 
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Аналіз результатів опитування студентів першого курсу, щодо привабливості  престижу наукової 
роботи  у ВНЗ , засвідчив,   що  за рівнем пріоритетності, відповіді студентів розподілилися наступним 
чином: на першому місці  3,9 % студентів,  другому – 13,1 %, третьому – 17 %, четвертому – 12,4 %, 
п’ятому – 11,8 %,  шостому – 11,8 %, сьомому – 12,4 %, восьмому – 11,1 %.  Водночас  6,5 % студентів 
вважають, що престиж наукової роботи у ВНЗ їх менш за все приваблює у науковій роботі.  

Загалом,  тільки 34 %  опитаних виявили  високий рівень престижності наукової роботи  у ВНЗ,  
36 % – середній і   30 % – низький рівень. Отже, у студентів першого курсу переважає негативна 
тенденція пов’язана із  небажанням займатися науковою роботою у зв’язку із низьким рівнем її 
престижності  у ВНЗ (рис. 1.3).  

 
Рис. 1.3. Пріоритетність  престижу наукової роботи у ВНЗ 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 

 
Аналіз результатів опитування студентів першого курсу, щодо надії отримати кращу оцінку на 

іспиті, засвідчив,  що  за рівнем пріоритетності, відповіді студентів розподілилися наступним чином: на 
першому місці 18,5 %  студентів,  другому – 14,2 %, третьому – 13 %, четвертому – 13 %, п’ятому – 10,5 
%,  шостому – 9,3 %, сьомому – 6,2 %, восьмому – 4,9 %.  Водночас  10,5 % студентів вважають, що 
перспектива отримати кращу оцінку на іспиті їх менш за все приваблює у науковій роботі.  

Загалом,  45,7 %  опитаних виявили  високий рівень щодо перспективи отримати кращу оцінку на 
іспиті за виконання наукових досліджень,  32,8 % – середній і   21,6 % – низький рівень. Отже, у 
студентів першого курсу, здійснення наукової роботи, у мотиваційному компоненті,  пов’язане із 
перспективою отримати кращу оцінку на іспиті (рис. 1.4).   

 
Рис. 1.4. Пріоритетність отримати кращу оцінку на іспиті 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 

 
Аналіз результатів опитування студентів  першого курсу щодо можливості  займатися науковою 

роботою з метою  раціонально заповнити свій вільний час, засвідчив, що за рівнем пріоритетності 
відповіді студентів розподілилися наступним чином: на першому місці 8 % студентів,   другому – 6,7 %, 
третьому – 11,7 %, четвертому – 11,7 %, п’ятому – 18,4 %,  шостому – 6,1 %, сьомому – 10,4 %,  
восьмому – 9,2 %.  Водночас  17,8 % студентів   менш за все готові займатися  науковою роботою у 
вільний час.  

Загалом, тільки  26,4  %  опитаних виявили  високий рівень готовності  займатися науковою 
роботою у вільний час,  36,2 % – середній і   37,4 % – низький рівень. Отже, у студентів першого курсу  
відсутнє бажання  займатися науковою роботою у вільний час (рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Пріоритетність  виконання наукової роботи у вільний час  
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 

 
Аналіз результатів опитування студентів  першого курсу щодо бажання займаються науковою 

роботою з метою побувати на наукових конференціях, засвідчив, що за рівнем пріоритетності відповіді 
студентів розподілилися наступним чином: на першому місці 8,5 %,  другому місці – 12,7 %, третьому – 
8,5 %, четвертому – 12,1 %, п’ятому – 14,5 %,  шостому – 11,5 %, сьомому – 10,3 %,  восьмому – 8,5 %.  
Водночас  13,3 % студентів, що менш за все займатися  науковою роботою щоб побувати на наукових 
конференціях у інших міста.  

Загалом, тільки  29,7 % опитаних виявили  високий рівень готовності  займатися науковою 
роботою з метою побувати на наукових конференціях, 37,5 % – середній  і 32,1 % низький рівень. Отже, 
у студентів першого курсу  відсутнє бажання  займатися науковою роботою з метою побувати на 
конференціях у інших містах (рис. 1.6).  

 
Рис. 1.6. Пріоритетність мотивації здійснювати наукову роботу з можливістю участі на конференціях у 
інших містах 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 

 
Аналіз результатів опитування студентів  першого курсу щодо можливостей опублікувати свою 

наукову працю засвідчив, що за рівнем пріоритетності, відповіді студентів  розподілилися наступним 
чином: на першому місці 3,1 % студентів,  другому – 9,4 %, третьому – 11,9 %, четвертому – 9,4 %, 
п’ятому – 13,8 %,  шостому – 12,5 %, сьомому – 15,6 %,  восьмому – 13,1 %.  Водночас  11,3 % студентів, 
що  менш за все зацікавлені опублікувати свою наукову працю.  

Загалом 24,4%  опитаних виявили високий рівень готовності опублікувати свою наукову працю,  
35,6 % – середній і 40 % – низький рівень. Отже, у студентів першого курсу відсутнє бажання  займатися 
науковою роботою з метою опублікувати свою наукову працю (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Пріоритетність мотивації здійснювати наукову роботу з можливістю  опублікувати свою 

наукову працю 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 

 
Аналіз результатів опитування студентів  першого курсу щодо перевірки особистих здібностей  у 

науковому пошуку, засвідчив, що за рівнем пріоритетності, відповіді студентів  розподілилися  
наступним чином:  на першому місці 9,6 %,  другому – 9,6 %, третьому – 10,2 %, четвертому – 16,9 %, 
п’ятому – 11,4 %,  шостому – 10,8 %, сьомому – 8,4 %,  восьмому – 14,5 %.  Водночас  8,4 % студентів  
менш за все зацікавлені перевірити особисті здібності у науковому пошуку. 

 Загалом 29,4 % опитаних виявили високий рівень зацікавленості займатися  науковою роботою з 
метою перевірки особистих здібностей у науковому пошуку,  39,3%  і менш за все займалися науковою 
роботою з метою перевірити особисті здібності у науковому пошуку приваблює 31,3 % – низький рівень. 
Отже, у студентів першого курсу,   відсутнє бажання  займатися науковою роботою з метою перевірки 
особистих здібності у науковому пошуку (рис. 1.8). 

 
Рис. 1.8. Пріоритетність перевірити особисті здібності у науковому пошуку 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи 

 
Аналіз результатів опитування студентів  першого  курсу щодо перспективи продовжувати 

наукову роботу після закінчення ВНЗ, засвідчив, що за рівнем пріоритетності, відповіді студентів 
розподілилися наступним чином: на першому місці  5,5 %,   другому –  6,7 %, третьому – 11 %, 
четвертому – 9,1 %, п’ятому – 4,9 %,  шостому – 12,2 %, сьомому – 11 %,  восьмому – 15,2 %.  Водночас  
24,4 % студентів,  менш за все  приваблює можливість продовжувати наукову роботу після закінчення 
ВНЗ.  

Загалом 23,2 % опитаних виявили високий рівень щодо можливостей займаються науковою 
роботою після закінчення ВНЗ, 26,2 % – середній і 50,6 % – низький рівень. Отже, у студентів першого 
курсу  відсутнє бажання займатися науковою роботою  після завершення навчання у ВНЗ (рис. 1.9).   
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Рис. 1.9.  Пріоритетність продовжувати наукову роботі після закінчення ВНЗ 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи 
 

Аналіз результатів опитування, дав змогу виявити такі загальні тенденції щодо спонукання до 
наукової діяльності студентів першого курсу,  60,6 % –  зазначили, що займаються науковою роботою з 
метою більш глибоко опанувати майбутньою професією, 47,9 % – приваблює процес наукового пошуку, 
45,7 % – з надією отримати кращу оцінку на іспиті, 34 % – приваблює престиж наукової роботи  у ВНЗ, 
29,7 % – можливість участь у конференціях,  29,4 % –  перевірити особисті здібності у науковому 
пошуку,  26,4 % –раціонально заповнити свій вільний час,  24,4 % – опублікувати свою наукову працю, і  
23,2 % приваблює можливість продовжувати наукову роботу після закінчення ВНЗ (рис. 1.10). 

 

   
Рис. 1.10 Розподіл  мотивів для виконання наукових досліджень за пріоритетами (%) 
  

Аналіз результатів опитування студентів другого, щодо привабливості у науковій роботі процесу 
наукового пошуку, засвідчив, що за рівнем пріоритетності, відповіді студентів розподілилися наступним 
чином:  на першому місці 17 % студентів; другому – 9,7 %, третьому – 9,7 %, четвертому – 13,5 %, 
п’ятому – 10,4 %, шостому – 13,5 %, сьомому – 8,1 %, восьмому – 10 %. Водночас  8,1 % студентів 
вважають, що процес наукового пошуку їх менш за все приваблює у науковій роботі. 

Загалом 36,4 % опитаних виявили  високий рівень привабливості процесом  наукового пошуку, 
37,4 % – середній і 26,2 % – низький рівень. Отже, у студентів другого курсу процес наукового пошуку 
частково є  мотивом до виконання наукової роботи (рис. 1.11).   

 
Рис. 1.11. Пріоритетність наукового пошуку. 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 
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Аналіз результатів опитування студентів другого курсу, щодо можливостей більш глибоко 

опанувати майбутню професію під час виконання наукової роботи, засвідчив, що за рівнем 
пріоритетності, відповіді студентів розподілилися наступним чином: на першому місці 28% студентів; 
другому – 18,3 %, третьому – 8,9, %, четвертому – 11,7 %, п’ятому – 7,4 %, шостому – 8,2 %, сьомому – 
5,8 %, восьмому – 5,4 %. Водночас 6,2 % студентів вважають, що бажання більш глибоко опанувати 
майбутню професію  їх менш за все приваблює у науковій роботі. 

Загалом 55,2 %  опитаних виявили  високий рівень бажання виконувати наукові досліджень з 
метою більш глибоко опанувати майбутню професію, 26, 8 % – середній і 17 % – низький рівень. Отже, у 
студентів другого курсу, бажання більш глибоко опанувати майбутньою професією є переважаючим 
мотивом займатися науковою роботою (рис. 1.12).   

 
Рис. 1.12. Пріоритетність бажання  більш глибоко опанувати майбутньою професією. 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи 

 
Аналіз результатів опитування студентів другого курсу, щодо привабливості престижу наукової 

роботи у ВНЗ, засвідчив, що за рівнем пріоритетності, відповіді студентів розподілилися наступним 
чином: на першому місці 7,7 % студентів, другому – 13,5 %, третьому – 15,1 %, четвертому – 10,4 %, 
п’ятому – 15,4 %,  шостому – 11,6 %, сьомому – 9,3 %, восьмому – 10 %. Водночас 6,9 % студентів 
вважають, що престиж наукової роботи у ВНЗ їх менш за все приваблює у науковій роботі.  

Загалом тільки 36,4 % опитаних виявили високий рівень престижності наукової роботи у ВНЗ, 
37,4 % – середній і 26,2% – низький рівень. Отже, у студентів другого курсу переважає негативна 
тенденція пов’язана із небажанням займатися науковою роботою у зв’язку із низьким рівнем її 
престижності у ВНЗ (рис. 1.13).  

 
Рис. 1.13. Пріоритетність  престижу наукової роботи  у ВНЗ 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи 

 
Аналіз результатів опитування студентів другого курсу, щодо сподівання отримати кращу оцінку 

на іспиті, засвідчив, що за рівнем пріоритетності, відповіді студентів розподілилися наступним чином: на 
першому місці 16,8 % студентів,  другому – 16,8 %, третьому – 10,9 %, четвертому – 15,6 %, п’ятому – 
7,5 %,  шостому – 3,5 %, сьомому – 9,4 %, восьмому – 10,9 %. Водночас  8,6 % студентів вважають, що 
перспектива отримати кращу оцінку на іспиті їх менш за все приваблює у науковій роботі.  
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Загалом 44,5 % опитаних виявили  високий рівень щодо перспективи отримати кращу оцінку на 
іспиті за виконання наукових досліджень, 26,6 % – середній і 28,9 % – низький рівень. Отже, у студентів 
другого курсу, виконання наукових досліджень, у мотиваційному компоненті,  пов’язано із 
перспективою отримати кращу оцінку на іспиті (рис. 1.14).   

 
Рис. 1.14. Пріоритетність отримати кращу оцінку на іспиті 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи 

 
Аналіз результатів опитування студентів другого курсу щодо можливості  займатися науковою 

роботою з метою  раціонально заповнити свій вільний час, засвідчив, що за рівнем пріоритетності, 
відповіді студентів розподілилися наступним чином: на першому місці 8,5 % студентів, другому – 9,6 %, 
третьому – 13,8 %, четвертому – 14,6 %, п’ятому – 16,5 %, шостому – 8,1 %, сьомому – 10 %,  восьмому – 
8,1 %.  Водночас 10,8 % студентів менш за все готові займатися науковою роботою у вільний час.  

Загалом, тільки 31,9 % опитаних виявили високий рівень готовності займатися науковою 
роботою у вільний час, 39,2 % – середній і 28,9 % – низький рівень. Отже, у студентів другого курсу 
відсутнє бажання займатися науковою роботою у вільний час (рис. 1.15).  

 

 
Рис. 1.15. Пріоритетність  виконання наукової роботи у вільний час  
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 

 
Аналіз результатів опитування студентів другого курсу щодо бажання займаються науковою 

роботою з метою побувати на наукових конференціях, засвідчив, що за рівнем пріоритетності відповіді 
студентів розподілилися наступним чином: на першому місці 6,6 %, другому – 12,5 %, третьому – 13,7 %, 
четвертому – 13,3 %, п’ятому – 12,1 %,  шостому – 10,2, %, сьомому – 14,8 %,  восьмому – 7,8 %. 
Водночас 9 % студентів, що менш за все займатися  науковою роботою щоб побувати на наукових 
конференціях у інших міста.  

Загалом, тільки 32,8% опитаних виявили високий рівень готовності займатися науковою роботою 
з метою побувати на наукових конференціях, 35,6 % – середній і 31,6 % – низький рівень. Отже, у 
студентів другого курсу відсутнє бажання  займатися науковою роботою з метою побувати на 
конференціях у інших містах (рис. 1.16).  
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Рис. 1.16. Пріоритетність мотивації здійснювати наукову роботу з можливістю участь на конференціях у 
інших містах 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи. 

 
Аналіз результатів опитування студентів  першого курсу щодо можливостей опублікувати свою 

наукову працю засвідчив, що за рівнем пріоритетності, відповіді студентів  розподілилися наступним 
чином: на першому місці  4,2 % студентів,  другому – 10,4 %, третьому – 8,9 %, четвертому – 10,8 %, 
п’ятому – 11,2 %, шостому – 15,8 %, сьомому – 13,5 %, восьмому – 13,5 %. Водночас 11,6 % студентів, 
що менш за все зацікавлені опублікувати свою наукову працю.  

Загалом тільки 23,6 % опитаних виявили високий рівень готовності опублікувати свою наукову 
працю, 37,8 % – середній і 38,6 % – низький рівень. Отже, у студентів другого курсу відсутнє бажання  
займатися науковою роботою з метою опублікувати свою наукову працю (рис. 1.17). 

 

 
Рис. 1.17. Пріоритетність мотивації здійснювати наукову роботу з можливістю  опублікувати свою 
наукову працю  
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи 

 
Аналіз результатів опитування студентів  другого курсу щодо перевірки особистих здібностей у 

науковому пошуку, засвідчив, що за рівнем пріоритетності, відповіді студентів  розподілилися  
наступним чином: на першому місці 8,8 %, другому – 11,5 %, третьому – 12,6 %, четвертому – 10 %, 
п’ятому – 10 %,  шостому – 13,8 %, сьомому – 13 %, восьмому – 14,2 %.  Водночас 6,1 % студентів  менш 
за все зацікавлені перевірити особисті здібності у науковому пошуку. 

 Загалом 32,9 % опитаних виявили високий рівень зацікавленості займатися  науковою роботою з 
метою перевірки особистих здібностей у науковому пошуку,  33,8 %  і менш за все займалися науковою 
роботою з метою перевірити особисті здібності у науковому пошуку приваблює 33,3 % – низький рівень. 
Отже, у студентів другого курсу, відсутнє бажання  займатися науковою роботою з метою перевірки 
особистих здібності у науковому пошуку (рис. 1.18). 
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Рис. 1.18.  Пріоритетність перевірити особисті здібності у науковому пошуку 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи 

 
Аналіз результатів опитування студентів другого курсу щодо перспективи продовжувати наукову 

роботу після закінчення ВНЗ, засвідчив, що за рівнем пріоритетності, відповіді студентів розподілилися 
наступним чином: на першому місці 6,5 %, другому – 9,8 %, третьому – 11%, четвертому – 12,2 %, 
п’ятому – 7,8 %, шостому – 12,7%, сьомому – 11,4 %,  восьмому – 9,8 %. Водночас 22,4 % студентів, 
менш за все приваблює можливість продовжувати наукову роботу після закінчення ВНЗ.  

Загалом 27,3 % опитаних виявили високий рівень щодо можливостей займаються науковою 
роботою після закінчення ВНЗ, 29,1 % – середній і 43,6 % – низький рівень. Отже, у студентів першого 
курсу  відсутнє бажання займатися науковою роботою  після завершення навчання у ВНЗ (рис. 1.9).   

 
 

 
Рис. 1.19. Пріоритетність продовжувати наукову роботі після закінчення ВНЗ 
Примітка: 1 – 9 місце пріоритету даного виду наукової роботи 
 

Висновки. Отже, враховуючи виявлені домінуючі мотиви, щодо участі студентів першого і другого 
курсів у наукових дослідженнях викладач організовуючи їх науково-дослідницьку діяльність повинен: 
враховувати потребу студентів більш глибоко опанувати майбутню професію; налаштувати студентів на 
ефективний процес наукового пошуку; викликати інтерес до тематики наукового дослідження; викликати 
особистісну зацікавленість у вирішенні наукової проблеми; формування пізнавального інтересу до отримання 
нових знань й процесу їх набуття; врахування її результативності під час оцінювання навчальних досягнень  
на іспиті з дисципліни, яку викладає викладач.   
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
Анотація 

У статті проаналізовано сутність поняття «педагогічні умови». Сформульоване  авторське 
визначення поняття «педагогічні умови».  Розглянуто комплекс необхідних педагогічних умов 
формування дослідницької компетентності студентів.  

Ключові слова: умови, педагогічні умови, студент, засоби,  методи, реальні ситуації, система 
форм, компоненти навчального процесу, навчання, об’єктивні чинники, суб’єктивні чинники.  

 
Постановка проблеми та її актуальність. На сьогоднішній день значна увага приділяється на 

підготовку висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, який міг би здійснити ефективну 
професійну діяльність (був майстром своєї справи).  

Відповідно до точки зору Р. Фатхутдінова, конкурентоспроможність ВНЗ – це його здатність: 1) 
готувати фахівців, витримують конкурентну боротьбу на конкретному зовнішньому або внутрішньому 
ринку праці; 2) розробляти конкурентоспроможні новації у своїй галузі; 3) вести ефективну 
відтворювальну політику в усіх сферах своєї діяльності. При цьому механізм конкурентоспроможністю 
вищих навчальних закладів складається з наступних взаємопов'язаних компонентів: місія вищого 
навчального закладу, його зв'язки з зовнішнім середовищем, інструменти нової інноваційної економіки, 
застосування яких може забезпечити конкурентоспроможність ВНЗ, принципи, функції та методи 
управління [18]. 

Перед викладачами стоїть дуже не просте і важливе завдання - створити такі педагогічні умови 
підготовки студентів, за яких вони з перших днів самостійної професійної діяльності вмітимуть виявляти 
знання, систему вмінь, що визначають високий рівень професійної компетентності майбутнього фахівця, 
і є основою професіоналізму як здатності людини ефективно і якісно здійснювати певний вид діяльності. 
Ефективність, результативність,  формування дослідницької компетентності студентів залежить від 
сукупності принципів, методів, педагогічних умов, прийомів за яких буде проводитись навчання 
студентів. І.Розпутенка [6]. 

 Результативність  розуміється як цільова спрямованість на створення потрібних, корисних речей, 
здатних задовольняти певні потреби, забезпечити досягнення кінцевих результатів, адекватних 
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поставленим цілям. Тобто поняття «результативність» характеризується ефектом, що досягається 
суб'єктом управління завдяки його впливу на об'єкт.  Таким чином, у загальному вигляді під 
ефективністю розуміють співвідношення ефекту і витрат, що складається у певній сфері діяльності. 
Л.Приходченко пропонує наступне розуміння понять:  

• ефективність - багаторівнева характеристика, яка означає співвідношення між продуктом та 
ресурсами на його створення з огляду на результат (зв'язок із ресурсами, продуктом і цілями, але 
обов'язково і з ефектом, причому останній досягається за межами діяльності, процесу створення товару 
чи послуги, саме в процесі його споживання); 

 • результативність пов'язана із технічною раціональністю, це результати порівняно з цілями, 
тобто ступінь досягнення цілей, причому у зіставленні з використаними ресурсами: оцінюються при 
цьому як досягнуті результати, так і наслідки, що спостерігаються [14].  

 Аналіз даної  проблеми формування дослідницької компетентності студентів передбачає 
визначення педагогічних умов, які сприятимуть успішному навчанню студентів у вищих навчальних 
закладах.  Успішність професійної підготовки майбутніх фахівців також залежить від якості дотримання 
сукупності педагогічних умов. Поєднання та взаємозумовленість сукупності педагогічних умов сприяє 
успішному подоланню труднощів у процесі формування педагогічного професіоналізму майбутніх 
учителів. Незважаючи на те, що предметом значної кількості наукових досліджень виступають 
педагогічні умови реалізації освітніх процесів, існують різні тлумачення поняття «педагогічна умова». 
Учені розуміють під терміном «педагогічні умови» обставини й можливості, від яких залежить 
успішність функціонування та розвитку певної педагогічної системи, чинники й правила успішності 
життєдіяльності педагогічної системи, вимоги, яких слід дотримуватися з метою забезпечення 
ефективності педагогічного процесу [7]. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі формуванню дослідницької компетентності  
студентів говорить про неабиякий інтерес до зазначеної проблеми. Питанням визначення педагогічних 
умов різних аспектів займалися такі дослідники як: Т. Бабанко, О. Багдуєва, О. Бражнич,  В. Биков, А. 
Велань, Є. Ганин, О. Гузеватова, Р. Гуревич, Б. Гершунський, М. Жалдак, О. Значеннко, Є. Іванченко, І. 
Ішутіна,  С. Ожегов, П. Підласистий,  В. Полонський, С. Раков, О. Співаковський,  В. Стасюк, О. Хіжна, 
М. Шкіль та багато інших). 

Метою даної статті є розгляд понять: «умова», «педагогічні умови»; розгляд комплексу 
педагогічних умов формування дослідницької компетентності студентів. 

Виклад основного матеріалу. Багата кількості дослідників займаються питанням умова та 
педагогічні умови,  проте аналіз підходів дослідників до цього явища засвідчує, що у сучасній науці 
існують різні погляди  в тлумаченні самого поняття.  

В педагогіці під умовами частіше за все розуміють фактори, обставини, сукупність заходів, від 
яких залежить ефективність функціонування педагогічної системи. Сучасна дидактика трактує поняття 
«умова» як сукупність факторів, компонентів навчального процесу, які забезпечують успішність 
навчання [4]. У філософському аспекті: умова  - сукупність об’єктів (речей, процесів, відносин), що 
необхідні для виникнення, існування або зміни даного об’єкту [19]. У словнику з освіти та педагогіки 
«умова» визначається як сукупність перемінних природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх 
впливів, що впливають на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, його поведінку; виховання 
і навчання; формування особистості [13]. 

У словнику С. Ожегова [10] подається таке тлумачення поняття «умова»:  
1) обставину, від якої щось залежить;  
2) вимогу, що висувається однією із сторін, які домовляються; 
3) усну чи письмову згоду про що-небудь;  
4) правила, встановлені у будь-якій сфері життя, діяльності;  
5) обставини, за яких відбувається чи від яких залежить будь-що».  
У психології під поняттям «умова» розуміють сукупність явищ зовнішнього та внутрішнього 

середовища, що ймовірніше впливають на розвиток конкретного психічного явища. Отже, умова – це 
зовнішнє відносно предмета різноманіття об’єктивного світу [17]. А. Семенова за В. Стасюк в Словнику 
– довіднику з професійної педагогіки визначає «педагогічні умови» як обставини, за якими, залежить та 
відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 
опосередковується активністю особистістю, групою людей [15]. Ось як трактують поняття «педагогічна 
умови» дослідники: 

Є. Іванченко, досліджуючи процес формування професійної мобільності майбутніх економістів, 
визначає педагогічну умову як обставину, яка впливає на розвиток професійних та особистісних якостей 
студентів і врахування  якої необхідно для ефективного формування професійної мобільності майбутніх 
економістів  у процесі навчання [9]. 

На думку О. Бражнич, педагогічні умови є сукупністю об’єктивних можливостей змісту, методів, 
організаційних форм і матеріальних можливостей здійснення педагогічного процесу, що забезпечує 
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успішне досягнення поставленої мети [3]. А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий під педагогічними 
умовами розуміють чинники, що впливають на процес досягнення мети [11]. А. Багдуєва називає 
педагогічні умови обставинами процесу навчання і виховання, що є результатом цілеспрямованого 
відбору, конструювання і застосування елементів змісту, методів, а також організаційних форм навчання 
з метою досягнення дидактичних цілей [2]. 

Отже, ми бачимо, що дослідники по-різному тлумачать поняття «педагогічні умови». Також, 
можна побачити, що не тільки поняття «педагогічні умови» дослідники трактують по-різному, а й 
поділяють, виділяють  різні педагогічні умови.  

Наприклад,   Є. Іванченко  наполягає на врахуванні наступних педагогічних умов: створення 
позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність при особистісно-орієнтованому навчанні; 
використання міжпредметних зв’язків  у процесі навчання майбутніх економістів ; застосування 
сучасних інформаційних технологій для навчання студентів засобам розв’язання професійних завдань 
[9].  

А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий [11]  педагогічні умови поділяють на:  
1) зовнішні: позитивні відносини викладача і студента; об’єктивність оцінки навчального 

процесу; місце навчання, приміщення, клімат тощо; 
 2) внутрішні: індивідуальні властивості студента (стан здоров’я, властивості характеру, досвід, 

уміння, навички, мотивація тощо. 
Т. Бабенко, досліджуючи проблему формування інформаційної культури майбутніх учителів 

історії у процесі професійної підготовки, визначила такі педагогічні умови ефективного формування 
інформаційної культури майбутніх учителів історії: змістовна та методична оптимізація викладання 
фахових і професійно-орієнтованих навчальних курсів; введення до професійної підготовки майбутніх 
учителів-істориків спеціального курсу «Основи інформаційної культури майбутніх учителів історії»; 
інформатизація навчально-виховного та соціокультурного середовища у вищих навчальних закладах; 
активне запровадження ІКТ у практику професійної підготовки та самоосвітньої діяльності майбутніх 
учителів історії; педагогічне ціле покладання процесу професійного становлення майбутніх учителів 
історії у контексті формування у них інформаційної культури; спрямування навчальної, науково-
дослідної діяльності та педагогічної практики на формування зразків поведінки й діяльності майбутніх 
учителів у професійному й інформаційному середовищах; організація інформаційної комунікації у 
соціокультурному середовищі на засадах цінностей інформаційної культури; організація спеціальної 
підготовки науково-педагогічних кадрів для управління процесом формування інформаційної культури 
майбутніх учителів історії [1].  

А. Хіжна  в своєму дослідженні пропонує такі педагогічні умов, що являють собою чотири 
компоненти: мотиваційно-цільовий компонент (безперервний розвиток особистості, формування 
педагогічної культури, формування науково-педагогічної діяльності, розвиток і саморозвиток 
майбутнього вчителя); організаційно-структурний компонент (організація навчально-педагогічної 
діяльності, організація практичної діяльності, організація науково-дослідної діяльності); змістовий 
компонент (в нього входять загально-культурний блок, психолого-педагогічний блок, технологічний 
блок та педагогічна практика);процесуальний компонент (різноманітні форми, методи, засобів: авторські 
спецкурси; проблемно-тематичні семінари;педагогічна практика; самостійна  (індивідуальна) робота 
студента; дискусія, консультування колег, діагностика рівня професіоналізму педагога тощо) [21]. 

Так, у процесі дослідження професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі «школа – 
вищий заклад» В. Стасюк  аналізує підготовку економістів у системі освіти України та доводить, що 
професійна підготовка буде більш продуктивною, якщо враховувати ті педагогічні умови підготовки 
майбутніх фахівців, що цілком дозволять готувати високо кваліфікованих економістів, які здатні 
працювати в комп’ютерних мережах; володіють навичками електронного бізнесу; вміють самостійно 
мислити, вільно оперувати ринковими поняттями; аналізувати ринкову ситуацію, прогнозувати її 
розвиток; приймати ефективні рішення відповідно до реальної ситуації, обґрунтовувати їх; вільно 
володіють комп’ютерною технікою тощо.  Дослідниця визначає такі педагогічні умови: організація 
педагогічного процесу, спрямованого на формування та розвиток професійної готовності майбутнього 
фахівця; застосування особистісно зорієнтованого підходу до підготовки майбутніх економістів, 
створення особистісно орієнтованих взаємовідносин; ліквідація дублювання змісту економічної освіти 
через удосконалення та максимальний розвиток міжпредметних зв’язків між школою та ВНЗ; 
використання віртуальних методів навчання із застосуванням інформаційних технологій [16]. О. 
Гузеватова розробила комплекс педагогічних умов предметної підготовки, що представляє собою 
інтеграцію трьох аспектів: мотиваційного, організаційного та змістового [5.]. 

Схожу кваліфікацію педагогічних умов запропонувала І. Ішутіна [8] розподіливши їх на  три 
групи: 

а) психолого-педагогічні умов (умови розвитку позитивної мотивації і ціннісного відношення до 
праці, особистісне прийняття технології навчання в цілому, розвиток творчих здібностей); 
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б) організаційно-методичні (створення середовища, що сприяє застосуванню фахових знань, 
умінь у професійній діяльності, організація занять з регулярним і цілеспрямованим використанням 
фахових знань і умінь для навчання самих студентів, співпраця кафедр педагогіки і психології і 
спецдисциплін, спрямованих на підготовку майбутніх учителів до використання фахових знань та умінь);  

в)  дидактичні (умови оволодіння студентами теоретичними, практичними, методологічними 
знаннями та вміннями, їх застосування в навчальному процесі).  

Інший підхід на відмінну від О. Гузеватої та  О. Хіжної запропонувала  Л. Халяпіна 
обґрунтувавши комплекс до складу якого входить три групи педагогічних умов [20]: 

а) умови, що  забезпечують цілеспрямованість і керованість процесу професійної підготовки 
студентів; 

б) умови, що допомагають конструювати і оптимізувати в процесі навчання ситуації педагогічної 
взаємодії; 

в) умови, що забезпечують технологічну сторону підготовки студентів. 
Цікавим щодо нашого вивчення проблеми, є дисертаційне дослідження Н. Житник 

«Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі  II рівня акредитації», в 
якому авторка виділяє основні педагогічні умови успішності діяльності коледжів, а саме: 

а) науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, впровадження у навчальний 
процес новітніх технологій; 

б) організація самостійної роботи студентів; 
в) активізація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів; 
г) здійснення диференціації навчального процесу з метою забезпечення особисто-орієнтованого 

підходу [12]. 
Висновки. Дослідниками було визначено своє поняття «педагогічні умови» та створено сою 

класифікацію цих умов. Проаналізувавши дані дослідження ми педагогічні умови  розглядаємо як 
комплекс взаємопов’язаних заходів, методів, ситуацій за яких відбувається повноцінний педагогічний 
процес.  

Також нами було виділено такі педагогічні умови формування дослідницької компетентності 
студентів: 

а) стимулювання процесів самовдосконалення та саморозвитку у студентів;  
б) використання наочності та аудіовізуалізованих засобів навчання, що допомагають у навчанні 

студентам; 
в) послідовність та системність у викладенні навального матеріалу;  
г) залучення студентів до науково-дослідницької роботи, яка сприятиме обміну інформації між 

студентами, зацікавленості, відстоюванні своїх поглядів, креативності;  
д) створення умов, що сприяють застосуванню знань, умінь. 

 

 

 
 
1. Бабенко Т. В. Формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у процесі 

професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Т. 
В.Бабенко. –Кіровоград, 2008. - 22 с. 

2. Багдуева А.В. Педагогические условия формирования профессиональной готовности будущих 
специалистов с использованием информационных технологий (на примере специальностей кадастрового 
профиля): автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / А. В. Багдуева. – 
Бурятский гос. ун-т. – Улан-Уде, 2006. – 23 с. 

3. Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: 
дис. … канд. пед. наук / О. Г. Бражнич. – Кривий Ріг, 2001. – 238 с. 

4. Ганин Е. А. Педагогические условия использования современных информационных и 
коммуникационных технологий для самообразования будущих учителей [Электронный ресурс] / Е. А. 
Ганин. - Режим доступа: http://ito.edu.ru/2003/VII/VII-0-1673.html.  

5. Гузеватова Е. Н. Педагогические условия предметной подготовки будущих учителей 
декоративно-прикладного искусства : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Брянск, 1998 231 c. 

6. Ефективність державного управління / Ю. Бажал, О. Кілієвич, О. Мертенс та ін. ; за заг. ред. І. 
Розпутенка. - К. : К.І.С., 2002. - 420 с.  

7. Исаев И. Ф. Школа как педагогическая система: основы управления / И. Ф. Исаев. – Белград : 
Изд-во БГУ, 1997. – 145 с. 

8. Ишутина, И. Р. Педагогические условия формирования у будущих учителей 
информатики готовности к применению компьютерных обучающих программ Текст. / И. Р. Ишутина // 
Информатика и образование. 2008. - № 8. -С. 87-88. 

9. Іванченко Є.А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у 

Список використаних джерел



 247

вищих навчальних закладах: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Є. А. Іванченко. – Одеса, 2005. – 266 
c. 

10. Ожегов С. И. Словарь  русского  языка  /  [ред.  Н. Ю. Шведова]. – М. :  Сов.  энцикл.,  1972. –
 846с.   

11. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. / [А. М. 
Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий, В. А. Козаков та ін.]. – К. : ІСДО, 1993. – 336 с. 

12. Перспективи розвитку коледжів і технікумів [Електронний ресурс] / Доповідь Заступника 
Міністра освіти і науки на нараді голів Рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
України. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua. 

13. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. - М. : Высш. шк., 2004. 
- 511 с.  

14. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / кол. авт. ; наук. кер. В. 
В. Цвєтков. - К. : Оріяни, 1998. - 364 с. 

15. Словник-довідник з професійної педагогіки / [авт.-упоряд. А. В. Семенова]. – Одеса : Пальміра, 
2006. – 272 с. 

16. Стасюк В. Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі 
«школа – вищий заклад освіти»: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Д. Стасюк. – Одеса, 2003. – 282 с. 

17. Тверезовська Н. «Сутність та зміст поняття «педагогічні умови»» [Електронний ресурс] / 
Н. Тверезовська, Л. Філіппова. Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_3/ Tvere
zovska.pdf. 

18. УРА-информ [Електронний ресурс] / Независимое информационно-аналитическое издание. – 
Режим доступу: http://ura-inform.com/uk/politics/2010/08/27/mnogovuz. 

19. Философская энциклопедия:  В 5  т. / [науч. ред. Ф.В. Константинов]. – М.: Советская 
энциклопедия, 1964. – Т.5. – 740 с. 

20. Халяпина, Л.В. Развитие речи дошкольников: теория и практика обучения : учебное пособие / 
Л.В. Халяпина. – Ставрополь : ООО «Стило», 2007. – 156 с . 

21. Хижна О. П. Теоретико-методологічні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до 
забезпечення основ мистецької освіти учнів початкової школи : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 / О. П. 
Хижна. – Київ, 2008. – 557 с. 
 

Titarenko Nataliya 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF STUDENTS RESEARCH COMPETENCE FORMING 

Summary 
The essence of the concept of "pedagogical conditions" is revealed in the article. The author’s definition 

"pedagogical conditions" is formulated. The complex of necessary pedagogical conditions of formation of 
students’ research competence is studied. 
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ФОРМУВАННЯ «ЛІДЕРСТВА», ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 
 

Анотація 
Проблема лідерства є сьогодні однією з найбільш актуальних і одночасно складних проблем  

формування компетентних фахівців. Нове століття вимагає нової компетентності, тому в даній роботі  
досліджено один з важливих аспектів професійної підготовки майбутніх лікарів – формування 
«лідерства» у вищому медичному навчальному закладі. Визначено стан розуміння студентами сутності 
поняття «лідерство», проведено діагностику стану формування лідерських якостей у майбутніх лікарів. 

Ключові слова: вища освіта, лідерство, лідерські якості, медична освіта, профecійна 
компетентність, професійно значущі якості майбутнього фахівця. 
 

Постановка проблеми і її актуальність. Українське суспільство нині переживає часи 
кардинальних змін у галузі вищої освіти, які зумовлюють суттєві зміни у підготовці майбутнього 
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фахівця, зокрема – лікаря. Тому головним завданням вищої освіти стало створення сприятливих умов для 
творчого розвитку особистості студента для його самореалізації в сучасному суспільстві. Один із шляхів 
виконання цього завдання є становлення особистості – лідера у контексті формування професійної 
компетентності майбутнього фахівця. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Проблемі формування «лідерства» у сучасних 
фахівців науковці надають все більшого значення. Про це у своїх наукових працях наголошують С. 
Калашнікова [2], Я. Кульбашна [3], О. Ткачук [8], І. Городецька, В. Горбачев, Н. Клопов [9], І. Ібрагімова 
[4], Мараховська Н.В. [5], Сергеєва Л.М. [7], та багато ін.. 

Згідно з Оксфордським словарем [10]  термін „ лідер ” (від англ. leader – той, хто веде, перший, 
що йде попереду, організатор групи, який регулює відносини в середині групи, авторитет, тобто 
користується визнанням у групі), виникло в XVII столітті і використовувалось для визначення 
авторитетного члена громадської організації, вплив якого мав велике значення на рішення в 
різноманітних ситуаціях і процесах . 

В новому тлумачному словнику української мови, „ лідер ”  [6] – 1. той, хто стоїть на чолі певної 
організації, керівник, провідник, ватажок, поводир; 2. особа або група осіб, що йде першою у якому-
небудь змаганні, передовик, ведучий. 

С. Калашнікова [2] дала визначення поняття лідер в освіті – «це особа чи інституція, яка здійснює 
діяльність у сфері освіти, спрямовану на її розвиток, а досягнення і результати цієї діяльності є 
дороговказом для інших». 

Наявність лідерів у громадянському суспільстві призвело до виникнення поняття «лідерство» 
(leadership), яке походить від англійського дієслова [10]  «lead», що означає «шлях» або «дорога». 
Науковці визначають  його по-різному. Зокрема Л.М. Сергеєва  [7] вважає «лідерство» вмінням 
пробудити у людей мрію, до якої вони наближатимуться, вдихнути  в них необхідну для руху енергію, а 
Н.В. Мараховська [5] - розглядає як процес організації та управління колективом». За твердженням І. 
Ібрагімової [4] «лідерство – це те, чому навчають, принцип, який сповідують, і компетенція, яку 
розвивають і оцінюють; це діяльність заради кращих рішень, умов; реалізація нових ідей, шлях до 
звершень; це віра в свої сили, але водночас прагнення почути інші точки зору». Лідерство ґрунтується на 
відданості ідеї та усвідомленні відповідальності за свої дії; на ідеалах творчості, проактивності та 
стратегічного мислення [4]. 

С. Калашнікова [2] доводить, що саме лідерство сприяє розкриттю потенціалу кожної людини 
задля служіння високій меті та суспільно значущим цінностям; це повне, аутентичне самовираження 
людини.  

Значущість лідерства як необхідної випускнику вищої школи загальної компетентності визнано у 
європейському освітньому просторі [12]. Її формуванню надають великого значення вітчизняні і 
зарубіжні науковці [10, 11,12].  

Зважаючи на думку В.І.Лугового щодо важливості самооцінки майбутніми фахівцями власних 
навчальних досягнень [3], у ВМНЗ України проводилось дослідження щодо визначення значущості 
загальних компетентностей, зокрема лідерства майбутніми стоматологами. За його результатами 
лідерство вважають необхідною компетентністю від 9,0  до 44,3 %  п’ятикурсників і від16,2 % - 50,0% 
чотирикурсників ВМНЗ України [3]. Такий низький рейтинг даної компетентності не відповідає вимогам 
часу до професійної підготовки фахівців і потребує корекції збоку педагогічних колективів. 

На думку дослідників Є. Жарікова та Є. Крушельницького [1], здатність  до лідерства значною 
мірою залежить від розвиненості комунікативних і організаторських якостей, від того, якими  рисами 
характеру може володіти явний лідер. Зокрема, вони зазначають, що такими ознаками можуть бути: воля 
- здатність долати перешкоди на шляху до мети; наполегливість - уміти розумно ризикувати; терплячість 
- довго і добре виконувати одноманітну роботу; незалежність; психічна стійкість; надійність - 
дотримувати свого слова, на людину можна покластися; витривалість - праця навіть в умовах 
перевантажень; оптимістичність  - ставитися до труднощів як до неминучих перешкод; здатність 
змінювати стиль поведінки залежно від умов. Професія лікаря, в очевидь, вимагає від фахівця володіння 
низкою з перелічених рис. З огляду на вище зазначене актуалізується дослідження професійно значущих 
якостей у майбутнього фахівця, зокрема лідерських, і їх формування у вищому медичному навчальному 
закладі (ВМНЗ). 

Мета дослідження: визначити значущість лідерських якостей у професії лікаря за самооцінкою 
студентів вищого медичного навчального закладу; розуміння студентами поняття “ лідерство ”; реальний 
стан формування «лідерства» у майбутніх лікарів. 

Виклад основного матеріалу. Нові реалії освіти відповідно до вимог Болонського процесу 
вимагають   підготовки фахівця, здатного створювати оптимальні умови для розвитку кожної 
особистості, максимально враховувати її індивідуальні інтереси, сприяти розвитку високоморальних 
якостей у студентської молоді, що обумовлюють необхідність формування у майбутнього лікаря системи 
лідерських якостей, завдяки яким він зможе приймати своєчасні самостійні рішення, переконувати 
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пацієнтів у правильності своєї позиції.    
Для діагностики ефективності формування лідерства у майбутніх лікарів Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця (НМУ) було розроблено анкети, в основу яких покладено 
методику Є. Жарікова, Є. Крушельницького „ Діагностика лідерських здібностей [1].  

Опитано 346 студентів медичних, стоматологічного, медико-психологічного та фармацевтичного 
факультетів.  

Аналіз результатів анкетування представлено у таблиці 1.  
Таблиця 1 

Самооцінка майбутніми лікарями НМУ ім. О.О. Богомольця формування лідерства 
 
Аналіз отриманих даних свідчить, що важливості лідерських якостей у майбутній професії лікаря 

студенти надають недостатнього значення (п.1), особливо на старших курсах: на четвертому лише 59,5%, 
а на п’ятому курсі їх вважають необхідними – 42,6%. На першому та другому курсах 97,03% – 93,9% 
студентів вважають, що добре розуміють сутність поняття «лідерство» (п.2) а на четвертому та п’ятому – 
74,7% - 76,5%. Такі результати можуть свідчити про завищену самооцінку у студентів молодших курсів.                     

Близько 50,0% студентів (першого, другого та четвертого курсів) вважають (п.3) , що у ВМНЗ 
успішно відбувається процес формування лідерських якостей, а 72,06% студентів п’ятого курсу, 
вважають, що він неефективний.  

Висновок. Результати проведеного дослідження вказують, що майбутні лікарі вважають 
лідерство важливою професійною якістю; виявлено недостатнє розуміння майбутніми фахівцями 
поняття «лідерство», визначено, що у ВМНЗ приділяється недостатня увага формуванню актуального 
для сучасного фахівця комплексу професійно значущих якостей, зокрема лідерства. 

Проведені дослідження висвітлюють необхідність розробки методики розвитку лідерських 
якостей у майбутніх лікарів у ВМНЗ. 

Отримані результати дозволяють окреслити подальші напрями дослідження проблеми 
формування лідерства у майбутніх фахівців, зокрема можливості впливу на цей процес при викладанні 
дисципліни фізичне виховання. 
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Summary 
The issue of leadership is one of the most pressing and complex problems simultaneously for the 

formation of competent professionals. A new century requires new competence, therefore, in this paper we 
investigate one important aspect of professional training of future doctors is the formation of "leadership" in 
higher medical educational establishment. The state of understanding of the nature of "leadership", conducted 
diagnostics of the formation of leadership qualities of future doctors. 

Keywords: high school, leadership, leadership, medical education, professional competence, 
professionally significant qualities of the future specialist. 
 
 
 
УДК 378:004.032.6 
 

ФЕДОРЕНКО Наталія Іванівна, 
 кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та психології 
ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана» 
 
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ ДИСЦИПЛІН 
 

Анотація 
У статті розкрито особливості впровадження мультимедійних технологій навчання в освітній 

процес вищої школи та зазначено їх вплив на набуття професійних умінь та навичок у студентів. У 
роботі також ілюструються результати особистого дослідження щодо ефективності використання 
мультимедійних технологій в освітньому процесі вищої школи на прикладі ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».  

Ключові слова: інноваційне навчання, інноваційні технології у вищій освіті, мультимедійні 
інформаційні технології, мультимедійні засоби,  студентська молодь. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Нове століття стало якісно новою ерою розвитку 

суспільства та відносин, в центрі якої сьогодні опинилася інформація, як ключова основа розвитку та 
пізнання навколишнього світу. Наша епоха інформаційних технологій –  це час стрімкого розвитку науки 
та техніки, інформаційного суспільства. Сучасна людина уже не може уявити своє життя без медіа 
засобів, до яких традиційно відносять пресу, телебачення, радіо, кінематограф, відео, комп'ютерні мережі 
тощо. Все це створює навколо людей потужне інформаційне поле, у вирі якого важко зорієнтуватися та 
легко розгубитися. Разом з цим постійно зростають обсяги інформації, під впливом якої формуються 
соціальні, моральні, інтелектуальні цінності та інтереси. Останнім часом спостерігається високий інтерес 
молоді до медіа, які, як відомо, несуть всі види соціальної інформації: економічну, наукову, політичну, 
естетичну тощо.  

Сучасна вища освіта постійно трансформується. Почався перехід від "індустріального століття" до 
"гнучких виробничих технологій", "виробництва на замовлення". Сьогодні стало звичним вести мову про 
індивідуалізацію навчання, гнучкі освітні траєкторії. Реалізація таких моделей вимагає якісно нового 
підходу до створення і використання навчальних матеріалів. Потрібні не просто курси, а модулі 
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інформації, за допомогою яких педагог може будувати потрібні йому блоки відповідно до потреб 
освітнього процесу "тут і зараз". З підручником починають конкурувати "оригінальні наукові матеріали", 
які готують студенти в процесі дослідницької роботи. Сучасний педагог вищої школи уже не може 
залишатися простим виконавцем методичних проектів, створених авторами загальнодоступних 
підручників. Переліки електронних підручників та інших посібників для різних освітніх закладів 
налічують вже сотні. Їхні незаперечні переваги очевидні. Сучасному викладачеві неможливо перебувати 
в освітньому процесі без допомоги комп' ютера. 

Нині в світі неодмінною умовою інформатизації суспільства є інформатизація освіти та створення 
інформаційно-навчального середовища. Поширення персональних комп'ютерів та ноутбуків дає змогу 
активно використовувати в процесі навчання педагогічні програмні засоби. Наявна проблема якісного 
наповнення єдиного всесвітнього інформаційно- навчального простору. Найважливішими видами 
наповнення, що потребує швидкісних мереж для забезпечення вимог щодо часу і якості, є мультимедійні 
засоби навчання. Завдяки ним учасники навчального процесу можуть вирішувати складні системно-
структурні завдання тієї чи іншої галузі знань у мультимедійному середовищі. 

Зазначимо, що не всі сучасні викладачі володіють дидактичними прийомами використання 
інформаційних технологій та достатнім рівнем інформаційної культури, щоб скористатися ресурсами 
електронних підручників, енциклопедій, тренажерів. Таку ситуацію можна пояснити не лише низьким 
рівнем вмотивованості сучасного викладача щодо розвитку його інформаційної культури, але й 
непідготовленістю багатьох вищих навчальних закладів до впровадження сучасних інформаційних 
технологій. Але ситуація постійно змінюється. З ціллю підвищення рівня інформаційної культури та  
удосконалення професійних  навичок викладачів, сучасні вищі навчальні заклади намагаються 
створювати  нові комп’ютерні класи і центри, мультимедіацентри, освітні інформаційні  центри для 
проведення науково-дослідної роботи студентів.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Сьогодні у науково-педагогічній літературі та у 
спеціалізованих періодичних виданнях щораз частіше з'являються статті про використання 
мультимедійних технологій в освітньому процесі. Використання мультимедіа у навчальному процесі 
вивчають такі науковці: О. Веренич  досліджує методи та засоби створення мультимедійних 
дистанційних курсів; О. Уваров описує проектування та конструювання мультимедійних навчальних 
посібників; О. Пінчук висвітлює проблеми визначення мультимедіа в освіті; П. Стефаненко аналізує 
теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі на основі системного підходу; 
О. Чайковська займається особливостями використання мультимедійної навчально-контролювальної 
системи; Г. Аствацатуров розглядає методи створення та впровадження навчального звукового 
супроводу наочного зображення, анімації та відеофрагментів під час проведення навчальних занять. 

 Останніми роками особливостями використання мультимедійних технологій у освітньому процесі 
вищої школи займалися такі науковці, як: Д. Вертипорох [1], Л. Исак [2], О. Пінчук [6], З. Сейдаметова 
[7], В. Пилипенко [5], О. Мокрогуз [4], Г. Коджаспирова [3]. 

Незважаючи на значний теоретико-методологічний фундамент, практично поза увагою фахівців 
залишається питання ефективного впровадження мультимедійних технологій в освітній процес вищої 
школи і аналіз сприйняття цих технологій студентами. 

 Мета статті. З огляду на це, метою нашого дослідження є виявлення ставлення студентів до 
впровадження мультимедійних технологій в процес навчання у ВНЗ та аналіз особливостей 
впровадження мультимедійних технологій у практику викладання ВНЗ.  

Виклад основного матеріалу. Призначення інформаційно-навчального середовища 
багатофункціональне: вияв, розкриття та розвиток здібностей і потенціальних можливостей індивіда до 
творчої ініціативи; створення умов для самостійного здобування знань і їх якісного засвоєння; 
забезпечення автоматизації процесу опрацювання результатів навчання; компенсаторність негативних 
наслідків спілкування студента із засобами інноваційних інформаційних технологій.  

Мультимедійні інформаційні технології в вищому навчальному закладі –  це один з шляхів 
практичної реалізації методологічних і теоретичних основ формування інформаційно-навчального 
середовища та інформаційної культури педагога, який включає: 
 Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті (а саме розробка 

мультимедійних видань) завдяки наявності множини аналітичних процедур (пошук, сортування, 
вибірка, порівняння інформації тощо);  

 Створення відкритої структури, що дає можливість швидко вносити будь-які зміни в зміст 
програми залежно від результатів її апробації;  

 Можливості зберегати й опрацьовувати велику кількість різноманітної інформації (звукової, 
графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному вигляді сприяє розкриттю, 
збереженню та розвитку індивідуальних здібностей студентів, формуванню у студентів 
пізнавальних інтересів, прагнення до самовдосконалення; забезпеченню комплексності вивчення 
явищ дійсності, неперервності взаємозв'язку між гуманітарними, технічними науками та 
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мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних процесів. 
Інформаційні технології навчання вже важко уявити без технологій мульти-медіа – об’єднання 

кількох засобів подання інформації в одній комп’ютерній системі: тексту, звуку, графіки, мультиплікації, 
відео, ілюстрацій (зображень), просторового моделювання. Інші форми мульти-медіа, такі як подання 
інформації у вигляді слайдів і магнітного запису, інтерактивне відео та відеопродукція використовуються 
уже певний час в ВНЗ. Термін "мультимедіа" став популярним порівняно недавно, внаслідок виникнення 
потужних недорогих комп'ютерів, обладнаних моніторами з великими операційними можливостями. 

Технологічний процес та розвиток комп’ютерної техніки зробили можливою одночасну 
презентацію інформації у вербальній та невербальній формах. Завдяки цьому учасники навчального 
процесу можуть опановувати складними системно-структурними явищами тієї чи іншої галузі знання у 
мультимедійному середовищі, що використовує можливості комп’ютерної анімації і спирається на 
внутрішню модальність конкретного індивіда. 

 Однією з беззаперечних переваг засобів мульти-медіа є можливість розроблення на їх основі 
інтерактивних комп’ютерних презентацій, які можна використовувати при розробці та презентації 
групових проектів по різним предметам. Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну 
сторінок – слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь – який текст, малюнки, схеми, відео, аудіо 
фрагменти, анімацію, 3D – графіку, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Вони не 
вимагають особливої комп’ютерної підготовки студентів та активно залучають їх до співпраці.  

Використання інформаційних мультимедіа-технологій у системі освіти дозволяє розвивати 
творчий і інтелектуальний потенціал студента та його здібності, що вкрай необхідно йому як 
майбутньому фахівцю. Для цього викладачі використовують завдання по розробці мультимедійних 
групових студентських проектів. Це сприяє: розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних 
здібностей студентів, формуванню у студентів пізнавальних можливостей, прагнення до 
самовдосконалення; забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку 
між гуманітарними, технічними науками та мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, 
форм та методів освітніх процесів.  

Мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з 
нею студенти вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на 
комп'ютері. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде образним, 
наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння студентів працювати в парах і групах.  

Викладачами кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана у 2006 р. були створені і постійно оновлюються мультимедійні 
лекційні курси з дисциплін психолого-педагогічного циклу за допомогою MS Power Point. Ці курси 
представляють собою комплекс мультимедійних презентацій, які складені відповідно чинних програм з 
дисциплін циклу. Проведення лекцій при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних 
технологій забезпечує набуття студентами не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати 
інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами 
інформації. 

З метою дослідження питання необхідності та ефективності впровадження мультимедійних 
технологій в процес навчання, автором у 2014 році було проведене опитування студентів 3-го курсу 
кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана стосовно їхнього ставлення до мультимедійних технологій при вивченні психолого-
педагогічного циклу дисциплін. В рамках дослідження було опитано 50 респондентів, при цьому 
завдання створити репрезентативну вибірку не ставилося. 

Дослідження було направлено на висвітлення наступних питань: виявлення ставлення студентів до 
мультимедійних технологій; позитивні та негативні сторони використання засобів мультимедіа та 
мультимедійних презентацій у навчальному процесі; дієвість та результативність використання засобів 
мультимедіа у освітньому процесі.  

Аналізуючи результати опитування студентів можна виділили наступні позитивні тенденції: 72% 
респондентів вважають, що мультимедійні технології привертають увагу студентів до навчального 
процесу, 68% респондентів відповіли, що мультимедійні засоби допомагають краще сприймати 
теоретичний матеріал, на думку 46% респондентів ці технології підвищують рівень ефективності 
засвоєння теоретичного матеріалу, 42% вважають, що за допомогою мультимедійних технологій 
викладач може створювати позитивний емоційний клімат на занятті, що посилює ефективний зворотній 
зв’язок з викладачем і на думку 26% студентів використання мультимедійних технологій зміцнює 
авторитет викладача як творчої особистості.  

З метою сформувати у студентів вміння працювати з мультимедійними технологіями при вивченні 
психолого-педагогічних дисциплін, їм пропонуються вибіркові навчальні завдання, які спонукають їх 
самостійно створювати власні мультимедійні презентації. Така самостійна робота допомогла 76% 
респондентів сформувати вміння щодо роботи з мультимедійними технологіями, 70% вважають, що ця 
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робота підвищила рівень ефективності засвоєння теоретичного матеріалу, ці завдання допомогли 66% 
респондентів розкрити їх творчий потенціал. На думку 28% опитаних завдання, що пов’язані з 
мультимедійними технологіями активізують пізнавальну діяльність і сприяють розширенню кругозору. 
Згідно результатів дослідження така самостійна робота допомогає студентам у формуванні необхідних їм 
професійних умінь: уміння працювати з мультимедійними технологіями, уміння оброблятие і 
структурувати великий об’єм  інформації, уміння презентувати свою роботу та уміння працювати в 
команді. 

Аналізуючи негативні сторони використання мультимедійних технологій можна виділити наступні 
проблеми: більшість респондентів 76% вказали на те, що застаріла техніка і непідготовлені аудиторії 
роблять такі заняття неефективними; 32% студентів вважають, що створення мультимедійних 
презентацій потребує професійного підходу, тому що не професійно створені мультимедійні презентації 
заважають ефективному сприйнятттю лекційного матеріалу студентами; 8% респондентів вважають, що 
мультимедійні лекції не сприяють концентрації уваги; на думку 4% такі презентації відволікають і 
заважають запам’ятовувати теоретичну інформацію. Ці відповіді респондентів підтверджують думку про 
те, що ефективне впровадження мультимедійних технологій в освітній процес можливе лише при 
створенні в вищих навчальних закладах такої матеріальної бази, яка дасть можливість проводити 
інноваційні заняття на належному рівні не лише професійному, а й матеріально-технічному. 

Наприклад, у Київському національному університеті культури і мистецтв створено 
мультимедіацентр. Навчальний центр призначено для проведення лекційних і теоретичних занять, 
семінарів, іспитів, проведення науково-дослідної роботи та презентацій. Центр обладнано сучасною 
комп'ютерною технікою та мультимедійним мережевим навчальним комплексом, який створює 
динамічну освітню середу. Цей комплекс дає змогу на моніторах всієї групи (або обраного студента) в 
реальному часі і з реальною швидкістю відображати лекційний аудіо- та відеоматеріал, що 
демонструється на моніторі викладача або студента; здійснювати оперативний контроль послідовно або 
вибірково, спостерігаючи за процесом навчання кожного студента, здійснювати дистанційне управління 
комп'ютером студента за допомогою клавіатури і миші викладача, студента; формувати групи для 
спільної роботи, проведення дискусій з можливістю залучення педагога до будь-якої мікрогрупи з метою 
коригування чи контролювання їхньої роботи; кожен студент має автономний канал зв'язку з 
викладачем, блок для виклику викладача, що дає можливість обмінюватися інформацією з викладачем 
шляхом гарнітур (мікрофонів з навушниками). Все це створює атмосферу індивідуального заняття з 
викладачем, значно підвищує ефективність занять і дає змогу оптимально поєднати методи колективного 
та індивідуального навчання. Мультимедіацентр обладнано гетерогенною системою Інтернет. Головні 
напрями його використання викладачами та студентами: дослідницькі проекти з можливістю пошуку 
інформації за проблемами, що їх цікавлять; спільна робота над проектами із студентами інших 
навчальних закладів шляхом інтерактивної взаємодії; зв'язок з експертами, які допомагають студентам 
або більше дізнатися з обраної теми, або дізнатися про інформаційний ресурс, що необхідний їм у 
навчанні чи розвитку дослідження; спостереження за поточними подіями внутрішнього або 
міжнародного життя; подорожі, історичні огляди та обміни інформацією. 

Отже, сучасні мультимедійні інформаційні технології дають можливість викладачеві не тільки 
розвивати індивідуальні особливості студентів, а також виявляти і свої креативні здібності. Разом з 
новими технологіями в освіті з'являються і нові напрями і можливості роботи викладача. Створення 
навчальних матеріалів (особливо електронних) –   командна робота. Зазвичай у ній повинні брати участь 
різні фахівці: методисти, режисери, сценаристи, редактори, художники, програмісти, тематичні 
консультанти тощо. Усіх їх об'єднує "педагогічний дизайнер" –   провідний розробник (або методист), 
який  відповідає за зміст та педагогічну ефективність  розробки.  

Педагогічний дизайнер - головна фігура, змістовий керівник розробки. Він визначає педагогічне 
завдання, формулює цілі навчання; визначає, наскільки електронний підручник може розв'язати це 
завдання; які педагогічні засоби варто використати додатково; які очікувані результати використання 
навчальної програми. Він визначає структуру (або спільний дизайн) комп' ютерного підручника: вигляд 
типових екранів, використання звуку і відео, тривалість комп'ютерного курсу і його окремих складових 
тощо. Дизайнер дає завдання сценаристові підготувати текст сценарію, стежить за перетворенням 
"літературного" сценарію в "робочий". Він керує роботою програмістів під час підготовки окремих 
модулів програми, консультує їх у процесі реалізації комп' ютерного підручника, бере участь у його 
тестуванні і доведенні до "товарного вигляду". На практиці функції педагогічного дизайнера часто бере 
на себе фахівець із змісту, автор сценарію навчальної програми. Проте всі, хто бере участь у створенні 
комп’ютерного підручника, повинні знати і педагогічні аспекти роботи, адже «педагогічний дизайн - це 
цілісний процес аналізу потреб і цілей навчання і розробка системи способів передачі знань для 
задоволення цих потреб» [9, с. 9].   

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що застосування мультимедійних технологій в 
освітньому просторі вищої школи респонденти вважають ефективним, що допомагає виконати комплекс 
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педагогічних завдань і реалізувати мету навчання. Негативне ставлення деяких респондентів до цих 
засобів навчання може бути спричинено неякісним обладнанням, відсутністю умов для ефективної 
демонстрації мультимедійних матеріалів та низьким рівнем підготовленості викладача. 

Результати опитування підтверджують думку про те, що використання мультимедійних технологій 
потребує від викладачів вищої школи не тільки професійних знань і досвіду, а й певних умінь та навичок 
щодо ефективного впровадження цих технологій у процес навчання. З ціллю розвитку та удосконалення 
таких вмінь в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана організовані 
спеціальні тренінг-курси для викладачів: «Використання сучасних інформаційних технологій», 
«Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі», «Тренінгові 
технології навчання з економічних дисциплін». На цих курсах досвідчені викладачі кафедри психології і 
педагогіки та інших кафедр проводять тренінги для викладачів університету, які допомагають 
сформувати необхідні їм професійні уміння та навички щодо впровадження інноваційних технологій в 
освітній процес, в тому числі і мультимедійних. 

В своїх тренінг-програмах фахівці Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана пропонують для впровадження не тільки цікаві інноваційні методи для групової 
роботи: матриці прийняття рішень, баскет-метод, експертні групи, метод номінальних груп, створення 
метаплан-карти, а й методики, які можуть поєднувати разом тренінгові і мультимедійні технології. До 
таких інновацій можна віднести – відеотренінг. Така методика роботи ефективно доповнює та 
підкріплює сприймання нової інформації та її аналіз. Зазвичай його використовують після усного 
виступу викладача, в якому подано суть та основні положення теми. Фрагменти відеозапису також 
можуть слугувати як ілюстрації у процесі міні-лекції. Виняткову ефективність має формування нового 
досвіду слухачів за допомогою відеозаписів [8, с. 82-86]. 

Підсумовуючи все вищезазначене, вважаємо, що майбутнє - за системою навчання, яке 
визначається схемою "студент - технологія - викладач", за якої викладач перетворюється на педагога-
методолога, технолога, а студент стає активним учасником процесу навчання. Для швидшого 
впровадження мультимедійних інформаційних технологій в життя необхідно створювати не тільки 
мультимедійні електронні підручники, а й бібліотеки мультимедійних компакт-дисків з курсами з 
дисциплін, які викладають в освітньому закладі. Електронний підручник має стати для студентів та 
викладачів легкодоступним у використанні джерелом інформації, як і звичайна книга. Сьогодні зміст 
праці викладача вищої школи суттєво змінюється: основним стає не передача знань, а організація 
самостійної пізнавальної діяльності студентів. Отже, дидактичний потенціал використання 
мультимедійних інформаційних технологій навчання зможе бути розкритим лише за умов, якщо 
провідну роль у навчально-виховному процесі відіграватиме викладач, а комп'ютер буде не тільки 
потужним засобом, а й повною мірою третім партнером у педагогічній взаємодії. 
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Анотація 

У статті визначено сутність поняття «науково-дослідницької діяльності студентів у процесі 
іншомовної підготовки»; проаналізовано актуальність науково-дослідницької діяльності студентів ВТНЗ 
у процесі іншомовної підготовки; визначено основні завдання та найефективніші форми організації 
науково-дослідницької діяльності студентів; здійснено аналіз розвитку науково-дослідницької діяльності 
майбутніх інженерів у процесі іншомовної підготовки. 

Ключові слова: вища освіта, науково-дослідницька діяльність, майбутній інженер, інтеграція, 
інновація, професійно орієнтована іншомовна підготовка, комунікативна компетентність, самостійна 
робота студента, вищий технічний навчальний заклад, професійна діяльність. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Інтеграція України в європейський простір зумовлює 

необхідність формування відповідної освітньої й наукової стратегії у сфері вищої освіти. 
У контексті сучасних потреб і вимог у галузі вищої освіти було прийнято цілу низку нормативно-

правових актів різного рівня, в яких наголошується на необхідності інтеграції вищої освіти та науки. 
У преамбулі Льовен / Лувенського комюніке [12, с. 31], метою якого є підведення підсумків 

досягнень Болонського процесу та встановлення пріоритетів на наступне десятиліття, вказано, що одним 
з основних пріоритетів вищої освіти є інтеграція освіти, досліджень та інновацій. Вища освіта має 
базуватися на дослідженнях і таким чином сприяти розвитку інновацій у процесі професійної підготовки 
майбутніх фахівців. 

Метою Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року є розвиток 
наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості вищої освіти саме на інноваційній основі. 
Модернізація і розвиток освіти та науки повинні набути неперервного характеру, гнучко реагувати на всі 
процеси, що відбуваються у світі й Україні [8, c. 2]. 

У пункті 1 статті 65 закону України  «Про  вищу  освіту» наголошується, що «наукова, науково-
технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої 
діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої 
освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності університетами, академіями, інститутами є 
обов’язковим» [5, с. 86]. 

На сучасному етапі розвитку економіки України темпи оновлення та вдосконалення матеріально-
технічної бази виробництва, підвищення його наукового та технічного потенціалу залежать від фахової 
підготовки спеціалістів у вищих технічних навчальних закладах (далі ВТНЗ), зокрема майбутніх 
інженерів, їхньої готовності до науково-дослідницької діяльності, формування і розвиток якої повинні 
стати одним з найважливіших завдань вищої інженерної освіти. 

Саме тому важливою характеристикою освіти у ВТНЗ є органічне поєднання навчальної та 
науково-дослідницької діяльності майбутніх інженерів.  

Навчання у технічному університеті повинно представляти собою процес  цілеспрямованої 
підготовки спеціалістів до дослідницької інженерної діяльності шляхом формування системи 
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професійних знань, умінь і навичок.  
Специфіка інженерної діяльності, враховуючи темпи й особливості сучасного виробництва й 

управління, принципово змінює образ спеціаліста і, відповідно, його професійну підготовку. На 
сучасному етапі інженерна діяльність – це технічне застосування науки, спрямоване на виробництво 
техніки і задоволення суспільних технічних потреб  
[11, c. 39]. Інженер ХХІ століття має орієнтуватися на роботу з новітніми технологіями, виконання 
досліджень з актуальних питань і пошуку технічно грамотних рішень. Така фахова підготовка не може 
здійснюватися без залучення студентів до наукових досліджень. Висококваліфікований інженер повинен 
володіти не лише певними фундаментальними й спеціальними знаннями, але й уміннями та навичками 
творчого вирішення практичних питань, умінням використовувати в своїй роботі все нове, що 
з’являється в науці та інженерії, постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації, зокрема й у процесі 
іншомовної підготовки.  

На думку А. К. Євдокімова науково-дослідницька діяльність студентів є найефективнішим 
методом підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Вона максимально розвиває індивідуальні 
здібності, творче мислення студентів, сприяє підготовці ініціативних фахівців, розвиває наукову 
інтуїцію,  мислення,  творчий  підхід  до  сприйняття  знань  та  практичне  застосування  у  вирішенні 
певних поставлених завдань [3, c. 12–16]. 

У процесі професійно орієнтованої іншомовної підготовки науково-дослідницька діяльність 
майбутніх інженерів відіграє не менш важливу роль. Необхідно зауважити, що майбутній інженер не 
може обійтись без використання сучасних зарубіжних досягнень, які виконані іноземною мовою. Відтак 
постає гостра необхідність у високому рівні розвитку іншомовної комунікативної компетентності 
сучасного фахівця та вмінь іншомовного професійно орієнтованого читання для ґрунтовного осмислення 
та розуміння нової інформації з проблеми дослідження (Т. С. Сєрова. Л. П. Раскопіна, М. С. Гришина та 
ін.).  

Однак студенти ВТНЗ мають певні труднощі під час розв’язання дослідницьких завдань у процесі 
іншомовної підготовки і в багатьох випадках демонструють слабку готовність до цього виду діяльності.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Проблема інтеграції освіти і науки з метою 
збалансованого розвитку викликає значний науковий інтерес дослідників, зокрема, у працях В. 
Андрущенка, Б. Гаврилишина, М. Євтуха, В. Кременя, В. Лугового, С. Ніколаєнка, Б. Патона, М.Степка 
та ін. 

Питання науково-дослідницької діяльності аналізуються у працях Н. Кузьміної, В. Майбороди, С. 
Рубінштейна, В. Сластьоніна, Ю. Скиби, О. Ярошенко та ін.; основи науково-дослідницької діяльності 
студентів розкриті – С. Архангельським, В. Давидовою, С. Кузнєцовою, А. Лєбєдєвим, Я. Пономарьовою 
та ін., готовності майбутніх інженерів до науково-дослідницької діяльності – В. Загвязинським, А. 
Козловим, В. Кондрухом, А. Новіковим, М. Овчинніковим та ін.  

Проте, в результаті проведення аналізу джерел з означеної проблеми дослідження було виявлено, 
що в наявних науково-педагогічних працях немає комплексного дослідження, яке висвітлює необхідність 
науково-дослідницької діяльності майбутніх інженерів у процесі професійно орієнтованої іншомовної 
підготовки.  

Мета статті – теоретичне обґрунтування необхідності у процесі іншомовної підготовки 
майбутніх інженерів формування науково-дослідницьких компетенцій.  

Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення зростає необхідність вивчення іноземної 
мови з орієнтацією на її практичне застосування у науково-дослідницькій діяльності студентів. Саме 
тому слід приділяти особливу увагу підвищенню ефективності навчання іноземній мові, пошукам 
новітніх технологій навчання, розробці інноваційних підходів у викладанні. 

Для підвищення рівня іншомовної підготовки, у майбутніх інженерів необхідно сформувати 
уміння та навички самостійної дослідницької роботи, тобто навчити працювати з іншомовною 
навчальною, науковою та професійною літературою, накопичувати та аналізувати інформацію, 
систематизувати факти, складати тези, писати реферати, виступати з доповідями на конференціях, брати 
участь у олімпіадах.  

Суть науково-дослідницької роботи у процесі іншомовної підготовки полягає в тому, що у 
процесі її виконання студент набуває умінь самостійно підбирати наукову й професійну літературу 
іноземною мовою, працювати з каталогами, конспектувати іншомовну  
літературу [1]. Вона є важливим засобом удосконалення професійно орієнтованої іншомовної 
підготовки, а також уможливлює оцінювання поряд зі сформованістю іншомовних умінь та навичок 
рівень професійної підготовки майбутнього фахівця.  

Основною метою науково-дослідницької діяльності майбутніх інженерів у процесі іншомовної 
підготовки у ВТНЗ є підвищення мотивації до самостійної участі в реальних розробках і дослідженнях та 
розвиток професійно орієнтованих іншомовних комунікативних умінь та навичок.  

Формування науково-дослідницьких умінь та навичок майбутніх інженерів є важливим 
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соціальним і професійним завданням, оскільки, за словами І. А. Зимньої, «исследовательская подготовка 
студентов и прежде всего бакалавров в настоящее время соотносится с общеевропейской проблемой 
повышения качества ВПО в целом» [6, c. 8]. 

Однак, аналіз наукових джерел і практичний досвід викладання іноземної мови в технічному 
університеті дозволяють стверджувати, що нині існує проблема низької мотивації студентів до 
здійснення науково-дослідницької діяльності саме у процесі іншомовної підготовки.  

Вважаємо, що найефективнішими засобами підвищення мотивації студентів до науково-
дослідницької діяльності у процесі іншомовної підготовки є: 

 використання сучасних джерел з актуальних питань науки й інженерії; 
 застосування інформаційно-комунікаційних технологій; 
 забезпечення зв’язку науково-дослідницької діяльності у процесі іншомовної підготовки з 

майбутньою професійною діяльністю; 
 спеціалізація науково-дослідницької роботи, починаючи з першого курсу; 
 навчання студентів навичкам науково-дослідницької діяльності в рамках навчального 

процесу; 
 проведення самостійних досліджень у позааудиторний час; 
 визначення функції викладача як консультанта. 
Нові перспективи для стимулювання наукових досліджень студентів відкриває й бально-

рейтингова система оцінки знань, оскільки вступ в магістратуру здійснюється за результатами вступних 
випробувань, одним з яких є вступний іспит з іноземної мови, і з урахуванням інтегрального рейтингу 
студентів, до складу якого входить творча складова, тобто рейтинг студента за результатами науково-
дослідницької діяльності. 

Тому основними завданнями, що стоять перед викладачами іноземної мови у процесі підготовки 
студентів до науково-дослідницької діяльності є: 

 розвиток у студентів творчих здібностей; 
 формування уміння пошуку, аналізу, порівняння та узагальнення інформації з іншомовних 

джерел; 
 формування навичок використання сучасних методів роботи з іншомовною інформацією, 

вміння її інтерпретувати й адаптувати у своїй професійній діяльності; 
 формування уміння планувати та бачити перспективи, самостійно здобувати знання, 

орієнтуватись у великих обсягах наукової професійно орієнтованої іншомовної інформації, генерувати 
нові ідеї, знаходити шляхи їхньої реалізації та втілювати безпосередньо у практику. 

У формуванні перерахованих умінь та навичок найбільш доцільними видаються інтегративні 
стратегії, засновані на принципах спільної діяльності студентів і викладачів, групової та  індивідуальної 
діяльності студентів, зокрема, впровадження творчих завдань та їхнє спільне розв’язання, розвиток форм 
співробітництва між викладачами та студентами, поетапний рух студентів до діяльності, яка регулюється 
самостійно у процесі постановки та вирішення дослідницьких завдань. За твердженням І. А. Зимньої 
колективна взаємодія значно підвищує результативність діяльності, за умови, що мета кожного окремого 
студента співпадає з колективною метою [7]. 

Д. А. Старкова зазначає, що діяльність в групі «служит тренировкой качеств и умений, которые 
помогут студенту в дальнейшем взаимодействовать с другими людьми в личной жизни и 
профессиональной среде» [9, с. 86]. 

Науково-дослідницьку діяльність студентів Н. В. Уйсімбаєва розглядає як одну з форм 
пізнавально-творчої діяльності, що забезпечує формування інтелектуальної активності, яка є складовою 
професійної компетентності майбутнього фахівця [10, с. 244]. 

С. У. Гончаренко наголошує, що дослідницька діяльність сприяє вихованню допитливості, 
ініціативності, прагнення до самостійного пошуку, розвиває активність розумових процесів [2].  

Дослідивши трактування поняття «науково-дослідницька діяльність» у науково-педагогічній 
літературі, ми дійшли висновку, що науково-дослідницька діяльність студентів у процесі іншомовної 
підготовки – спеціально організована індивідуальна або групова діяльність, спрямована на вирішення 
певних професійних завдань засобами іноземної мови.  

Такий вид діяльності є не лише засобом формування іншомовної компетентності, а й засобом 
набуття професійних знань. Разом з тим здійснюється формування професійної наукової компетентності, 
яка характеризується рівнем сформованості наступних фахових наукових навичок і умінь:   

 розуміти і аналізувати автентичні та оригінальні тексти з витягом основної інформації або з 
повним розумінням змісту тексту;  

 оформити наукову статтю;  
 підготувати виступ на наукову тематику; 
 використовувати отримані знання в сфері наукового спілкування. 
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Таким чином, найбільш результативними організаційними формами науково-дослідницької 
діяльності студентів у процесі іншомовної підготовки є: написання рефератів, організація круглих столів, 
конкурсів і олімпіад, участь  студентів  у конференціях з підготовкою доповідей, тез і статей іноземною 
мовою. 

Зазначені форми науково-дослідницької діяльності у процесі іншомовної підготовки 
реалізуються наступним чином: 

 пошук і аналіз іншомовних інформаційних ресурсів (журнали, довідники, енциклопедії, 
словники, електронні бібліотеки); 

 опрацювання наукової літератури; 
 систематизація матеріалів опрацьованих літературних джерел; 
 підготовка наукових повідомлень і рефератів; 
 презентація наукових доповідей; 
 публікація наукових досягнень. 
Формування умінь та навичок науково-дослідницької діяльності студентів у процесі іншомовної 

підготовки розпочинається з першого року навчання у ВТНЗ.  
Науково-дослідницька діяльність студентів першого та другого курсів включає підбір необхідних 

джерел для вивчення певних загальнотехнічних проблем, викладу аргументації логічно викладених 
думок у вигляді доповідей, рефератів, виконання пошукових завдань, які супроводжуються 
електронними презентаціями. 

Науково-дослідницька діяльність студентів третього та четвертого курсів полягає у організації 
власних індивідуальних досліджень студентів у формі тез, доповідей на науково-практичних 
конференціях, наукових статей.  

Окрім того, студенти мають можливість брати участь у олімпіадах з іноземної мови, конкурсах на 
найкращу доповідь або презентацію. На сучасному етапі практикується захист дипломних робіт 
іноземною мовою. 

Практичний досвід роботи у Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут» (далі НТУУ «КПІ») дає підстави констатувати, що науково-дослідницька 
діяльність є провідною у навчальній діяльності студентів. Специфікою різноманітних форм і видів 
науково-дослідницької діяльності майбутніх інженерів у процесі іншомовної підготовки є те, що вона 
спрямована на розвиток комунікативної компетентності студентів. Активне залучення студентів до цього 
виду діяльності є одним із найефективніших способів професійної підготовки.  

З 2008 року факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», щорічно проводить студентську науково-
практичну конференцію “Innovations in Science and Technology” («Наука та техніка: інноваційні 
тенденції») іноземною мовою. Метою конференції є формування науково-дослідницьких умінь, 
розширення теоретичних і практичних знань студентів у професійній діяльності. На конференції 
студенти мають можливість виступити з доповіддю перед великою аудиторією, набуваючи при цьому 
навичок та вмінь публічного виступу, вміння впевнено триматися, відстоювати свої погляди і 
дискутувати іноземною мовою. У рамках конференції організована робота 5 секцій, що дозволяє 
проаналізувати велику кількість доповідей з різних проблем: інновації в інженерії, природничі науки, 
електроніка, сучасні інформаційні технології, суспільні науки.  

Ґрунтовний аналіз розвитку студентської науково-дослідницької роботи у вищих навчальних 
закладах, дозволяє стверджувати, що залучення студентів до даного виду роботи зростає швидкими 
темпами [4]. Про зростання ролі науково-дослідницької діяльності в студентській роботі свідчить 
динаміка кількості публікацій представлених у збірниках наукових праць конференцій (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динаміка участі студентів ВНЗ у конференції. 

Як переконують результати наших досліджень важливість науково-дослідницької діяльності у 
процесі іншомовної підготовки майбутніх інженерів є беззаперечною і характеризується багатоцільовим 
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та багатофункціональним направленням, а також можливістю інтеграції в освітній процес, крім основних 
видів діяльності (письмо, читання, говоріння, аудіювання, переклад), розвиток творчої особистості 
майбутнього фахівця. 

Висновки. Аналіз наукових джерел дозволяє зробити висновок про те, що науково-дослідницька 
діяльність студентів є важливою умовою і засобом професійного становлення майбутнього інженера у  
процесі іншомовної підготовки. У ВТНЗ створюються такі умови науково-дослідницької діяльності у 
процесі іншомовної підготовки майбутніх інженерів, що сприяють формуванню професійної 
компетентності, що, в свою чергу, забезпечує конкурентоспроможність на світовому ринку праці, 
готовності до ефективної роботи по спеціальності на рівні міжнародних стандартів, участі у наукових 
розробках і проектах. 

Таким чином, науково-дослідна діяльність майбутніх інженерів розглядається нами як особливий 
вид діяльності, орієнтований на свідоме, цілеспрямоване отримання знань, що призводить до 
особистісної самореалізації, усвідомлення своєї важливості. 
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Feschuk Alla 
RESEARCH WORK AS AN INTEGRAL COMPONENT OF PROFESSIONALLY ORIENTED 

FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF FUTURE ENGINEERS 
Summary 

The intension of the concept of “students research work in the process of foreign language training” is 
defined in the article; the topicality of the students research work in the process of foreign language training at 
higher technical educational institution is analyzed; the basic tasks and the most effective organizational forms of 
students research activity are defined; the analysis of the research work of future engineers in the process of 
foreign language training is carried out. 

Keywords: higher education, research work, future engineer, integration, innovation, professionally 
oriented foreign language training, communicative competence, student’s independent work, higher technical 
educational institution, professional activity. 
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Анотація 
У статті розглянуті деякі аспекти інтеграції освітньо-наукового процесу в умовах глобалізації. 

Особливості поєднання навчальної та науково-дослідницької діяльності у процесі профорієнтологічної 
підготовки соціального педагога в умовах сьогодення. 

Ключові слова: інтеграційні процеси, інтегрований підхід, інтегративна взаємодія освіти і науки, 
глобалізація, освіта, наука, освітньо-науковий процес, науково-дослідницька діяльність, 
профорієнтологічна підготовка. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Глобалізація і стрімкість змін у сучасній вищій 

освіті є показником відповідності європейським та світовим зразкам. Основні пріоритети та 
найважливіші завдання реального наближення нашої вищої освіти до європейських тенденцій зазначені у 
новому Законі України «Про вищу освіту» [2]. Закон створює основу для поєднання освіти і науки з 
метою підготовки конкурентоспроможного фахівця на ринку праці.  

Випереджаючий характер педагогічної освіти як складової системи вищої освіти має бути 
забезпечений  і реалізований на основі системних наукових досліджень у рамках професійної підготовки 
учасників освітнього процесу[3].  

Освіта і наука в сучасних умовах не можуть розвиватися абсолютно самостійно, незалежно одна 
від одної. Їм необхідний синтез, що припускає послідовну реалізацію комплексу інтеграційних проектів і 
програм. Кращих фахівців готують там, де забезпечується тісний взаємозв'язок навчального процесу з 
науково-дослідницькою роботою, де існує можливість включитися в атмосферу наукового пошуку, взяти 
участь у розробці проектів. Інтеграційні процеси продовжують залишатися провідною тенденцією в 
розвитку сучасної науки, одним з найважливіших факторів, що забезпечує науково-технічний прогрес. У 
такій ситуації функціонування освіти поза контекстом науки неможливе. Від того, наскільки глибоко 
розкрито теоретичні основи процесів інтеграції, залежить ефективність і оперативність вирішення 
науково-технічних і соціальних проблем сучасності.  
      Наука, будучи рушійною силою розвитку суспільства в цілому і освіти зокрема, об'єктивно є тією 
базою, на якій будується вся сфера освіти і забезпечується її функціонування, саме вона відповідає за 
змістовне наповнення всіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом.  Однак, 
незважаючи на історично сформований взаємозв'язок, освіта і наука сьогодні як самостійні сфери 
соціальної життєдіяльності потребують більш тісного зближення і стати основою освітньо-наукового 
процесу, який надасть можливість сформувати цілісність науково-освітнього «простору». 
 Досвід провідних зарубіжних університетів свідчить, що процес університетської підготовки 
майбутніх учителів реалізується ефективніше, коли навчання максимально зближене з науково-
дослідною роботою. Актуальність дослідження підсилюється ще й тим, що згідно з «Національною 
стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» сучасний розвиток суспільства вимагає 
вдосконалення системи педагогічної освіти відповідно до умов соціально орієнтованої економіки та 
інтеграції України до європейського та світового освітнього співтовариства. Водночас, як наголошено в 
Державній цільовій науково-технічній і соціальній програмі «Наука в університетах» на 2008–2017 рр., у 
ВНЗ науково-дослідна робота недостатньо пов’язана з процесом навчання. Рівень наукової діяльності та 
її інтеграції з навчальним процесом не забезпечує необхідної підготовки висококваліфікованих 
педагогічних кадрів і створення конкурентоспроможних наукових розробок. Наукову роботу часто 
здійснюють формально, тому випускники університетів недостатньо використовують досягнення науки в 
практичній діяльності, зазнають значних труднощів в організації науково-дослідної роботи, хоча 
зрозуміло, що без оволодіння методами наукового пізнання неможливе глибоке усвідомлення сутності 
педагогічних явищ і процесів[10].  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Особливості функціонування, і розвитку 
вітчизняної системи вищої освіти в умовах глобалізації розглянуті у працях В.Андрущенка, А.Бутенко,  
В.Кременя, В.Лугового, А. Московченка, А.Панаріна, та ін. 

Деякі питання ризиків сучасних систем освіти і науки досліджені в роботах Д.Бока, 
Є.Бондаревскої, Р.Гомбріча, С.Кульневич, Н.Наливайко,  Б. Рідінгса, І. Сабо, Б. Салтикова, С.Хеда, та ін. 

Методологічний та когнітивний аспекти в роботах В.Дмитрієнко, Н.Князєва, В.Майбороди, Б. 
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Майера, та ін.; дослідження специфіки сучасної інтеграції науки і освіти містяться в роботах Т.  
Бармашова, А.Никифорова, Н. Чурінова та ін.  

Змістовний аналіз інтеграційних процесів в освіті й науці подано в дисертаційних дослідженнях 
(П. Васил’єв, О. Глущенко, А. Козлов, О. Микитюк, О. Нечаєва, З. Сазонова, Т.Торгашина, В. Чернолєс 
та ін.). 

Профорієнтаційній проблематиці присвячені дослідження К.Альбухової-Славської, І.Беха, 
О.Давидова, Д.Закатнова, Е.Зеєра, В.Зінченка, Є.Клімова, Г.Костюка, О.Мельника, Є.Павлютенкова, 
В.Сидоренка, М.Тименка, В.Харламенко, М.Янцура та ін.  

Теоретичні і практичні аспекти підготовки соціальних педагогів є предметом дослідження 
О.Безпалько, М.Євтуха, А.Капської, О.Карпенко, Л.Міщик, Л.Штефан та ін. Зазначаємо, що у роботах 
науковців не залишаються поза увагою питання взаємодії сучасних систем вітчизняної освіти і науки, як 
складного процесу, який включає сукупність глобалізаційного, інтегративного, методологічного, 
когнітивного, та інших не менш важливих аспектів.  

Мета статті. Найважливішим фактором удосконалення професійної підготовки майбутніх 
фахівців у сучасних університетах є освіта через науку, поєднання науково-дослідницької діяльності й 
навчання. Навчальний процес має містити в своїй основі наукові дослідження, які виконуються спільно зі 
студентами. Саме, поєднання навчання і дослідницької роботи, є актуальним і в процесі 
профорієнтологічної підготовки соціального педагога. Метою статті є аналіз деяких аспектів інтеграції 
освітньо-наукового процесу в умовах глобалізації та розкриття особливостей поєднання навчальної та 
науково-дослідницької діяльності майбутніх соціальних педагогів у процесі їх профорієнтологічної 
підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Освіта і наука на сьогодні є реальним чинником суспільного і 
економічного розвитку нашої держави. Актуальним залишається на сьогодні пошук оптимальних форм 
інтеграції освіти з наукою в процесі університетської підготовки майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця. Інтеграція науки і освіти являє собою процес взаємодії, співробітництва (спільної діяльності) 
викладача і студента. Мета такого процесу - підвищення ефективності здійснюваної наукової та освітньої 
діяльності, підготовка висококваліфікованих фахівців.  

Процес інтеграції освіти і науки на сучасному етапі обумовлений ще й тим, що суспільство 
переходить в стадію розвитку знаннєвого суспільства, в якому головним людським ресурсом і 
потенціалом стають життєво важливі знання, що дозволяють оптимізувати життя людини. Безсумнівно, 
інтеграція освіти і науки безпосередньо пов'язана з характером тієї історичної епохи, в якій відбувається 
формування і розвиток цього процесу.  Сьогодні існує необхідність не лише розвитку самої інтеграційної 
взаємодії між наукою та освітою, а й філософського осмислення специфіки даного процесу в нових 
умовах. Сучасний світ перебуває в процесі становлення глобальної організації соціокультурного 
(насамперед, науково-освітнього) простору[4].  

Глобалізаційний аспект інтеграції означає формування єдиного науково-освітнього простору, в 
якому необхідно знайти місце для реалізації національних особливостей наукових та освітніх систем. У 
сучасному глобалізованому світі, метою освіти є підготовка людини до роботи в нових організаційних 
структурах заснованих на нових же інформаційних технологіях, що змінюють всю організацію праці. 

Входження української вищої школи в міжнародний освітній простір надає нові можливості для 
просування української освіти на міжнародній арені. Запорукою успіху в підготовці 
висококваліфікованих фахівців у різних галузях знань є співпраця навчальних закладів України з 
європейськими університетами.  

Сьогодні над реалізацією великих проектів працюють інтернаціональні команди, тому вчитись 
працювати разом з колегами з інших країн необхідно зі студентських лав. Інтеграція різних освітніх 
систем та обмін досвідом дає можливість університетам України відпрацьовувати нові стандарти 
навчання і піднімати підготовку студентів на якісно новий рівень [1]. 

Не можна не погодитись зі словами В.Андрущенка, що в епоху глобалізації найбільш впливовими 
факторами соціальної динаміки стають інформація, наука і освіта і конкурентоспроможною буде людина, 
котра опанувала основи наук, володіє новітніми способами сприйняття й передачі інформації, освічена та 
практично підготовлена, насамперед у професійному, мовному і світоглядному контекстах. Саме в 
такому ключі розгортаються світові трансформаційні процеси в системі освіти, науки [9]. 

В умовах глобалізації, інтеграція освіти і науки безпосередньо пов'язана з розвитком освіти і 
науки. Перш за все слід зазначити, що до теперішнього часу в педагогіці, психології й низці інших наук 
виробився єдиний підхід до розуміння й використання цього терміну. Інтеграція походить від 
латинського слова “integratio”, що означає – “цілий”[11]. Це поняття в науковій літературі пояснюється 
як об'єднання в єдине ціле раніше ізольованих частин, елементів і компонентів, що супроводжується 
ускладненням і зміцненням зв'язків, відносин між ними. Інтеграцію розглядають як явище, чинник і 
процес розвитку.  

У нашій статті ми розглядаємо проблему інтеграції науково-дослідницької й навчальної 
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діяльності. Така інтеграція – складний системний процес, спрямований на організацію й реалізацію 
навчального процесу через дослідницьку діяльність, уміння застосовувати знання з різних галузей у 
вирішенні конкретної науково-дослідної задачі, коли навчальний процес ґрунтується на проведенні 
наукових досліджень як викладачів так і студентів. Це вимагає формування у студентів здібності 
самостійно проводити творчі дослідження; розвитку бажання активно виражати себе в науковій 
творчості.  

Як зазначає В. Левченко, в педагогічну науку були введені поняття “інтегративізм” як принцип 
дослідження, а також “інтеграційний підхід”, що дозволяє розкрити механізми переходу простого в 
складне, утворення нового в результаті об'єднання частин. Усе це відбилося на розробці технології 
інтеграційного підходу, що включав до себе аналіз фактів, що забезпечують можливість інтеграції; 
установлення властивостей частини, що сприяють її органічному об'єднанню з іншими частинами й 
дозволяють увійти до складу цілого; вивчення природи цих властивостей, закономірностей, їх дій; 
з'ясування функціональної значущості частин у структурі досліджуваної цілісності та ін. [5, с. 160]. 

Отже, інтеграцію науково-дослідницької й навчальної роботи ми розглядаємо як найважливіший 
чинник, рушійну силу процесу вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців. Як зазначає 
О.Левчишена, “… освіта без науки неможлива” [6]. Отже має бути певний симбіоз.  

У  новому Законі України «Про вищу освіту» (розділ ІХ, стаття 47) - «Освітній процес - це 
інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному 
закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на 
передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. І неможливо здійснювати 
освітній процес в університеті без поєднання навчальної і наукової діяльності (розділ ХІ, стаття 65) – 
«Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною 
складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої 
діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності університетами, 
академіями, інститутами є обов’язковим» [2].  

Отже, керуючись Законом, в процесі здійснення фахової підготовки, є необхідним залучення 
студентів до проведення наукових досліджень, виховання якостей педагога-дослідника. Таким чином 
уникати віддаленості науково-дослідницької роботи у навчальному процесі. Це стосується і 
профорієнтологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів, які повинні володіти високим рівнем 
дослідницької культури, науковим потенціалом, що реалізується в соціально-педагогічній творчості під 
час вирішення складних практичних завдань в освітньому середовищі через: навчально-дослідницьку 
роботу за навчальними планами; включення елементів науково-дослідницької роботи до навчальних 
занять, курсових, дипломних, магістерських робіт; студентські наукові проблемні групи; договірні 
дослідження, де студенти виступали би співвиконавцями; студентські науково-практичні конференції; 
наукові семінари й спецкурси з залученням студентів до виконання самостійних наукових робіт і 
досліджень; засвоєння студентами різних засобів і систем наукової інформації.  

У зв'язку з цим, цікавим є досвід інших країн з інтеграції науково-дослідницької й навчальної 
роботи при підготовці майбутніх фахівців. Так, у 2007 році для реалізації Лісабонської декларації 
“Університети Європи після 2010 року: різноманіття при єдності цілей” ЄАУ була прийнята спеціальна 
програма, в якій розроблені стратегії в організації й проведенні наукових досліджень в університетах у 
контексті зв'язку вищої освіти й науково-дослідної діяльності. Зокрема наголошується, що освіта, що 
ґрунтується на наукових дослідженнях, є одною з найбільш сильних сторін європейських університетів. 
Тому навчальні заклади повинні забезпечити інтеграцію й розвиток науково-дослідної діяльності на всіх 
етапах процесу навчання, дозволяючи студентам набувати досвіду науково-дослідної роботи й 
заохочуючи інтерес до неї як до можливої майбутньої професії [7].  

Професійна діяльність соціального педагога є дещо специфічною. Одним із напрямів  його 
діяльності є профорієнтаційноий супровід учнів. В процесі профорієнтологічної підготовки майбутнього 
фахівця необхідно створювати умов його включення в творчу діяльність через самодіяльність, 
ініціативність, самостійність, що є основою пошуку в поєднанні з дослідницькою діяльністю.  

Саме така діяльність зумовлює навчально-пізнавальну роботу студентів через спостереження, 
практичні дії, спонукає їх до ініціативності, творчого підходу та активної позиції у всіх видах освітньо-
наукової діяльності, передбачає не отримання, а здобування, створення, конструювання знань, умінь, 
компетентностей самим студентом, що значно підвищує результативність профорієнтологічної 
підготовки.  

Результати інтегрованого навчання полягають у значно глибшому й більш усвідомленому 
розумінні студентами сутності вивченого, сформованістю умінь самостійно аналізувати і оцінювати 
навчальну інформацію, формулювати висновки, аргументовано відстоювати свою точку зору, формувати 
готовність до реалій сучасної професійної діяльності. Саме тому у процесі профорієнтологічної 
підготовки соціального педагога потрібно враховувати процеси інтегрованості, які є органічним 
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поєднанням науково обґрунтованого і раціонально відібраного навчального матеріалу та створювати 
умови для мотивації, стимулювання активізації їх навчально - дослідницької діяльності.  

У процесі ґрунтовної профорієнтологічної підготовки необхідно реалізувати ряд завдань, які 
поєднують навчальний процес із науково-дослідницькою діяльністю, а саме: зацікавити кожного 
студента в роботі групи за допомогою чіткої мотивації; стимулювати їх до вільного висловлення думки; 
використовувати різноманітні форми та методи організації навчально-пошукової діяльності; активізувати 
різні види пізнавальної діяльності на мотиваційному, змістовному, операційно - дієвому етапах.  

Все вище перераховане є характерною основою для здійснення освітньо-наукового процесу у 
вищій школі та  органічним поєднанням навчального і науково-дослідних аспектів, підвищення 
активності і самостійності студентів[8]. Дійсно, загальновідомий факт, що в провідних країнах світу 
наука розвивається, перш за все, в університетах. Рівень інтеграції наукової діяльності з навчальним 
процесом забезпечує належну підготовку висококваліфікованих фахівців і створення 
конкурентоспроможних наукових розробок. Існуючі окремі моделі об'єднання наукової й навчальної 
роботи можуть служити підґрунтям розробки нових форм інтеграції, що зможуть максимально 
забезпечити участь студентів у дослідницькій діяльності у процесі навчання.  

Фахова підготовка соціального педагога має в своїй основі ряд специфічних особливостей, одна 
із таких - підготувати майбутнього фахівця до здійснення профорієнтаційної діяльності. 
Профорієнтологічний аспект підготовки має поєднувати теоретичне навчання і практичну діяльність. В 
свою чергу практична діяльність повинна мати в своїй основі елемент дослідницької діяльності. Одним із 
шляхів реалізації рофорієнтологічної підготовки, в якій поєднується навчання із дослідницькою 
діяльністю є – практика.  

Профорієнтаційний напрям соціально-педагогічної діяльності студента під час проходження 
практики на місці соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі забезпечується 
пріоритетом інтересів особистості та загальнолюдських цінностей, створенням умов для реалізації 
сутнісних сил індивіда, його потреб і запитів. Самостійність, свідомість, активність, свобода 
професійного самовизначення забезпечуються формуванням «образу Я» як суб'єкта майбутньої 
професійної діяльності на основі широкої і достовірної інформації про світ професій, кон'юнктуру ринку 
праці, створенням умов для самопізнання, оцінки і розвитку здібностей, виявлення здібних і талановитих 
осіб, сприяння розвитку їх здібностей забезпечується ранньою діагностикою та створенням умов для 
індивідуального навчання, можливість професійних спроб у різних видах діяльності. 

Метою системи професійної орієнтації в межах загальноосвітньої школи є допомога учням у їх 
професійному самовизначенні через організацію профорієнтаційного супроводу, що оптимально поєднує 
запити, прагнення особистості, її здібності, вимоги обраної професії та запиту ринку праці. 
Послідовність реалізації компонентів системи професійної орієнтації, а саме: професійної просвіти, 
професійної діагностики, професійної консультації, професійної активізації, професійного добору, 
професійної спроби, професійної адаптації, професійної переорієнтації, в процесі профорієнтаційного 
супроводу  має носити дослідницький характер і здійснюватися через реалізацію основних завдань: 

-  ознайомлення учнів із різними видами трудової та професійної діяльності, рамками професій; 
- вивчення нахилів, здібностей, професійних інтересів, мотивів вибору професії, ціннісних 

орієнтацій, психофізіологічних особливостей;  
- консультування учнів з питань, які пов'язанні з продовженням навчання та працевлаштування; 
-  здійснення формувально - активізувальної роботи, спрямованої на розвиток професійних 

інтересів, здібностей та професійно важливих якостей особистості; 
- створення середовища професійних спроб і адаптації. 
Тому, поєднання теоретичного навчання з практичним дослідництвом спрямовують майбутніх 

соціальних педагогів на переорієнтацію діяльності від інформаційної до організаційно-пошукової, 
самостійної науково-дослідницької діяльності.  

Висновки. Таким чином, в епоху глобалізації, інтенсивного розвитку інтеграційних процесів 
найвпливовішим фактором в освітньо-науковому процесі вищого навчального закладу є - поєднання 
навчання з науково-дослідницькою діяльністю.  

Розвиток вищої освіти слід розглядати у контексті тенденцій розвитку світових освітніх систем, у 
тому числі з урахуванням інтеграційних процесів. 
  Мобільність, конкурентоспроможність фахівця визначається його здатністю самостійно 
орієнтуватися у сучасних освітніх викликах.  

У процесі профорієнтологічної підготовки соціального педагога необхідно: впровадження в 
лекційні курси методології та методики науково-дослідного пошуку; застосування науково - дослідних 
занять; орієнтування різних видів практики (навчальної, виробничої, асистентської) на інноваційну 
діяльність майбутніх фахівців; спрямування роботи наукових шкіл, студентських наукових гуртків та 
інших форм науково-дослідної роботи на пошук і творче засвоєння інноваційних ідей вітчизняної та 
світової науки і практики; активізування студентів до участі у науково-практичних вузівських, 
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всеукраїнських, міжнародних конференціях.   
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престижність професії дослідника, Європейський дослідницький простір, мережа EURAXESS, наукова 
віза. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Відкритий і привабливий ринок праці для 

дослідників є ключовим пріоритетом Європейського дослідницького простору (ERA), де дослідники й 
науковці можуть вільно переміщуватися з однієї країни в іншу, ділитися набутим досвідом, займаються 
спільною науковою діяльністю. Значний прогрес був досягнутий в Європейському дослідницькому 
просторі, зокрема у ліквідації й пом'якшенні деяких перешкод для мобільності, підвищенні якості 
підготовки докторів філософії та створенні умов для  привабливості науково-дослідницької кар'єри. 
Через ЄС, деякі держави-члени та установи запровадили низку заходів, програм та законодавчих актів, 
спрямованих на подолання бар'єрів у підготовці дослідників, щоб задовольнити свою національну 
стратегію. Варто зазначити, що все ж таки, залишається ряд проблем в деяких державах ЄС, це 
відсутність відкритого й прозорого найму, де дослідники не мають змоги гідно влаштуватися на ринку 
праці, оскільки умови праці є незадовільними або ж можливості кар'єрного росту досить обмежені.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Кар’єра дослідника в Європейському просторі 
вищої освіти недостатньо досліджувана на теренах вітчизняної науки. В статті використано дані з 
офіційних сайтів Європейського союзу у керуванні й підтримці кар’єрою дослідника, зокрема це [1; 3-5; 
6; 7].  

Мета статті. Відповідно до вищезазначеного, метою статті є вивчення зарубіжного досвіду 
підтримки й розвитку кар’єри дослідника, запозичення та впровадження його позитивні сторони в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу. Навчання через дослідження нині є пріоритетом для України. 
Наявність дослідницького компонента у навчання, формування дослідницької компетентності у 
студента, створення сучасного інформаційного та матеріального забезпечення на базі вищих навчальних 
закладах або наукових установ необхідне для подальшої інтеграції України у міжнародний освітній 
простір та налагодження співпраці у цій галузі. Знаковою подією є участь України у міжнародній 
рамковій програмі з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (20 березня 2015 р.) [3], що 
відкриває для дослідників використання фінансових можливостей при розробці власних проектів та 
кар’єрного зростання. Українські дослідники отримали доступ до потужного зарубіжного освітньо-
наукового ресурсу на теренах вітчизни, тому їм не потрібно виїжджати з країни в пошуку реалізації 
власного дослідницького потенціалу.  

Серед політичних ініціатив ЄС, спрямованих на прогрес наукових досліджень та інноваційних 
розробок, є створення та розвиток мережі EURAXESS; Стратегія розвитку людських ресурсів для 
дослідників (заснована на Статуті та Кодексі, принципів інноваційної докторської підготовки та 
підтримки дослідників); Європейський додатковий пенсійний фонд для дослідників (через мобільність, 
можуть виникнути прогалини за основним місцем роботи висококваліфікованих дослідників, тому 
потрібно забезпечити збереження їх пенсійних прав. Оскільки немає чіткої інформації про ці права, 
Європейська комісія вирішує ці проблеми створенням фонду, також встановлюють стандарти для 
підготовки наукових кадрів, привабливі умови зайнятості та відкритого набору для всіх ЄС-дослідників). 
Однак залишаються й істотні відмінності серед  держав-членів у підтримці кар’єри дослідника [5]. 

Варто окремо зупинитися та наголосити на кожній мережі. Однією з таких спільних програм є 
мережа EURAXESS («дослідники в русі», що забезпечує повний доступ до повного спектру 
інформаційних послуг і підтримки дослідників, які бажають продовжувати свою дослідницьку кар’єру у 
Європі або ж дистанційно співпрацювати з ними) [1]. У мережі основними дефініціями є: «researchers» 
(дослідники) − це професіонали, які займаються концепцією або створенням нових знань, продуктів, 
процесів, методів і систем в управлінні проектами (це будь-які заходи, зокрема «фундаментальні 
дослідження», «стратегічні дослідження», «прикладні і наукові дослідження», експериментальні 
розробки і «передача знань», включаючи інновації та консультування, управління правами науковців та 
інтелектуальної власності, впровадження результатів наукових досліджень або наукової журналістики). 
Розрізняють початковий етап наукової кар’єри і етап «набутого досвіду»: 

1. Термін «початкова стадія» відноситься до дослідників протягом перших чотирьох років (повна 
зайнятість) їх дослідницької діяльності, у тому числі в період навчання [10, с. 41]. 

2. Етап «набутого досвіду» визначає дослідників, що мають не менше чотирьох років 
дослідницького досвіду (повна зайнятість) з моменту здобуття диплому [10, с. 42]. 

Паралельно із дефініцією «дослідники» у програмі застосовується не менш важливі категорії 
учасників, а саме «employers» − «роботодавці» (у контексті цієї мережі «роботодавці» відноситься до 
всіх державних або приватних установ, які співпрацюють із дослідниками на договірній основі або 
іншими видами договорів та домовленостей, в тому числі без прямих фінансових відносин. Останнє 
стосується, зокрема, установ вищої освіти, професорсько-викладацького складу освітніх закладів, 
лабораторій, фондів або приватних організацій, де дослідники або погоджуються на науково-
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дослідницьке стажування або здійснюють свою науково-дослідницьку діяльність на основі фінансування, 
що надається третьою стороною) та «funders» − «спонсори» (категорія осіб, які забезпечують 
фінансування (стипендії, премії, гранти) у державних та приватних науково-дослідних установах, 
зокрема в установах вищої освіти. Вони можуть обумовлювати ключові умови для надання фінансування 
установам, які повинні задовольнити їх та застосовувати  ефективні стратегії, практики і механізмів 
відповідно до загальних принципів і вимог) [11, 13]. 

Основною метою мережі EURAXESS є консолідація спільних зусиль країн-учасниць ЄС задля 
вирішення найбільш нагальних сучасних проблем людства, зокрема, у сфері охорони здоров’я. Серед 
глобальних проблем людства на першу сходинку нині ставиться людський ресурс, тому економічні 
оцінки в охороні здоров'я направлені, для інвестицій в цю галузь. Тим не менш, у даний час, відсутні 
методи для оцінки витрат і вигод від інвестицій в інфраструктурні проекти, які сприяють ранньому 
виявленню інфекційних захворювань, таких як лихоманка Ебола, спалахів хвороб харчового походження 
(сальмонела) тощо. Амбіціями цього PhD-проекту є розробка і застосування методів, які оцінюють 
вартість та переваги таких досліджень. Платформа PhD-проекту є частиною великого проекту, 
фінансованого ЄС під назвою Collaborative Management Platform (порівняльна платформа) для виявлення 
й аналізу систем розвитку і спалахів хвороб харчового походження в Європі, у співпраці із установами, 
які вже мають у цьому практичний досвід. Для цього необхідно використовувати набутий прогрес в 
молекулярній технології, щоб поліпшити ідентифікацію і знешкодження виникаючих інфекційних 
захворювань та спалахів хвороб харчового походження. За допомогою цих моделей досліджується в якій 
мірі раннє виявлення спалахів захворювання (і протидія їм) може поліпшити здоров'я населення, а також 
привести до підвищення продуктивності праці. Учасниками в проекті можуть бути спеціалісти, які 
мають ступінь магістра в галузі охорони здоров'я, економіки, економетрики та прикладної математики, 
також посада вимагає додаткових кількісних аналітичних навичок, досвід роботи з кількісних 
досліджень є явною перевагою. Кандидати повинні мати відмінні комунікативні навички письма, 
володіти голландською та англійською мовами, мати сильну мотивацію для ведення методологічних 
досліджень в галузі охорони здоров'я.  

Під проект набирається група PhD, які в процесі виконання дослідження досягають поставленої 
мети проекту і одночасно захищають свої дисертаційні дослідження. PhD – це рання стадія кар’єри 
дослідника  (0-4 роки аспірантури). Також в проекті задіяні досвідчені професіонали (4-10 років або 
пост-доктори) та більш досвідчені дослідники, з досвідом більше 10 років в науці. 

Зазначимо, що участь в проекті гідно оплачується в євро. Аспіранти призначаються строком на 4 
роки, починаючи з тимчасовим контрактом на 1,5 роки з подальшим другим тимчасовим контрактом на 
2,5 роки. Винагорода буде здійснюватися відповідно до кандидатської шкали, встановленою 
колективним договором праці [1]. 

Створення й функціонування таких проектів, позитивно впливають на розвиток науки й кар’єру 
дослідника, особливо для талановитої молоді. Не менш важливим є створення . Європейською Комісією 
документів для підтримки дослідників: «European Charter for Researchers» (Європейську хартію 
дослідників)  і «Code of Conduct for the Recruitment of Researchers» (Кодекс поведінки для 
працевлаштування дослідників) [1; 12].  

Європейська хартія дослідників – це набір загальних принципів і вимог, які визначають роль, 
обов'язки і права дослідників, а також роботодавців (спонсорів). Мета Хартії полягає у тому, щоб 
відносини між дослідниками і роботодавцями (спонсорами) сприяли успішній генерації, передачі, 
обміном та поширенням знань технологічного розвитку, а також розвитку кар'єри дослідників. Хартія 
також визнає цінність усіх форм мобільності, як основного засобу для підвищення професійного 
розвитку дослідників. Статут охоплює всіх дослідників в Європейському Союзі на всіх етапах їх кар'єри і 
всі напрямки досліджень в державному і приватному секторах, незалежно від характеру призначення, 
правового статусу роботодавця або типу організації й установи, в якій проводиться дослідження.  

Ця Хартія приймає за основу те, що дослідники, а також роботодавці й спонсори, мають 
домінуюче зобов'язання гарантувати, що вони дотримуватимуться вимог відповідного національного чи 
регіонального законодавства. Дослідники, а також роботодавці та спонсори, які дотримуються цієї Хартії 
мають поважати основні права і дотримуватися принципів визнання Хартією основних прав 
Європейського Союзу.  Тим не менш, виконання обов’язків за програмою аспірантури не повинно бути 
надмірним й перешкоджати дослідникам, особливо на початку їх кар'єри від проведення науково-
дослідницької діяльності за проектам. Роботодавці (спонсори) повинні забезпечити, щоб навчальні 
обов'язки належним чином оплачувалися та враховувалися, і що час, присвячений пост-докторами на 
підготовку дослідників-початківців, має враховуватися як частина їх навчального зобов'язання. Навчання 
має бути передбачено при підготовці PhD-дослідників в рамках їх професійного розвитку [1].  

Роботодавці (спонсори) повинні сприяти розвитку кар'єри дослідників, переважно в рамках 
управління людськими ресурсами, визначеної стратегії розвитку кар'єри для дослідників на всіх етапах 
дослідження, незалежно від їх контракту за проектами, у тому числі для дослідників за строковими 
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контрактами. Проект повинен включати наявність наставників, які мають надавати підтримку й керувати 
особистим і професійним розвитком дослідників, мотивувати їх і сприяти зниженню будь-якої 
невпевненості у своїй майбутній професійній діяльності. Усі дослідники повинні бути знайомі з такими 
положеннями та механізмами. 

Другим, не менш важливим документом, є Кодекс поведінки для набору дослідників. Він 
складається з набору загальних принципів і вимог, яких слід дотримуватися роботодавцями та 
спонсорами при наборі дослідників. Ці принципи і вимоги повинні забезпечувати дотримання таких 
цінностей, як прозорість процесу набору й рівне ставлення до всіх претендентів, зокрема, у зв'язку з 
розвитком привабливого, відкритого та сталого європейського ринку праці для дослідників, кодекс є 
доповненням до Європейської хартії дослідників. Організації та роботодавці, які дотримуються Кодексу 
поведінки, відкрито демонструють свою прихильність діяти відповідально і респектабельно, 
забезпечують справедливі рамкові умови для дослідників, з явним наміром внести свою користь у 
поширення Європейського дослідницького простору [1; 12]. 

Ці два документи є ключовими елементами політики Європейського Союзу, яка спрямована на 
привабливість кар'єри дослідника та є стрижнем європейської стратегії, з метою стимулювання 
економіки і зростання зайнятості у науці.  

Надання окремій категорії дослідників прав і обов'язків, за яких вони зможуть працювати на всій 
території Європейського Союзу, повинно спростувати твердження, що науково-дослідницьк кар'єра в 
Європі фрагментована на місцевому, регіональному, національному або галузевому рівнях. Зокрема, 
Європейська хартія дослідників спрямована на те, щоб відносини між дослідниками й роботодавцями 
сприяли успішному розвитку науки, передачі та обміну знаннями між поколіннями дослідників. Кодекс 
поведінки дослідників спрямований на поліпшення їх набору, він робить процедуру відбору 
справедливою і більш прозорою, беручи до уваги не тільки кількість публікацій претендентів, але й 
більш широкий діапазон критеріїв оцінки, зокрема навчання, вміння контролювати, здатність працювати 
в команді, передача знань, комунікативність [1]. 

Досліджуючи досвід Європейського союзу у підтримці кар’єри дослідників, виявлено варіант 
спрощення в'їзду, перебування і роботи в державах-членах ЄС з метою проведення наукових досліджень 
− Scientific Visa package (Наукова віза) [9]. Наукова віза розроблена для спрощення процесу отримання 
дозволу на проживання дослідників в ЄС (короткострокова перспектива − до 3 місяців; довгострокова − 
більше 3 місяців). Вона полегшує процедуру визнання дослідників, що надходять не від європейських 
країн з метою наукових досліджень.  

Віза доступна для дослідників як державних, так і приватних організацій. Дослідник повинен 
мати вищу освіту, навчатися за докторськими програми або ж мати науковий ступінь й обиратися у 
науково-дослідницькій організації для проведення дослідницького проекту. Окремі європейські країни 
не мають однакових правил процедури у відборі претендентів, тому вони повинні пройти додаткову 
перевірку у країні, в якій відбуватиметься дослідження чи робота над проектом [9]. 

Зазначимо, що наукова віза відрізняється від звичайної візи тим, що має певні позитивні переваги 
для дослідників та їх родини. По-перше, після отримання дозволу на проживання, дослідник матиме 
рівний статус, що й громадяни приймаючої країни з точки зору оплати та умов праці, доступу до товарів 
і послуг, визнання професійної кваліфікації та соціального забезпечення. По-друге, дозвіл на проживання 
може бути наданий членам сім'ї дослідника, протягом терміну проведення дослідження. По-третє, 
дослідник може отримати посаду викладача. Для отримання наукової візи потрібно зібрати необхідні 
документи, зазначені в договорі на участь у відповідному проекті. Маючи наукову візу, дослідник може 
відвідувати й інші країни, які є членами ЄС, і в яких діє наукова віза. Це стосується, наприклад, участі у 
науково-практичній конференції, або проведення частини дослідження в іншій країні (члена ЄС) на 
строк до 3 місяців. Якщо перебування має бути більше, ніж 3 місяці, потрібно підписати угоду з 
організацією в новій країні. Взагалі немає стандартної процедури для застосування короткострокових віз. 
ЄС підготував рекомендації, що закликають країни-члени ЄС, щоб полегшити входження дослідника на 
період до трьох місяців. В основному, це стосується дослідників, які подорожують дуже часто для 
проведення досліджень або беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях [9].  

Серед країн-учасниць ЄС варто відзначити досвід Великобританії у підтримці й розвитку кар’єри 
дослідника. Основну функцію в країні відіграє Research Councils UK (RCUK) (Наукова рада 
Великобританії), стратегічне партнерство семи дослідних рад Великобританії. Щороку Рада інвестує 
близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів на дослідження, що охоплюють весь спектр наукових дисциплін з 
медичних та біологічних наук, в астрономії, фізиці, хімії, машинобудуванні, соціальних науках, 
економіці, науках про навколишнє середовище, мистецтві і гуманітарних науках. Для підтримки 
глобальної дослідницької позиції Великобританії Рада пропонує широкий спектр можливостей у 
фінансуванні, сприянні міжнародному співробітництву і забезпеченні доступу до потужних об'єктів та 
інфраструктури по всьому світі. Особливо рада підтримує навчання і розвиток кар'єри дослідників, 
працює з ними, надихає молодих людей займатися дослідженнями. Щоб максимізувати результативність 
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наукових досліджень щодо економічного зростання та соціального благополуччя країни, рада працює в 
партнерстві з іншими спонсорами Великобританії у фінансуванні науково-дослідних проектів, наукових 
та освітніх структур, бізнесу, уряду та благодійних організацій [7].  

Світовий лідер в галузі досліджень – Великобританія. Вона використовує можливості 
дослідження навколишнього середовища і забезпечує більш широкі культурні зрушення, розміщення 
досліджень в центрі національного, економічного, культурного та соціального процвітання. Тому 
Наукова рада має на меті створити «суспільне просвітництво» задля обміну досвідом та результатами 
дослідження, заохочення громадськості до наукової роботи,  поширення знань і забезпечення 
консультаційним центром. Результати діяльності об’єднаної ради дають змогу: 

1) забезпечувати міцну доказову базу для підтримки подальшого фінансування наукових 
досліджень у Великобританії; 

2) поліпшити якість звітності про результати наукових досліджень урядові, громадськості та 
іншим організаціям; 

3) зміцнення політики і стратегії розвитку; 
4) розвивати і підтримувати на більш тривалий термін відносини з тими, хто отримав премії за 

нові розробки і тими, хто був нагороджений після закінчення дослідження; 
5) поліпшити зв'язок з дослідниками та науково-дослідними організаціями, пропонуючи їм нові 

можливості для вивчення кращого варіанту для фінансування результатів наукових досліджень; 
6) брати участь і співпрацювати з державними органами, бізнесом, урядом та благодійними 

організаціями [8]. 
Для управління фінансами спонсори наукових досліджень і Наукова рада використовують 

Researchfish (онлайновий оперативний засіб). За його допомогою вони  відстежують взаємодію 
вкладених інвестицій в проект і роботу дослідників по виконанню дослідження. Цей засіб в даний час 
використовується майже всіма спонсорами для збору інформації від дослідників про результати їх 
роботи. Всі сім британських Науково-дослідницьких рад тепер використовують Researchfish, в тому 
числі й RCUK, як об’єднання цих рад в єдину платформу [6]. 

Окремо слід наголосили на PhD-дослідниках, які здійснюють дослідження і їх затребуваність 
ринком праці. Три чверті роботодавців вважають, що втрата випускників докторантури матиме 
негативний вплив на їхній бізнес, а кожен п'ятий – бачить докторів філософії як «критично важливих для 
бізнесу». Також PhD підвищують ефективність своїх колег, переважна більшість допомагає 
співробітникам вирішувати проблеми і спонукають їх до творчого мислення. Ці дані отримані в ході 
дослідження, яке проводила компанія CFE Research за фінансовою підтримкою Наукової ради 
Великобританії. За підсумками роботи було складено звіт, в якому зазначений економічний, соціальний 
та культурний вплив докторантів на організації, в яких вони працювали або працюють та вказує на  
внесок PhD в розвиток інновацій. Звіт складається із ключових висновків, також дає відповідь на 
запитання: Як PhD може сприяти підвищенню конкурентоспроможності та продуктивності 
організації? [4].  

Відзначимо, що це перший ґрунтовний звіт, який здійснено на основі опитування дослідників, які 
отримали ступінь PhD 7-9 років тому. Він допомагає відслідкувати динаміку розвиток кар’єри 
дослідника в середньотерміновій перспективі. У розділі «Кар’єрна подорож випускників докторантури» 
[4, с. 38-56] розглянуто три основні типи випускника докторантури за ранньою, середньою і пізньою 
кар'єрою дослідника. Випускники з соціальних наук, мистецтва і гуманітарних наук мають старший вік, 
ніж науковці. Ці випускники, поряд з тими, що мають докторський ступінь у галузі освіти, мають 
середній вік. 92% респондентів, які працюють у сфері вищої освіти, відповіли, що через шість місяців 
після закінчення навчання не працюють в цій сфері. Тим не менше, інші дані свідчать про те, що рух між 
секторами потенційно більше, ніж вказано в цій статистиці. Невпевненість у затребуваності науково-
дослідних робіт в галузі вищої освіти, робить більш привабливими перспективами в інших секторах, це і 
є основними причинами руху докторських випускників в інші сектори (мистецтво, суспільні науки, 
біологічні науки, біомедичні науки, фізичні науки та інженерія). Найбільш частіше змінюють шлях 
кар'єри у вищій освіті на інші сектори пост-доктори та наукові співробітники. Респондентів відзначили 
самозайнятість і кар’єрне портфоліо, що дозволяють завжди активний і позитивний вибір, забезпечення 
свободи, гнучкість і можливість застосувати свої навички. 27% респондентів деякий період були 
безробітні після закінчення навчання. Частка осіб, які працюють дослідниками у вищій освіті, значно 
більше  потерпають від безробіття, порівняно з в іншими секторами, в яких задіяні дослідники [4, с. 38]. 

Із зазначеного вище, можна зробити висновок, що серед різних програм по підтримці кар’єри 
дослідників, неможливо уникнути всіх проблем на цьому шляху. Незадоволеність, а більш всього 
незатребуваність тих досліджень, які здійснюються у сфері вищої освіти, призводить до безробіття 
дослідників або ж пошук кращих перспектив у інших секторах. Також однією з негативних тенденцій 
для кар'єрного зростання є низький рівень заробітної плати. Наприклад, в Польщі через це вчені змушені 
брати додаткові заняття в приватному секторі, як правило, в приватних університетах, де краща оплата. 
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Звичайна ситуація зайнятості дослідника – це повна зайнятість в державному вищому навчальному 
закладі й частина часу зайнятості в приватному секторі. Перевагою двох існуючих паралельних секторів 
користуються переважно старші науковці, адже саме на них є попит з боку приватних установ 
(академіки, ректори, проректори, декани і т.д.). Взагалі польська академія є відносно закритою системою 
(дуже обмежена кількість нових позицій, які доступні в переважній більшості дисциплін, існує 
внутрішня мобільність між секторами) й бюрократизована, оскільки, наприклад, для отримання ступеня 
має пройти близько року, щоб завершити всю процедуру [2] тощо.  

Висновки. Інтеграція України до Європейського союзу відкриває перед країною й дослідниками 
безліч можливостей, зокрема безвізовий режим, участь у міжнародних програмах і проектах, 
забезпечення роботою, продовження кар’єри, збагачення досвіду. Участь держави, ВНЗ та науково-
дослідних установ у європейських програмах і проектах дасть можливість дослідникам втілити свій 
потенціал та зробити посильний внесок в процвітанні науки, інновацій, розробці нових модернізованих 
технологій тощо. Поряд з цим, залишається не вирішеним ряд проблем, з якими стикаються дослідники 
на шляху кар’єри, зокрема, на ранніх її етапах. У Європі розроблено ряд програм й документів, які 
розглянуто вище й які забезпечують підтримку дослідників, захищають їх права й визначають певні 
обов’язки. Тому у розробці вітчизняного законодавства у сфері освіти й науки варто врахувати цей 
досвід. 
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Анотація 

В статті розкрита роль науково-дослідницької діяльності студентів та науково-дослідницьких 
гуртків у вищій школі. Проаналізовані різні підходи і методичні системи, розглянуті різні форми 
організації науково-дослідницької діяльності з геометрії студентів фізико-математичних спеціальностей 
ВНЗ. Запропоновані різні методичні прийоми для оптимального поєднання класичних і новітніх методів 
організації науково-дослідницької діяльності з геометрії студентів вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: геометрія, науково-дослідницька діяльність, науково-дослідна робота, науково-
дослідницький гурток, педагогічна освіта. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Університетська освіта має бути орієнтована на 

розвиток аналітичних і творчих здібностей людини, опанування нею методів самостійного пошуку та 
активного, цілеспрямованого засвоєння нових знань для забезпечення перш за все професійної 
мобільності, здатності швидко і якісно впроваджувати нові технології. Якість підготовки фахівця у 
вищому навчальному закладі має особливе значення, оскільки саме на етапі отримання вищої освіти 
закладається фундамент професії, формується менталітет фахівця, потенціал саморозвитку і 
самовдосконалення, розвиваються творчі здібності, уміння і навички самоосвітньої науково-
дослідницької діяльності студентів (НДДС).  

Основним принципом системи освіти повинна стати орієнтація на майбутнє, на ті умови життя і 
професійної діяльності, які чекають на випускника після закінчення вузу. А одним із напрямків 
модернізації системи вищої освіти є збільшення акценту на підготовку фахівця, який буде 
конкурентоспроможним на національному та світовому ринках праці. 

Одним з напрямків запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) в системі 
вищої освіти України є перегляд підходу до місця науково-дослідної роботи студентів в структурі 
навчального процесу, методів її організації, а також до особливостей комунікації між викладачем та 
студентом. Вивчення і дослідження проблеми оптимізації навчального процесу у вищій школі в 
напрямку підвищення пріоритетності та вдосконалення організації науково-дослідної роботи студентів 
як одного з головних видів освітньої діяльності є актуальним і нагальним. Наше завдання полягає у 
визначенні місця науково-дослідної роботи студентів в структурі навчального процесу згідно з 
принципами Болонського процесу, аналізі основних особливостей організації науково-дослідної роботи 
студентів, виявленні ключових коректив, яких потребує поточна структура навчального процесу з метою 
створення оптимальних умов для виконання студентами науково-дослідної роботи, висвітленні 
специфіки взаємодії між студентом і викладачем в ході здійснення науково-дослідної роботи. 

Вища освіта – це послідовне і прогнозоване формування особистісних здібностей, які визначають 
ефективність і якість професійної діяльності. Трансформація системи вищої освіти України в напрямку 
імплементації європейських стандартів передбачає в якості однієї з найважливіших складових 
підвищення ролі і значення науково-дослідної роботи студентів. Потрібно усвідомлювати, що у 
принципах Болонського процесу закладений якісно відмінний підхід до навчання у вищій школі, який 
передбачає стимулювання студентів до освоєння нових знань і власноручного їх аналізу нестандартними 
творчими шляхами. 

Науково-дослідницька діяльність студентів (НДДС) у вищій школі є важливим компонентом 
підготовки висококваліфікованих кадрів і спрямована на виконання таких основних завдань: 

 формування наукового світогляду, оволодіння студентами методологією і методами 
наукового дослідження; розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця; 

 розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у розв’язанні 
теоретичних і практичних завдань; 

 прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності, залучення їх 
до розв’язання наукових проблем; 
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 поглиблення знань у певному науковому напрямі, формування вмінь виконання курсових 
робіт і дипломних проектів, підготовки наукових публікацій; 

 створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, підготовка й виховання у вищому 
навчальному закладі резерву вчених-дослідників, викладачів [8, с. 166-167]. 

Створення інформаційного суспільства, процеси глобалізації та інтеграції формують нові вимоги 
до особистості. В умовах розвитку нових технологій різко зростає попит на людей, що володіють 
нестандартним мисленням, вміють ставити і вирішувати нові завдання. Стрімке зростання рівня 
сучасних науково-технічних досліджень має прямий вплив на зміст освіти і обумовлює важливість 
проведення методичної та науково-дослідної роботи по ознайомленню студентів з новими методами і 
досягненнями нестандартного мислення, спрямованими на розвиток логічного математичного мислення 
нового покоління. Для цього слід спрямувати науково-дослідницьку та інноваційну діяльність студентів 
ще в період їх навчання на забезпечення можливості реалізації запитів та обдарувань особистості 
студента, на забезпечення і здійснення пошуку ними відповідних «ніш», задач і проблем для отримання 
нових результатів і реалізації набутих знань, умінь, інтелекту. Для цього корисно залучити їх до активної 
участі у виконанні різних форм НДДС, які можна поділити на дві групи: 

1) ті, що є складовою частиною навчального процесу (підготовка наукових рефератів на задану 
тему; виконання дослідницьких лабораторних робіт і домашніх завдань, що містять елементи творчого 
пошуку; дослідницькі завдання на період усіх видів практики; навчальні наукові семінари; виконання 
курсових робіт, дипломних (кваліфікаційних) проектів); 

2) ті, що виконуються в позалекційний час (робота студентських гуртків і проблемних груп, 
студентського науково-творчого товариства (СНТ)) [8, с. 167]. 

Тому виникає проблема заохочення студентів до постійного розвитку і удосконалення своїх 
знань, умінь і розширення поля інтересів в процесі навчання та проблема розробки нових методичних 
підходів до його організації. Адже саморозвиток в подальшому часто призводить до появи нових, 
креативних способів розв’язування задач. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Як показав аналіз психолого-педагогічної 
літератури, проблема організації якісної науково-дослідницької діяльності студентів у вищій школі є 
однією з найважливіших складових професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів математики, 
фізики та інформатики, про що свідчать дослідження В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, 
В. П. Андрущенко, М. Т. Білухи, Ю. І. Горобця, С. М. Торсе, А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, 
Т. А. Примак, З. І. Слєпкань, С. Н. Дорофеєва та інших. 

Мета статті полягає в розкритті ролі науково-дослідницької діяльності студентів та науково-
дослідницьких гуртків у вищій школі, аналізі різних підходів і методичних систем, розгляді різних форм 
організації науково-дослідницької діяльності з геометрії, виробленні різних методичних прийомів для 
оптимального поєднання класичних і новітніх методів організації науково-дослідницької діяльності з 
геометрії студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Науково-дослідна робота студентів з кожної дисципліни 
навчального плану повинна забезпечувати системність знань, використання міжпредметних зв’язків,  
мобільність і критичність мислення, володіння методами і засобами обробки інформації, вміння 
застосовувати отримані теоретичні знання для розв’язування типових і нетипових, практичних і 
прикладних задач, володіння різними засобами навчання, включаючи нові інформаційні технології з 
використанням відповідного навчально-методичного і інформаційно-програмного забезпечення 
дисципліни. 

Тому основною вимогою до науково-дослідної роботи студентів є її аналітичний, творчий 
характер. 

Підвищення ефективності науково-дослідної роботи неможливо без впровадження нових 
інформаційних технологій з використанням відповідного навчально-методичного і інформаційно-
програмного забезпечення дисципліни. Використання мультимедійних технологій під час вивчення і 
застосування навчального матеріалу, а також візуалізація наданої інформації дозволяє, наприклад, 
точним наукам повернути притаманну їм наочність, яка приховується за абстрактністю і складністю 
понятійного та формульного апарату. 

Підвищення пріоритетності науково-дослідної роботи в структурі навчального процесу також має 
своїм наслідком трансформацію специфіки комунікації між викладачем та студентом. В цьому плані 
потрібно виокремити дві провідні тенденції – тенденцію до індивідуалізації освітнього процесу та 
тенденцію до диференціації роботи викладача зі студентами. 

Науково-дослідна робота – це метод вищої освіти і засіб індивідуалізації навчання у вигляді 
навчальної діяльності, в основу якого покладена взаємодія викладача і студентів, яка носить 
партнерський характер і приймає різні форми в залежності від цілей науково-дослідної роботи. Це вже не 
просто трансляція нових знань від викладача до студента, а відносини складної співпраці і змістовної 
комунікації із застосуванням інформаційних технологій та електронних засобів [4]. Педагогічне 
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керівництво науково-дослідною роботою здійснюється у формі порад, консультацій, на засіданнях 
проблемних груп, виступів на семінарах, гуртках, конференціях, у формі застосування різних 
методичних прийомів для зацікавленості та активізації роботи студентів для підвищення якості її 
виконання. 

Науково-дослідна робота студентів з геометрії, як однієї з фундаментальних дисциплін 
математичної підготовки майбутніх фахівців, відкриває широкі можливості для їх інтелектуального 
розвитку, а саме для формування та розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви, 
алгоритмічної культури, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, будувати математичні 
моделі досліджуваних процесів і явищ, обґрунтовувати отримані висновки та інше. Створення 
програмних засобів для розв’язування задач з геометрії, яка включає в себе аналітичну, конструктивну, 
проективну геометрії, методи зображень, диференціальну геометрію, топологію, основи геометрії є 
важливим завданням у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору [10]. 

Гурткова робота у вищих навчальних закладах дає можливість розкрити творчий та 
дослідницький потенціал студентів та мотивувати їх до саморозвитку та критичного мислення в 
подальшому. Відвідування наукових студентських гуртків допомагає студентам систематизувати 
отримані знання з геометрії, виокремити міжпредметні зв’язки та набути додаткові прикладні 
компетентності [6]. Водночас, для викладача, науковий студентський гурток – це можливість передати 
знання, що виходять за рамки звичайних навчальних програм, а також навчити студентів основам 
творчої наукової діяльності.  

Таким чином, науково-дослідницький гурток у найдієвіший спосіб сприяє розвитку навчально-
пізнавальної активності студентів, розширює можливості взаємодії студента і викладача для передачі 
цінного наукового і педагогічного досвіду. 

Тому, невипадково проблемі розробки програм різноманітних гурткових курсів присвячена 
велика кількість робіт.  

Науково-методичний аспект активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачає 
розроблення варіативних методичних систем навчання, що охоплюють побудову і технологічне 
забезпечення мотивацій, добір змісту, методів, прийомів, організаційних форм раціонального поєднання 
викладання педагога і самонавчання студента, підготовку систем диференційованих вправ, зокрема 
професійно значущих для майбутнього спеціаліста, визначення орієнтирів навчально-пізнавальної 
діяльності [8, с. 69]. Концепція студентського науково-дослідного гуртка базується на положеннях про 
розвиток особистісно-орієнтованої школи, системи методичної роботи, яка б відповідала потребам усіх 
суб’єктів педагогічного процесу. 

Тематику для гуртка слід вибирати із урахуванням наступних вимог:  
1) зміст навчального матеріалу має систематизувати та поглиблювати знання студентів з 

планових навчальних дисциплін; 
2) гурткові засідання мають сприяти активізації розумової діяльності студентів з метою їх 

інтелектуального розвитку;  
3) необхідно дотримуватись принципів: науковості і доступності навчального матеріалу, а також 

прикладної спрямованості набутих знань та умінь; 
4) необхідно враховувати актуальність тематики [4, 8, 14] . 
Стратегія реформування сучасної освіти має будуватися на формуванні здібності самостійно 

генерувати нові знання, здатності у нестандартних ситуаціях знаходити нові, творчі рішення. Для цього 
необхідні нові освітні технології для забезпечення кожній людині індивідуальної траєкторії розвитку 
творчих здібностей і становлення її як особистості та спеціаліста. Формування особистості спеціаліста 
передбачає активізацію і вдосконалення психічних пізнавальних інтересів (відчуття, сприйняття, 
уявлення, мислення, мова) у відповідності з вимогами спеціальності та професійної діяльності в цілому. 
У зв’язку з цим актуальними стають питання розвитку активності студентів та формування позитивних 
мотивів, що спонукають їх до пізнавальної діяльності [10]. 

Пізнавальна активність особистості є базою для розвитку інтелектуальної ініціативи і творчості 
як готовності виходити за межі заданого і включатися в не стимульовану ззовні інтелектуальну 
діяльність [3]. Бажання самостійно, за власним прагненням відшуковувати нову інформацію, висувати ті 
або інші ідеї, оволодівати іншими областями діяльності, творчості, породжує оригінальні ідеї і сприяє 
формуванню творчої активності. 

Під творчою активністю студента будемо розуміти його здатність самостійно створювати 
оригінальні цінності; організовувати свою навчальнопізнавальну діяльність, що реалізує потреби і 
вміння майбутніх учителів математики оволодівати знаннями і способами їх застосування до 
розв’язування нетрадиційних задач шкільного типу; його прагнення до пошуку нових шляхів розв’язання 
проблемних ситуацій і подоланню труднощів; відкриттю нових явищ як в самій навчальнопізнавальній 
діяльності, пов’язаній з розв’язуванням конкретних задач, так і в кінцевому її результаті; його вміння 
складати нові пізнавальні задачі та знаходити їх оптимальні розв’язки; приймати нестандартні рішення. 
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Підготовка майбутнього учителя математики досягає мети, якщо в результаті вдається сформувати 
ініціативного, творчо активного педагога, здатного, в свою чергу, формувати суспільно значиму 
особистість [3]. 

Формування творчої активності майбутніх учителів математики передбачає залучення їх в 
діяльність, яка вимагає прояву тих або інших творчих рис і тим самим ці риси формуючу. Важливе 
значення в формуванні  творчої активності мають форми організації творчої діяльності. Під творчою 
діяльністю студентів будемо розуміти сукупність тих видів робіт, в яких проявляється найбільш висока 
самостійність студентів, здатність знаходити оптимальні рішення проблемних ситуацій, які пов’язані з 
відкриттям нового як в самій сукупності робіт, так і в її кінцевих результатах, в яких відображаються їх 
особистісні якості, погляди, життєва позиція [3]. 

Для підвищення ефективності формування творчої активності майбутніх учителів математики 
доцільно використовувати активні форми проведення аудиторних і позааудиторних занять. 

Найбільш ефективними формами організації творчої діяльності майбутніх учителів математики, 
на нашу думку, є диференційоване навчання, особистісно орієнтоване навчання, ділова гра, проведення 
лекцій проблемно-орієнтованого характеру або проблемних лекцій, а саме: лекцій проблемного викладу; 
лекцій проблемного засвоєння; лекцій, на яких проблемний виклад поєднується з проблемним 
засвоєнням, які називаються комбінованими проблемними лекціями; лекцій з показами, ілюстраціями, 
презентаціями і демонстраціями; лекцій з елементами дискусії, бесіди, зацікавленого спілкування, які 
орієнтують майбутніх учителів математики на самостійне творче засвоєння знань, науково-дослідницька 
робота студентів. 

Геометрія має великі можливості для розвитку пізнавальної діяльності майбутнього вчителя 
математики через розвиток таких прийомів розумової діяльності, як аналіз, синтез, абстрагування, 
порівняння, узагальнення, аналогія, інтуїція тощо. З урахуванням спеціалізації та індивідуального 
розвитку студентів відповідно до їх здібностей та можливостей зміст курсів з геометрії, крім 
теоретичного матеріалу з обов’язковою та додатковою частинами, задачного матеріалу, що забезпечить 
міцне засвоєння базових знань, повинен містити і мотиваційний матеріал (система проблемних та 
евристичних задач і запитань, творчі та дослідницькі запитання, задачі міжпредметного змісту, історичні 
матеріали до вивчення відповідних тем курсу тощо). Потрібно звернути увагу студентів на широке коло 
прикладних і практичних задач, які розв’язуються методами і засобами геометрії [10]. 

Особливе значення для геометрії мають показ, демонстрація – наочно-чуттєве ознайомлення 
студентів із предметами, явищами, процесами, що сприяє створенню наочних образів, уявлень про них. 
Він передбачає демонстрацію на заняттях натуральних об’єктів та їх моделей, таблиць, схем, 
діапозитивів, діафільмів, використання комп’ютера як засобу наочності тощо. Важливою особливістю 
цього методу є поєднання показу, демонстрації зі словом викладача [8]. 

Сучасна модель розвитку національної системи освіти ґрунтується на новому розумінні 
концептуальних засад її реформування. Освіта набуває нових функцій у демократичному суспільстві і 
зорієнтована на всебічний розвиток, формування світоглядної культури та творчих здібностей 
особистості, для якої знання, вміння і навички стають засобом досягнення нових цілей для розвитку, 
саморозвитку, життєтворчості упродовж всього життя. Звернення до соціально-аксіологічної сторони 
творчості вимагає ґрунтовного аналізу системи освіти, навчання, виховання, тих умов і фактичних 
можливостей, які надаються суспільством для формування творчого потенціалу кожної людини [12]. 

Під творчою діяльністю розуміють діяльність, що дає нові, оригінальні продукти високої 
суспільної цінності. Серед якостей, необхідних для творчої діяльності, виділяють розумову активність, 
кмітливість і винахідливість, прагнення набувати знання, необхідні для виконання практичної роботи, 
самостійність при виборі і розв’язанні проблем, здатність бачити головне в різному і різне в подібних 
явищах тощо. 

Основу творчості вчителя складають: 1) професійно-фахові знання; 2) професійно-фахові уміння 
і навички; 3) професійно-значущі особистісні якості; 4) професійно-особистісне зростання та 
самовдосконалення. 

У розв’язанні проблеми розвитку інтелектуально-евристичних здібностей студентів – майбутніх 
вчителів математики, предметом особливої уваги повинно стати використання у навчальному процесі 
таких засобів, методів і форм навчання, які б сприяли розвитку критичності і незалежності мислення, 
допитливості, винахідливості, самостійності тощо. 

Досягнення необхідного розвиваючого ефекту при вивченні геометричних курсів можливе на базі 
реалізації діяльнісного підходу, який передбачає навчання не тільки готовим знанням, а і діяльності по 
набуттю математичних знань, освоєнню способів евристичних міркувань, створення педагогічних 
ситуацій, що стимулюють творче мислення студентів, формування умінь правильного використання 
означень і теорем, строгого логічного обґрунтування тих чи інших фактів [12]. В реалізації діяльнісного 
підходу важливе місце займають елементи дослідницької праці та наукового пошуку: самостійне 
доведення теорем та виведення формул, побудова та дослідження математичних моделей реальних 
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процесів, проведення обчислювальних експериментів із застосуванням сучасних інформаційних 
технологій та інше, що може стати змістом реферату, курсової або кваліфікаційної роботи. 

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість значно 
підвищити ефективність отримання і засвоєння навчального матеріалу, його пізнавальну доступність, 
врахувати індивідуальні особливості студентів, ефективно поєднати індивідуальну і колективну 
діяльність, надати навчальній діяльності творчого, дослідницького характеру [10]. 

Слід зазначити ще необхідність поєднання теоретичних і практичних досліджень, прикладне 
використання отриманих результатів наукових досліджень. В процесі виконання науково-дослідних 
робіт студенти мають навчитися узагальнювати результати виконання дослідження, робити висновки та 
виробляти практичні рекомендації щодо їх впровадження. 

Висновки. Науково-дослідна робота студентів на сучасному етапі повинна стати основою вищої 
освіти. На даному етапі ще багато чого потрібно зробити для налагодження ефективної цікавої, 
методологічно обґрунтованої науково-дослідної роботи студентів. Застосування сучасних технологій, 
орієнтація на науково-дослідну роботу студентів, впровадження багаторівневої структури освіти сприяє 
підвищенню якості освіти, зближенню і гармонізації з європейською системою освіти. 

Дослідження геометричних фігур та об’ємних тіл, їх видів, властивостей, перетворень, рухів, 
комбінацій, класифікацій, взаємного розміщення, пропорційності в науково-дослідній роботі студентів 
фізико-математичних спеціальностей ВНЗ є однією з передумов успішного розвитку здібностей у 
студентів, що обумовлює їх інтерес до своєї майбутньої професії, працелюбство і наполегливість. 
Вивчення і створення геометричних фігур, об’ємних тіл та їх комбінацій позитивно впливають на 
естетичне виховання студентів та їхнє сприйняття геометрії через мистецьку призму, а також – на зорові, 
чуттєві і інші відчуття студентів, що в свою чергу позитивно впливає на створення образів об’єктів та їх 
пізнання. 

Оптимальний об’єм, новизна, оптимальна важкість, пізнавальний інтерес, колорит, 
комбінаторність, наявність використання міжпредметних зв’язків, поступальний розвиток – це 
найкращій спосіб засвоєння знань і зацікавлення ними майбутніх вчителів математики, фізики та 
інформатики. 

В цьому розумінні геометрія як на площині, так і в просторі є невичерпним джерелом для нових 
наукових досліджень, цікавих робіт та математичних роздумів, для розробки алгоритмів і програмного 
забезпечення для створення геометричних образів і віртуальних моделей та апробування їх на практиці 
студентами фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
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ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY IN GEOMETRY FOR STUDENTS OF 
PHYSICS AND MATHEMATICS SPECIALTIES IN HIGH SCHOOL 

Summary 
The article examines the role of students’ scientific research work and scientific research groups in high 

school. The authors analyze different approaches and methodical systems, investigate various forms of 
organization of scientific research activity in geometry for students of physics and mathematics specialties in 
high school and suggest different methodical teaching techniques for optimal combination of classic and modern 
methods of its organization. 
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ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Анотація 
У статті розглянуто особливості організації навчально-дослідницької діяльності майбутніх 

учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Уточнено зміст поняття «науково-
дослідницька компетентність майбутніх учителів». Указано умови та форми організації навчання у ВНЗ 
на основі дослідницького та компетентнісного підходів. 

Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, науково-дослідницька компетентність, 
інформаційно-комунікаційні технології, майбутні вчителі, компетентнісний підхід, дослідницькій підхід, 
підготовка вчителів. 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Відповідно до статті 26 закону України «Про вищу 
освіту» серед основних завдань вищого навчального закладу є: провадження наукової діяльності шляхом 
проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому 
процесі; забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної 
діяльності. 

Науково-дослідницька робота, як органічна складова цілісної системи професійної підготовки 
фахівців з вищою педагогічною освітою в університеті, дозволяє повноцінно реалізувати в освітньому 
процесі тріаду «освіта – наука – інновації», що є запорукою успішної діяльності ВНЗ. Вона передбачає 
навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій 
діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових 
проблем.  

Підготовка педагогічних кадрів до майбутньої роботи на рівні педагогів-дослідників, майбутніх 
новаторів, обумовлена наявністю суперечностей між зростаючими вимогами до педагогічних 
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досліджень, як базової основи для формулювання законів і принципів розвитку досліджуваного 
педагогічного середовища і невідповідність цим вимогам умов використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), як важливого компонента на етапі педагогічного наукового 
дослідження; розвитком нових ІКТ та недостатнім застосуванням методології спеціалізованих 
програмних засобів в системі підготовки педагогічних кадрів. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Проблема підготовки студентів до науково-
дослідницької діяльності була предметом вивчення в різні періоди становлення і розвитку вищої 
педагогічної освіти України. На сучасному етапі розвитку освіти вона є одним із важливих засобів 
підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів. Комплексне дослідження ґенези 
підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних 
закладах України (кінець XIX - XX століття) здійснив Г. Т. Кловак. Історичний аналіз теоретичної і 
методичної підготовки до науково-дослідної роботи студентів ВНЗ проведено в роботах С. В. Єфремова, 
О. М. Микитюка, Н. В. Пузирьової. 

Зокрема, С. В. Єфремовим вказано передумови організації професійно спрямованої науково-
дослідної роботи (НДР) студентів у ВНЗ України у другій половині XX століття, обґрунтовано етапи 
розвитку цієї роботи та періоди (1950-ті  перша половина 1970-х рр.  етап поглиблення провідної ролі 
професійної спрямованості в НДР студентів, друга половина 1970-х  1980-ті рр.  етап посилення 
інтеграції НДР студентів з навчальним процесом у ВНЗ, науковими установами та виробництвом, 1990-ті 
р.  етап зміни змісту НДР студентів відповідно до нових політичних і соціально-економічних умов 
розвитку незалежної України) [3, с.6].  

На основі проведеного аналізу О. М. Микитюк узагальнив та охарактеризував умови успішної 
організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах України в XIX ст., серед яких: 
організація науково-дослідної роботи на засадах самоуправління та автономії навчальних закладів, 
створення умов для творчої діяльності вчених, атмосферу загального співробітництва між вченими, 
викладачами і студентами; моральне та матеріальне стимулювання праці вченого [4, с.33]. Указані умови 
не втратили своєї актуальності й нині. 

В окремих працях науково-дослідна робота розглядається як ресурс розвитку творчого 
потенціалу студентів (О. С. Овакімян), як обов’язкова умова пізнавальної активності майбутніх учителів 
гуманітарного профілю (О. В. Єгорова). Деякі методологічні підходи, принципи, зміст, етапи, форми та 
методи підготовки майбутніх учителів до дослідницько-педагогічної діяльності відображено в роботі 
П. П. Горкуненко, формування самостійно-дослідницької діяльності – О. М. Князян, готовності до 
науково-дослідної діяльності – Л. Ю. Султанової. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів 
розкривається у наукових працях О. Л. Миргородської, О. В. Рогозіної, М. І. Фалько та ін.  

У контексті компетентнісного підходу науково-дослідницька діяльність сприяє розвитку і 
формуванню дослідницької (науково-дослідницької, науково-пізнавальної) компетентності, яка в 
роботах Л. В. Бурчак, К. П. Осадчої, Л. З. Тархан визначається як складова професійної компетентності 
майбутніх учителів. 

Найбільш ефективними підходами, що сприяли формуванню дослідницьких умінь, навичок 
майбутнього вчителя визначено компетентнісний, системний, діяльнісний, особистісно-розвивальний, 
акмеологічний й герменевтичний [1, с.16] . Одним із ефективних інструментів і засобів, які забезпечують 
розвиток дослідницьких умінь є використання ІКТ. Дослідницькій підхід у навчанні з використанням 
ІКТ відображено в роботах В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, С. А. Ракова, С. О. Семерікова та ін. Деякі 
аспекти підготовки майбутніх вчителів до використання прикладного програмного забезпечення для 
аналізу і прогнозування педагогічних явищ та процесів описано у роботах [15-16]. 

Слід відзначити, що методологія застосування ІКТ під час проведення педагогічних досліджень 
студентами педагогічних спеціальностей, як засобів для аналізу і прогнозування педагогічних систем, 
явищ та процесів, залишається недостатньо дослідженою та розробленою, не зважаючи на зростання їх 
актуальності та практичної значущості. 

Мета статті – визначити особливості організації  науково-дослідницької діяльності майбутніх 
учителів з використанням ІКТ. 

Виклад основного матеріалу. У Бухарестському комюніке (2013 р.), зазначається: «Вища освіта 
повинна бути відкритим процесом, в якому студенти розвивають інтелектуальну незалежність та 
упевненість у собі поряд із професійними знаннями та навичками. Займаючись академічним навчанням і 
дослідженнями, студенти повинні набувати здатність упевнено оцінювати ситуації та обґрунтовувати 
свої дії на основі критичного мислення» [7, с. 15]. Тому, освітня діяльність ВНЗ побудована на основі 
компетентнісного підходу повинна носити дослідницький характер і забезпечувати «випереджаюче 
навчання». Відповідно до компетентнісного підходу навчання характеризується тим, що: в центрі 
процесу навчання – студент; в основі навчальної діяльності – співробітництво, співпраця студентів; суть 
технології навчання – розвиток здібностей студента до самоосвіти; передача знань здійснюється з 
використанням інноваційних технологій навчання. 
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Поділяємо думку С. А. Ракова, що завдяки впровадженню нової парадигми освіти, головним 
завданням якої виступає не тільки й не стільки засвоєння визначеного навчальною програмою обсягу 
знань, а опанування методом створення нових знань, методом застосування набутих знань для 
розв’язання індивідуально та соціально значущих задач, у процесі підготовки та перепідготовки учителів 
особливого значення набувають дослідницькі підходи. Діалектика розвитку методології навчання в цій 
моделі освіти є «рухом від передавання системи знань від викладача до студента до самостійного 
конструювання студентом особистої системи знань у навчальному процесі на основі дослідницьких 
підходів у навчанні», а «функції викладача перетворюються з функції демонстратора готових теорій у 
менеджера процесу пошуку та конструювання нових знань, функції студента – з реципієнта готових 
теорій до активного конструктора власної системи знань» [8, с.4]. 

Обов’язковою умовою становлення кваліфікованих фахівців є досконале оперування методами 
самостійного пошуку, аналізом, синтезом процесів і явищ, що відбуваються. Вказані уміння є 
обов’язковими складовими професійної підготовки майбутній учителів. Ефективно вони формуються у 
процесі науково-дослідної роботи, взаємопов'язаними елементами якої є: навчальна науково-
дослідницька, що передбачається навчальним планом вищого навчального закладу і є обов’язковою, й 
науково-дослідницька, яка може здійснюватися на добровільній основі. У першому випадку вона 
реалізується через написання рефератів, підготовку та захист курсових робіт, виконання самостійних, 
контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку; семінарські й практичні заняття з 
включенням у них елементів науково-дослідної роботи, виконання індивідуальних навчально-дослідних 
завдань тощо, в другому випадку – участь у роботі предметних гуртків; проблемних груп, секцій, 
лабораторій; роботу в студентських інформаційно-аналітичних і культурологічних центрах; написання 
статей, тез доповідей, інших публікацій тощо [14, с.159-163]. 

За визначенням З. І. Слєпкань науково-дослідницька діяльність – це інтелектуальна праця, 
спрямована на здобуття знань, вироблення навичок та вмінь. У межах вищої школи вона спрямована на 
виконання таких завдань: 

 формування наукового світогляду, оволодіння студентами методологією і методами наукового 
дослідження, розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця; 

 розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у розв’язанні теоретичних 
і практичних завдань; 

 прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності, залучення їх 
до розв’язання наукових проблем; 

 поглиблення знань у певному науковому напрямі, формування вмінь виконання курсових 
робіт і дипломних проектів, підготовку публікацій; 

 створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, підготовка й виконання у вищому 
навчальному закладі резерву вчених-дослідників, викладачів [11, с.161-167]. 

Науково-дослідницька діяльність студентів, як майбутніх педагогів-дослідників, спрямована на 
пояснення явищ і процесів, установлення їх зв'язків і відношень, теоретичне й експериментальне 
обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання та має у 
своєму процесі такі етапи: планування (проектування), дослідження (застосування методів до об’єктів 
дослідження з метою отримання потрібних даних), формулювання та інтерпретації результатів 
дослідження. Унаслідок пошукової діяльності суб'єктивний характер «відкриттів» студентів може 
набувати певної об'єктивної значущості та новизни. 

Одночасно, навчання студентів елементів дослідницької діяльності, організації та методики 
наукової творчості потребує використання інноваційних технологій навчання, зокрема інформаційно-
комунікаційних технологій навчання. 

Беручи до уваги визначення Л. Ю. Султанової [13, c.8] науково-дослідницьку діяльність в 
контексті ІКТ-освіти визначаємо як організовану підсистему системи професійної підготовки фахівців у 
вищих навчальних закладах, яка передбачає інтелектуальну творчу діяльність студентів, спрямовану на 
вивчення конкретного предмета (явища, процесу) з метою отримання об`єктивно нових знань про нього і 
їх подальшого використання в практичній діяльності з використанням засобів ІКТ на кожному з етапів 
вказаної діяльності. Формування готовності майбутніх учителів до науково-дослідницької діяльності з 
використанням ІКТ визначаємо як процес створення необхідного досвіду, майстерності та мотиваційних 
детермінант, які надають можливості здійснювати цю діяльність найбільш ефективно. Мотиваційний 
компонент формування дослідницьких умінь, що визначається, як внутрішня потреба особистості у 
науково-дослідницькій діяльності, утворює основу для реалізації інших структурних її компонентів. 
Ведучими мотивами навчально-дослідницької діяльності, як показали у своїх дослідженнях 
Л. В. Кондрашова, О. Г .Ярошенко, є особистісні (інтереси в дії) [10, c.8]. 

Серед запропонованих загальних компетентностей в рамках проекту TUNING можна виділити ті, 
які характеризують здатність і готовність студентів до науково-дослідницької діяльності: 
інструментальні (здатність до аналізу і синтезу; здатність до організації і планування, навички 
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управління інформацією, тобто уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, 
елементарні комп’ютерні навички, розв’язання  проблем, прийняття рішень); міжособистісні (здатність 
до критики та самокритики, здатність спілкуватися з експертами інших галузей); системні (дослідницькі 
навички та вміння, здатність породжувати нові ідеї (креативність), здатність працювати самостійно, 
планування і управління проектами) [9, с.33].  

Результати науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів під час навчання у ВНЗ 
вказують на рівень розвитку (сформованості) науково-дослідницької компетентності, як однієї із 
компонент професійної компетентності. 

Беручи до уваги визначення Л. В. Бурчак [1, с.6], М. С. Голованя [2, с.61], К. П. Осадчої [5, c.97], 
під науково-дослідницькою компетентністю будемо розуміти цілісну, інтегративну якість особистості, 
що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та 
особистісні якості і виявляється у готовності і здатності здійснювати наукову та дослідницьку діяльність 
з метою отримання нових знань шляхом застосування методів наукового пізнання, застосування 
творчого підходу в цілепокладанні, плануванні, прийняті рішень, аналізі та оцінці результатів науково-
дослідницької діяльності. Під науково-дослідницькою компетентністю майбутнього вчителя розуміємо 
цілісну, інтегративну якість особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід діяльності 
дослідника, які проявляється в потребі особистості володіти методологією наукової творчості; умінні 
спостерігати й аналізувати, висувати гіпотези щодо вирішення дискусійних питань; виконувати 
дослідницьку роботу; вмінні проводити педагогічні дослідження, організовувати учнівський 
експеримент; узагальнювати та передбачати наслідки дослідницької діяльності у процесі навчання у ВНЗ 
та в подальшій професійній діяльності. 

Науково-дослідницька компетентність передбачає: наявність уявлень про найбільш актуальні 
напрями досліджень в сучасній теоретичній та експериментальній науці; вільне володіння іноземною 
(переважно англійською) мовою в галузі професійної діяльності й міжособистісного спілкування; 
розуміння філософських концепцій в обраній галузі наукової діяльності; володіння методологією 
наукової дисципліни (галузі), знання її закономірностей і готовність використовувати знання даної галузі 
і у своїй практичній діяльності; уміння чітко формулювати суть досліджуваної проблеми, мету, об'єкт, 
предмет, робочу гіпотезу, завдання дослідження, спланувати експеримент; розуміння основних 
методологічних принципів наукового дослідження і застосування їх на практиці; володіння методами 
наукового дослідження (анкетування, тестування, моделювання, спостереження тощо); уміння 
теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити висунуту ідею в рамках досліджуваної 
проблеми; уміння аналізувати результати своєї науково-дослідницької діяльність, робити необхідні 
висновки (проводити методологічну рефлексію); активність, відповідальність та особисту участь в 
організації будь-якого експерименту; уміння вести наукову дискусію, аргументовано відстоювати свою 
точку зору; уміння аналізувати дані наукового експерименту з використанням методів математичної 
статистики і комп'ютерних технологій; уміння підготувати публікацію або виступ за результатами своєї 
наукової роботи [2, c. 62]. 

Готовність майбутнього вчителя до науково-дослідницької діяльності з використанням ІКТ 
визначається рівнем сформованості професійної ІКТ-компетентності на рівні дослідника. ІКТ-
компетентність визначається  як «підтверджена здатність особистості автономно і відповідально 
використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних 
індивідуальних потреб і розв’язування суспільно значущих, зокрема професійних, задач у певній 
предметній галузі або виді діяльності» [6, c.46]. 

На основі підходу розробленого Міжнародним товариством з інформаційних технологій в освіті 
(International Society for Technology in Education (ISTE)) виділяють шість рівнів розвитку ІКТ-
компетентності вчителів, а саме: 1) має уявлення (розуміє важливість та необхідність ІКТ для розвитку 
освіти.); 2) мінімальний базовий (уміє користуватися готовими програмними продуктами у власній 
діяльності); 3) базовий (знає і вміє використовувати основні поняття ІКТ); 4) поглиблений (вільно оперує 
знаннями з ІКТ у професійній діяльності); 5) дослідницький (дозволяє вчителеві вільно оперувати 
знаннями з ІКТ, Інтернет-ресурсами і використовувати їх у дослідницькій, проектній діяльності); 
6) рівень експерта (дозволяє вчителеві вільно оперувати знаннями з ІКТ, Інтернет-ресурсами, оцінювати 
інноваційний розвиток ІКТ і виступати як експерт з питань впровадження ІКТ у навчально-виховний 
процес) [6, с.65-68]. Останні 2 рівні характеризують майбутнього вчителя як дослідника (готовність і 
здатність проводити дослідницьку діяльність) та науковця (готовність і здатність до наукової діяльності 
на рівні експерта).  

Відповідно до проекту ЮНЕСКО «Структура ІКТ-компетентності вчителів. Рекомендації 
ЮНЕСКО» (UNESCO ICT-CFT) розвиток ІКТ-компетентності на рівні дослідника є результатом 
реалізації підходу «створення (продукування) знань». Стратегічною метою цього підходу є підвищення 
продуктивності за рахунок навчання учнів, громадян і трудових ресурсів, здатних постійно брати участь 
в створенні знань та інновацій, здобувати освіту протягом всього життя. Вчителі, компетентні в 
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застосуванні підходу створення знань, повинні уміти розробляти цифрові освітні ресурси і навчальні 
середовища; використовувати ІКТ в якості інструмента для формування в учнів здатностей генерувати 
(будувати) знання і розвивати критичне мислення; підтримувати рефлексію як необхідну складову 
освітньої діяльності; створювати спільноти знань для своїх колег та учнів; повинні грати ведучу роль у 
процесі формування і впровадження стратегії розвитку своєї школи як співтовариства, що засноване на 
принципах інноваційності та безперервного навчання в умовах інформатизації освіти [12, c.15]. 

Серед умов, що сприятимуть розвитку і формуванню науково-дослідницької компетентності 
майбутніх учителів в контексті ІКТ-освіти є: організація науково-дослідницької роботи на засадах 
самоуправління та автономії навчальних закладів;  побудова комп’ютерно-орієнтованих методичних 
систем, які сприятимуть творчій діяльності майбутніх учителів, співробітництві між вченими, 
викладачами і студентами; інтегрування ІКТ у всі види науково-дослідницької діяльності майбутніх 
учителів.  

 

 
Одночасно, у «суспільстві знань» навчання має бути побудоване на дослідженнях у певній галузі 

(дисципліні), замість короткотермінових наукових завдань повинні ставитися довготермінові, замість 
відтворення відомих знань створюються нові знання. Організація науково-дослідницької діяльності студентів 
орієнтовних на дослідженні у напрямі розвитку в студентів здатності виконувати дослідження та генерувати 
(створювати) нові знання, ( щоб студенти були не стільки споживачами знань, а їх творцями) відображено на 
рисунку 1 [17, c.7]. Відповідно до вказаної моделі організації освітньої діяльності у ВНЗ: навчання на 
рівні бакалавра (6 рівень Національної рамки кваліфікацій (НРК)) повинне бути засноване на змісті 
дослідження, на рівні магістра (7 рівень НРК) – зосереджене на дослідженні. Провідну роль в організації 
і розвитку освітньої діяльності ВНЗ зосередженої на методах дослідження і на самих дослідженнях 
відіграють відкриті інструментальні системи Moodle, BlackBoard, WebCt, LearningSpace та ін., що 
призначенні для організації самостійно-пізнавальної діяльності суб’єктів освітнього процесу як у 
локальній, так і в глобальній мережі. 

Висновки. Науково-дослідницькі та ІКТ-компетентності відносяться до найважливіших 
ключових компетентностей ХХІ століття. Набуття компетентностей цих груп на відповідному рівні 
дадуть можливість майбутнім учителям розв’язувати складні професійні, суспільно значущі задачі в 
нестандартних і нетипових ситуаціях, використовуючи потужний арсенал інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання. Правильно організована і ретельно спрямована науково-дослідницька діяльність 
студентів у навчальному процесі, зокрема з використанням ІКТ, сприяє поглибленому засвоєнню 
навчальних дисциплін, виявленню індивідуальності, формуванню власної думки щодо конкретної 
дисципліни; розкриває такі важливі для майбутнього дослідника якості, як рефлексивне, творче 
мислення, відповідальність і уміння відстоювати власний погляд, самостійність й ініціативність, 
індивідуальний професіоналізм, стійку внутрішню мотивацію.  
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Рис.1. Організація науково-дослідницької діяльності студентів у ВНЗ 
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ORGANIZATION OF FUTURE TEACHERS RESEARCH WORK WITH THE USE OF ICT  
Summary 

The peculiarities of organization of research activity of future teachers using information and 
communication technologies are examined in the article. The concepts of “research competence of future 
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teachers” is specified. The prerequisites and the forms of organization of educational process at higher 
educational institution on the basis of research and competence approaches are pointed out. 

Keywords: research activity, research competence, information and communication technologies, future 
teachers, competence approach, research approach, training of teachers, higher education, innovative method, 
educational process. 
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Анотація 
У статті виявлено та схарактеризовано важливі складові риторико-комунікативної культури 

суб’єктів освітнього й управлінського процесів сучасного університету. Їх розглянуто в якості 
першооснови інтегративного чинника формування академічної еліти. Вони запропоновані і як підґрунтя 
до розроблюваної системи критеріїв оцінки риторико-комунікативної культури представників 
академічної еліти в цілому та самооцінки окремої елітарної риторичної особистості. Роботу виконано у 
рамках тематики І Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція вищої освіти і науки» (Київ, 
7 жовтня 2015 р.).  

Ключові слова: риторико-комунікативна культура, риторика, сучасний університет, академічна 
еліта, складові риторико-комунікативної культури сучасного університету, критерії оцінки риторико-
комунікативної культури представників академічної еліти, суб’єкти освітнього й управлінського 
процесів, елітарна риторична особистість, інтеграція вищої освіти і науки, риторикознавство.  

 
Постановка проблеми та її актуальність. Риторико-комунікативна культура сучасного 

університету постає об’єктом міждисциплінних досліджень вищої школи й освітнього лідерства та 
передбачає комплексне вивчення ролі, завдань, компонент і чинників формування риторичної культури 
елітарної особистості за умов вищої школи, а також шляхів постійного удосконалення ритора-освітянина 
як людини-громадянина і фахівця своєї справи, так і організатора та керівника багатогранними 
процесами життєдіяльності сучасного університету. Це, з огляду на трансформаційні, мобілізаційні та 
глобалізаційні процеси в Україні і світі та нагальну назрілість системних реформувань в освітній галузі, 
спонукає до пошуків нових підходів до вивчення риторикознавчих засад комунікативної культури 
щонайменше трьох цільових університетських аудиторій – студентської, професорсько-викладацької й 
організаційно-управлінської.  

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Інтерес до означеної проблематики виявляється у 
новітніх наукових і навчально-методичних розробках багатьох вітчизняних риторів – науковців та 
освітян (педагогів, правознавців, філологів, філософів, психологів, соціологів, культурологів, богословів, 
журналістів, мистецтвознавців, державних управлінців), які досліджували (та викладали) риторику як 
науку і навчальну дисципліну. Серед них щонайперше назвемо Семена Абрамовича, Ірини Анненкової, 
Володимира Аннушкіна, Ольги Баєвої, Ярослави Білоусової, Валентина Вандишева, Олесі Глазунової, 
Ніни Голуб, Олени Гончарової, Світлани Єрмоленко, Віктора Івченкова, Наталії Іпполітової, Людмили 
Колесникової, Зої Курцевої, Зоряни Куньч, Ольги Марченко, Любові й Оксани Мацько, Світлани 
Мінєєвої, Анни Михальської, Валеріана Молдована, Ольги Олійник, Марини Препотенської, Зінаїди 
Савкової, Олександри Сербенської, Олександра Сковороднікова, Наталії Сивачук, Ольги Сиротиніної, 
Любові Струганець, Михайла Требіна, Марії Чікарькової та їхніх молодих послідовників.  

Зауважимо: на сторінках «Національного освітнього глосарію: вища освіта» (К., 2011) ще не 
відображено визначення таких важливих категорій, як «культура», «еліта» чи похідних від них. Так само 
й у риторикознавчих словниках-довідниках (Семена Абрамовича, Валентини Василенко, Вікторії 
Герман, Наталії Колотілової, Зоряни Куньч, Михайла Панова, Галини Сагач, Любові Туміної, Марії 
Чікарькової й ін.) щодо поняття «риторична культура», хоча його змістові параметри викладено у 
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наступних дисертаціях і монографіях вітчизняних науковців:  
• Ольги Марченко «Ораторское искусство как явление гуманитарной культуры» та «Риторика как 

феномен культуры» (обидві – СПб., 1992 і 2001);  
• Олени Юніної «Риторическая культура и ее современные проблемы» (Єкатеринбург, 1998);  
• Ярослави Білоусової «Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у 

навчально-виховному процесі» (К., 2004);  
• Марини Препотенської «Екзистенційні виміри риторики» (К., 2006);  
• Людмили Колесникової «Риторическая личность преподавателя-филолога в контексте 

профессиональной культуры» (Орел, 2006–2007);  
• Ніни Голуб «Риторика у вищій освіті» (Черкаси, 2008) та «Теоретико-методичні засади 

навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах» (К., 2009);  
• Зої Курцевої «Коммуникативно-нравственный аспект риторического образования» (М., 2011);  
• Олени Гончарової «Античне красномовство як дискурсивний феномен культури» й «Античне 

красномовство як феномен європейської культури» (обидві – Київ, 2011 і 2013);  
• Галини Сагач «Риторика як інтегративна наука у підготовці гуманітаріїв і богословів» 

(Ужгород, 2012); а також інших авторів наукових «риторик», які не тільки часто послуговуються цим 
словосполученням, але й постійно опікуються проблемами формування риторичної культури особистості 
в умовах вищої освіти.  

Мета статті – виявити та схарактеризувати важливі складові риторико-комунікативної 
культури суб’єктів освітнього й управлінського процесів сучасного університету; розглянути їх в якості 
першооснови інтегративного чинника формування академічної еліти та підґрунтя до розроблюваної 
системи критеріїв оцінки риторико-комунікативної культури представників академічної еліти в цілому та 
самооцінки окремої елітарної риторичної особистості. 

Виклад основного матеріалу. До проблеми багатогранності ціннісної парадигми феномену 
риторико-комунікативної культури як обов’язкової компоненти духовної культури людства ми 
зверталися у попередніх публікаціях, зокрема у розділі до монографії «Оптимізація циклу соціально-
гуманітарних дисциплін у вищій освіті України в контексті євроінтеграції» (К., 2014) [5]. У статті 
«Окремі питання з вивчення риторико-комунікативної культури сучасного університету як 
інтегративного фактора формування академічної еліти України» (К., 2015) наводили різні визначення 
риторики [4, 155] й з’ясували, що риторико-комунікативна культура сучасного університету постає як 
цілісна система (програма) дій (а затим і критеріїв оцінки її окремих складових), направлених на 
представників академічної еліти в цілому та самооцінки окремої елітарної риторичної особистості; а 
риторико-комунікативна культура постає об’єктом міждисциплінарних досліджень вищої школи й 
освітнього лідерства та передбачає комплексне вивчення.  

Опанування надбаннями сучасної риторики ґрунтується на засадах класичної риторики й 
виховується у цілеспрямованому процесі вивчення таких університетських дисциплін (окрім власне 
загальної та професійно зорієнтованої риторики), як: етика і логіка, філософія й естетика, історія та 
культурологія, педагогіка і психологія, мово- і літературознавство, мистецтво- й журналістикознавство, 
юриспруденція й основи наукових досліджень, теорії масових та соціальних комунікацій тощо, а також 
таких предметів, як українська мова, стилістика сучасної української мови, культура сучасної української 
мови, культура фахового мовлення, культура спілкування та мовленнєвий етикет, український 
комунікативний етикет, практикум з культури мовлення, теорія аргументації, основи теорії мовлення, 
мовленнєві комунікації та мистецтво діалогу, еристика, психологія навчання ораторському мистецтву, 
сценічна майстерність, майстерність усних виступів, мистецтво презентації й інших.  

Мовлення (попередньо осмислене) – з урахуванням його невербальних комунікативних 
компонент і засобів – є основним інструментом спілкування абітурієнта, студента, викладача-педагога і 
керівника-освітянина не тільки у їхній внутрішній комунікації, а й у зовнішньому діалозі культур зі 
світом. І поза культурної сфери неможливе якісне та ефективне міжособистісне спілкування, 
становлення й розвиток будь-якої особистості, не говорячи вже про елітарну. Процес взаємодії оратора 
як людини-громадянина й організатора й керівника процесом життєдіяльності комунікативної аудиторії 
здавна визнаний складним і багаторівневим. Його неможливо визначити поза функціями культури 
(інформаційною, пізнавальною, комунікативною, інтегративною, аксіологічною, виховною й 
світоглядною) та функціями публічного мовця (комунікативною, просвітницькою, виховною тощо).  

Для прикладу, звернімося до теми «Риторична культура особистості», викладеній у навчальному 
посібнику Марини Препотенської «Риторика. 10 ключових тем» (К., 2009) [3], де авторка, 
характеризуючи соціальні явища, що природно відображаються у логосфері України (з її низькою 
культурою мовлення, розповсюдженням нецензурної лексики, поширенням карного арго у комунікації 
різного рівня, чисельними маніпуляціями свідомістю у медіа-просторі, політиці, бізнесі, сектантстві 
різних ґатунків, низькопробні тексти у маскультурі), запровадила філософський, антропоцентричний 
підхід до риторики. На її думку, проблема риторичної культури постає як частина загальної 
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проблематики у справі духовного відродження; до цього твердження схильна переважна більшість 
дослідників і викладачів риторики. Визнаючи провідну роль моральному аспекту людського 
мислемовлення, вона зазначає й інші параметри риторичної культури, які потребують досконалення, 
можуть ставати шляхетними завдяки саме етичному пафосу промовця. Для неї риторична культура – це 
сукупність вербальних й невербальних засобів трансляції промовцем своїх думок в їх етичній, естетичній 
та інтелектуальній єдності [3, 53]. Відтак, із-поміж складових риторичної культури знаходимо і 
доброзичливе ставлення до співрозмовників, слухачів, й адекватну кінетику та ефективну техніку 
мовлення, і високу культуру мови, й актуальність теми спілкування та логічність викладу, й образність та 
новизну інформації, єдність форми і змісту, і позитивну енергетику промовляю чого і його впевненість 
[3, 53–54]. 

Зацікавив нас і наведені у згадуваному виданні Марини Препотенської специфічні моделі 
мислемовлення, що відповідають гендерним проявам особистості, – особливості чоловічої та жіночої 
риторики. Так званій «маскулінній риториці» властиві: пріоритет раціо, логічність; сильний вольовий 
посил; готовність до агресії; природність поведінки; впевнена інтонація; низький голос; обмежений 
словниковий запас й культура мови; низький поріг слухання; достатньо повільний темп мови; стримана 
жестикуляція; контроль за мімікою, статичне обличчя; уміння дотримуватися пауз; небагатослівність; 
критичність мисле мовлення; амбіційність; увага до суті справи, про яку йдеться. «Фемінна риторика» 
схарактеризована такими ознаками, як: пріоритет емоцій над раціональністю висловлюваного, увага до 
усього зовнішнього, щирість, сповідальність, артистизм, позерство, навіюваність, швидкий темп 
мовлення, високий голос, балакучість, багатство інтонацій, невміння тримати паузу, душевність, великий 
словниковий запас, розвинена культура мови, пріоритетна увага до атмосфери спілкування, уміння 
слухати і співпереживати, сенситивність, толерантність та елементи невпевненості [3, 62–63]. 

У «Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти» (К., 2003) знаходимо єдине згадування 
словосполучення «риторична ефективність» [1, 183], а чимала увага у документі приділена описові 
комунікативних компетенцій (див. Р. 5.2 «Комунікативні мовленнєві компетенції») [1, 161–193], 
необхідних в академічній, професійних та соціально-громадянських сферах комунікації. У такому 
розгляду академічною прийнято вважати таку сфера комунікації, яка безпосередньо пов’язана з 
навчальним процесом з напряму (спеціальності), що організований в університеті; професійну, – що 
передбачає володіння особою з вищою освітою повним комплексом знань, умінь та навичок, які 
характерні для окремої професії; а соціально-громадську – таку сферу комунікації, у якій особа з вищою 
освітою виконує свої обов’язки як людина суспільства, що залучена в різні види спілкування з 
різноманітними цілями. Так, у вузькому значенні комунікативна компетентність складається із 
лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, де, скажімо, лексична компетенція 
містить такі підвиди, як граматична, семантична, фонологічна, орфографічна й орфоепічна компетенції. 
Також у цьому документі визнається, що досі не існує повного вичерпного опису будь-якої мови як 
формальної системи для вираження значень, оскільки «мовленнєва система надзвичайно складна, і мова 
великої, розмаїтої, розвиненої спільноти ніколи повністю не осягається жодним з її користувачів» [1, 
161–162] тощо.  

Загальноприйнято: риторика як комплексна наука інтегрує у собі змістові компоненти багатьох 
суміжних дисциплін і розвиває в людині цілісну систему особистісних якостей, які й визначають 
показники її риторичної культури, а саме: 1) мисленнєвої культури оратора, 2) його мовленнєвої 
культури, 3) комунікативної культури (культури поведінки самого виступаючого і культури його 
спілкування з аудиторією) та 4) культури виконавської майстерності виступаючого. Якщо брати за 
основу ці складники риторичної культури публічного мовця, введені до науково-педагогічного дискурсу 
Зоряною Куньч у її «Риторичному словнику» (К., 1997) [4, 238] (хоча власне «риторичної культури» як 
самостійного базового поняття не виділено), то спробуємо схарактеризувати кожний із них за рахунок 
опису відповідних (часто взаємодоповнюваних і взаємозбагачуваних) критеріїв оцінки їхньої якості, 
серед яких виділимо (перелік буде уточнюватися й доповнюватися):  

• по-перше:  
мисленнєва (або логічна) культура представника академічної еліти може включає такі 

компоненти, як: глибинне знання матеріалу промови через усебічний аналіз предмета мовлення; 
усвідомлення законів і правил риторики і логіки; розуміння жанрової специфіки різновидів ораторського 
мистецтва; дотримання принципів інтелектуальної роботи, що продиктовані особливостями сучасного 
рівня наукового, технологічного, художнього, морального й іншого розвитку суспільства; 
аргументованість у викладі власних переконань та спростуванні хибної чи помилкової думки опонента; 
постійне розширення, поглиблення й поповнення знань, інтелект і свідомий підбір інформації, системний 
аналіз явищ (переконливість та істинність, зрілість і лаконічність, глибина й ерудиція, логічність і 
оперативність, самостійність і самокритичність, гнучкість і відкритість, точність і ясність мислення);  

• по-друге:  
мовленнєва культура (або лінгвістична компетентность) мовця характеризує його досконале 
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володіння державною літературною мовою; збереження мовних норм вимови, наголосів, слововживань і 
побудови висловів; володіння процесом правильного говоріння; вираження думки і дієвій словесній 
формі; багатство словникового запасу; різноманітність граматичних конструкцій та виражально-
зображальних засобів сучасної української літературної мови; знайомство зі стилями ораторських 
промов та жанровими особливостями різновидів публічних виступів; урахування традицій і новацій 
вітчизняної та європейської риторичної спадщини; навички володіння усним словом; мовний етикет; 
дотримання норм орфографії і пунктуації (нормативність і правильність, грамотність і літературність 
усної і писемної мови, стилістична точність і виваженість, образність і стислість, виразність і 
доцільність, лексичне і фразеологічне багатство, якість, ясність і чистота мовлення);  

• по-третє:  
мовленнєва культура (або лінгвістична компетентность) елітарної риторичної 

особистості може бути характеризована її орієнтуванням у комунікативних стратегіях і тактиках, 
урахуванням умов ефективної комунікації, веденням конструктивного діалогу, коригуванням взаємодії у 
ході комунікації; протистоянням некоректним засобам ведення різновидів публічної комунікації; 
знанням складових моделі ораторської діяльності, розвиток природних здібностей до мистецтва 
красномовства; знанням позамовних аспектів ораторської діяльності; розумінням структури і композиції 
ораторського твору; подоланням ораторського стресу перед виступом чи під час нього бар’єрів у 
спілкуванні й; повагою до співрозмовника через вивчення його інтересів; збалансованістю у подачі 
логічного та емоційного матеріалу, управлінням власною поведінкою і поведінкою аудиторії; умінням 
налагоджувати вербальний і невербальний контакт аудиторією та викликати її на роздуми; залученням 
однодумців; відповідальністю за свої риторичні вчинки; духовними засадами спілкування; дотриманням 
регламенту роботи, вправністю із техніки мовлення та постановкою голосу професійного мовця, 
тренуванням у творенні власних промов і виразному читанні зразків ораторської прози 
(комунікативність, конструктивність та ефективність, правильність дикції та інтонації, милозвучність та 
естетизм; діапазон голосу; ввічливість і тактовність, коректність і природність у ході комунікаційних 
процесів);  

• по-четверте:  
культура виконавської майстерності (артистизм) виступаючого містить у собі наступні 

компоненти: засвоєння досвіду кращих риторів минулого і сьогодення; наслідування взірців ораторських 
промов; постійне самовдосконалення власного ораторського стилю; прагнення до риторичного ідеалу; 
уявлення про специфіку системи образів красномовців різних історичних епох; почуття власної гідності 
й упевненості у правоті своїх дій; виразність і доцільність жестів, поз, міміки; здатність інтегрувати 
знання у продукт власної риторичної творчості; контроль за виразом обличчя, поставою і ходою; 
можливості створення в ораторському творі словесної наочності; дотримання гармонійного балансу у 
досягненні логічності, емоційності й експресивності виступу; здатність пробудити й тримати увагу 
слухачів; постійні тренування у складанні й виголошенні промов, оригінальність і різноманітність 
змістового та інтонаційного забарвлення; креативність, сценічна виразність і технічна вправність 
(дихання, артикуляція, дикція), елегантність і вишуканість, зовнішня привабливість і внутрішня щирість, 
природність і життєрадісність, винахідливість і чарівність, творчість і краса. 

І це далеко не повний перелік показників, критеріїв та ознак риторико-комунікативної культури, 
характерний для представника академічної еліти.  

За існуючими на сьогодні різними міжгалузевими підходами (загального і спеціального 
характеру) до обґрунтувань складників риторико-комунікативної культури, й надалі 
зосереджуватимемося на з’ясуванні таких важливих категорій, як «риторико-комунікативна культура» 
відносно сучасного університету, «академічна еліта» тощо з огляду на відмінності думок і поглядів 
різних науковців. Це допоможе чіткіше виявити місце і роль риторико-комунікативної культури у 
досліджуваних процесах, її сутність і предмет, статус і потенціал, функції і складові, структуру і змістове 
наповнення, особливості розвитку й ознаки сформованості, методи і засоби вивчення, технології і засоби 
впровадженні, етапи і передумови становлення, тенденції й закономірності розвитку, критерії відбору й 
оцінок, стан і проблеми формування тощо. Затим – теоретично обґрунтувати модель формування 
риторико-комунікативної культури усіх суб’єктів освітнього процесу (абітурієнтства, студентства, 
професорсько-викладацького складу, управлінсько-керівницької та виконавської команди) сучасного 
університету. Це може стати у нагоді з вирішення комплексних – фундаментальних – проблем 
реформування системи вищої освіти України у контексті нової освітньої парадигми – освітнього 
лідерства. Також ми керуватимемося особистісно- і ціннісно орієнтованими підходами у концепції вищої 
освіти й такими поняттями, як міжкультурна компетенція і комунікація у цій системі, тощо; не 
залишимося осторонь і власне риторичного підходу, який має бути закладено до концепції сучасної 
вищої освіти. Допоки за основу беремо наведену систему критеріїв оцінки риторико-комунікативної 
культури представників академічної еліти в цілому та самооцінки окремої елітарної риторичної 
особистості.  
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Висновки. Таким чином, нами виявлено й схарактеризовано важливі складові риторико-
комунікативної культури суб’єктів освітнього й управлінського процесів сучасного університету; 
розглянуто їх в якості першооснови інтегративного чинника формування академічної еліти та підґрунтя 
до розроблюваної системи критеріїв оцінки риторико-комунікативної культури представників 
академічної еліти в цілому та самооцінки окремої елітарної риторичної особистості. Й надалі 
з’ясовуватимемо культурологічний потенціал риторики як інтегративної навчальної і наукової 
дисципліни у вищих освітніх і наукових закладах України і світу та визначатимемо місце риторики в 
освітній і науковій культурі. На перспективу – розробляння цілісної системи критеріїв оцінки риторико-
комунікативної культури представників академічної еліти в цілому та самооцінки окремої елітарної 
риторичної особистості, а також прийомів зрощування (плекання) елітарної риторичної особистості та 
шляхи її удосконалення. 
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THE RHETORIC COMMUNICATIVE CULTURE COMPONENTS OF THE SUBJECTS IN 
EDUCATION AND MANAGEMENT PROCESS OF MODERN UNIVERSITY AS A BASIS OF 

INTEGRATIVE FACTOR WHILE FORMING ACADEMIC ELITE  
Summary 

The article reveals and characterises important components on the rhetoric communicative culture of the 
subjects in education and management process of the modern university. They are considered to be a basis of the 
integrative factor while forming academic elite. They are also suggested as a background for a system of criteria 
being developed to evaluate rhetoric communicative culture of academic elite representatives in general and self-
evaluation of an elitist rhetoric personality. The article was written in the framework on the theme of the I 
International scientific practical conference «Integration of Higher Education and Science» 
(Kyiv, 7 October, 2015). 
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Анотація 
У статті на засадах діяльнісного підходу розкрито особливості освітнього середовища, 

орієнтованого на дослідження, умови реалізації дослідницької діяльності викладачів і студентів. 
Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, суб’єкти освітнього процесу університету, 

умови реалізації науково-дослідницької діяльності в університеті, типологічні групи викладачів і 
студентів, види науково-дослідницької діяльності  викладачів і студентів. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. З прийняттям Закону України „Про вищу освіту” у  

науково-дослідницькій діяльності суб’єктів  навчального процесу університетів постали невідворотні 
зміни. Один із наслідків цих змін вбачаємо у спрямуванні  вектора науково-дослідницької діяльності  від 
вироблення нового знання  в бік ефективної  підготовки студентів до майбутньої  професійної діяльності, 
від  знаннєвої парадигми до навчання через дослідження. 

Тобто, науково-дослідницька діяльність в університеті, яка трактується як «важлива складова 
навчального процесу, органічна складова частина освіти, базовий елемент і рушійна сила її розвитку, 
здійснює відтворення науково-педагогічного потенціалу вищої кваліфікації, трансформацію  науково-
технічних знань і розробок у промисловість України та відповідного регіону, кадрове супроводження 
цього процесу тощо , долучається до державотворчої місії вищої освіти [8, с.554].  

Законом України „Про вищу освіту” (2014 р.) [4] передбачено, що  дослідницько-інноваційна 
діяльність має здійснюватись на всіх освітніх рівнях (від початкового до наукового), для всіх ступенів 
(від молодшого бакалавра до доктора наук) вищої освіти та в усіх закладах (від коледжу до 
університету). Це цілком  відповідає  європейським тенденціям, адже «необхідність поєднання  
навчання і досліджень на всіх  циклах вищої освіти  зазначена в Бельгійському ( Лювенському) 
комюніке 2009 р. „Болонський процес 2020 – Європейський простір вищої освіти  в новому десятиріччі” 
[0]. 

З підписанням Угоди про європейську асоціацію питання науки, в тому числі й університетської, 
набувають  ключових позицій. «Ми повинні входити до Європейського Союзу як конкурентоспроможна 
країна, якою нас може зробити тільки продукція нового знання», - наголосила Лілія Гриневич. 10 
листопада 2014 року під час круглого столу на тему «Молода наука України: ризики та перспективи» 
[19].   

Посилюється також  увага до наукової діяльності викладачів.  Законом України «Про вищу 
освіту» передбачено, що в обов’язки  науково-педагогічних працівників університетів входить 
провадження   наукової діяльності, підвищення наукової кваліфікації, розвиток  творчих здібностей  осіб, 
які навчаються [4].  

Вищезазначене продукує потребу в удосконаленні  освітнього середовища науково-дослідницької 
діяльності  суб’єктів університету, з’ясуванні умов навчання студентів на основі дослідження та через 
дослідження, нових підходах до роботи викладачів зі студентами  у процесі науково-дослідницької 
діяльності. Відтак, у сучасних умовах орієнтація на конструктивну науково-дослідницьку діяльність 
студентів і викладачів та їх взаємодію у ході її здійснення  набула статусу ключової детермінанти 
удосконалення професійної освіти у вищих навчальних закладах і потребує створення умов для  розвитку 
молодої української науки.  

Наявність суперечності між значущістю  науково-дослідницької  діяльності суб’єктів 
університету й неналежним рівнем її здійснення зумовлюють необхідність в обґрунтуванні освітнього 
середовища, сприятливого для  реалізації функції науки в освітньому процесі.   

Аналіз наукових праць, присвячених  проблемі. Вітчизняні і зарубіжні дослідники в галузі 
педагогіки і психології останнім часом активно розробляють проблеми освітнього середовища, тому 
цілком закономірно, що з’явилось чимало трактувань цього поняття. Ознайомлення з ними та  
порівняння змісту, вкладеного різними авторами у його формулювання, вказує  на те, що в загальному 
сенсі освітнє середовище – це система  впливів і умов формування особистості за заданим зразком, а 
також можливостей для її розвитку, що містяться в  соціальному і просторово-предметному оточенні [17, 
c.14]. В конкретному сенсі освітнє середовище науково-дослідницької діяльності суб’єктів університету 
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становлять матеріальні, соціальні, інформаційні, педагогічні, психологічні, комунікативні складові, які 
забезпечують продуктивну науково-дослідницьку діяльність  і спрямовані на особистісний розвиток 
студента і викладача [4].  

Щодо умов реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів  університету, то цей пласт 
наукових досліджень перебуває  на стадії  накопичення й також потребує детального вивчення та 
наукового обґрунтування.  

Публікації останніх років представлені підручниками і навчальними посібниками  з дисциплін, 
що стосуються організації науково-дослідницької діяльності студентів, набуття ними знань про 
дослідницьку діяльність [2, 14, 15, 16] , статтями, присвяченими окремим аспектам  навчально-наукової 
діяльності студентів різних спеціальностей, ролі науково-дослідницької діяльності у підготовці 
майбутніх фахівців [  ]. Доволі чисельними є статті, що стосуються ролі науково-дослідницької  
діяльності  у підготовці фахівців  конкретних спеціальностей: інженерів-технологів харчової галузі – 
Т. А. Лазарєва [9],  майбутніх аграріїв – Л. В. Павлюк [10],  майбутніх учителів хімії – Н. І. Лукашова 
[10].  І все ж, слід відзначити, що серед публікації переважаючими є такі, що  стосуються науково-
дослідницької діяльності майбутніх педагогів 

З опублікованих останнім часом монографій заслуговує на увагу  монографія  Л. О. Сущенко,  в 
якій автор представила результати дослідження, організації науково-дослідної роботи педагогів та 
визначила сутність, зміст, особливості і шляхи реалізації  наукового потенціалу випускників у 
майбутній професійній діяльності  [10].   

Нашу увагу привернула публікація С. М. Файрушиної, що стосується питань науково-методичної 
дослідницької діяльності  студентів педагогічних ВНЗ [13]. Дослідниця розкриває умови організації  
цілеспрямованої діяльності студентів з опанування  науково-методичною роботою як професійною 
цінністю  педагога; організацію практичної діяльності  з формування і розвитку  науково-методичної 
компетенції,  застосування принципово нових освітніх технологій замість поширених репродуктивних.  

Незважаючи на  наявні дослідження та досягнуті результати науково-дослідницької діяльності 
викладачів і студентів, системне бачення  освітнього середовища науково-дослідницької діяльності 
суб’єктів  університету, умови розвитку їх особистісного науково-дослідницького потенціалу  
лишаються теоретично необґрунтованими, а цілісні завершені дослідження умов реалізації науково-
дослідницької діяльності  суб’єктів університету дотепер відсутні. 

Мета статті. Розкрити науково-дослідницький потенціал суб’єктів освітнього процесу 
університету, окреслити зміни, що мають відбутися  в освітньому середовищі університету, аби воно 
сприяло ефективній реалізації науково-дослідницькій діяльності студентів і викладачів.  

Виклад основного матеріалу. Виходячи з наведеного вище визначення освітнього середовища 
[17], вважаємо за доцільне  виклад основного матеріалу розпочати з аналізу системи впливів освітнього 
середовища й умов реалізації  науково-дослідницької діяльності суб’єктів  університету з тим, щоб потім 
перейти до перспектив її розвитку в сучасному  соціальному і просторово-предметному оточенні 
студентів і викладачів.  

Досліджувана діяльність з позицій  діяльності викладача і студента є поліфункціональною, має як 
відмінності, так і точки перетину, якщо  розглядати  її призначення і можливості щодо виконання 
кожним суб’єктом. Так об’єднує їх те, що це інтелектуальна праця, у процесі якої формується  науковий 
потенціал особистості,  її світобачення та професійна компетентність; відбувається оволодіння методами 
теоретичних й емпіричних досліджень, математичними і статистичн6ими методами, формуються 
мисленнєві уміння. У процесі науково-дослідницької діяльності відбувається формування таких груп  
умінь: організаційних,  інтелектуальних, проективних (конструкторських), вимірювальних, технічних.  

Невіддільною складовою професійної діяльності викладача вищої школи є наукова робота. 
«Наукова діяльність за своєю  метою – це  вільна розумова діяльність, пошук істини  про природні і 
суспільні процеси» [3, с. 11].  Її мета і мета викладацької діяльності різні.  

Результати науково-дослідницької  діяльності викладача можуть мати різний ступінь наукової 
новизни залежно від того пошукове, уточнювальне чи відтворювальне дослідження він здійснює.  Але у 
будь-якому разі основні функції науково-дослідницької діяльності  викладачів – продукування 
об’єктивно нових знань,  застосування  наукових досягнень для  підвищення якості вищої освіти, 
популяризація науки у студентській аудиторії. Досвід показує, що викладачі  по-різному ставляться до 
поєднання викладацької діяльності з науково-дослідницькою. Одні органічно поєднують їх, другі  
головну увагу приділяють  науковим дослідженням, треті зосереджують увагу на освітньому процесі і 
вважають, що після  здобуття наукового ступеня займатись  науковою роботою необов’язково, а 
достатньо здійснювати  керівництво навчально-науковою  та  науково-дослідницькою діяльністю 
студентів. Цілком очевидно, що в світлі стратегічних завдань  університетської освіти позиція останніх 
хибна і безперспективна. 

Є ще одна риса, притаманна науково-дослідницькій діяльності професорсько-викладацького 
складу університетів. Досить часто свої докторські дисертації вони виконують за педагогічними 
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спеціальностями, тоді як кандидатські – за спеціальністю, що співпадає зі спеціальністю у дипломі про 
їхню вищу освіту.  

Науково-дослідницька діяльність викладачів  може набувати різних  форм та масштабів. 
Відповідно до цього  пропонуємо дотримуватись такої класифікації типів наукових досліджень  (рис. 1)  

 
 

Схема 1. Типи наукових-досліджень викладача ВНЗ 
 
Дослідницька діяльність студентів призначена підвищувати ефективність освітнього процесу, 

формувати позитивну мотивацію до проведення наукових досліджень й уміння їх здійснювати, надавати 
можливість використовувати  методи наукового пізнання для отримання суб’єктивно нового знання. 
Вона представлена навчально-науковою (підготовка рефератів, курсові роботи, магістерські 
дослідження) та науково-дослідницькою роботою (дослідницька діяльність у студентських наукових 
гуртках, участь у наукових дослідженнях кафедр чи лабораторій, наукових пікніках й естафетах тощо) і є 
різноплановою за призначенням та кінцевим результатом. Відтак, дослідницька діяльність студентів 
може набувати  навчально-наукового чи  науково-дослідницького характеру. Навчально-дослідницьку 
діяльність  студенти виконують індивідуально, науково-дослідницька може носити індивідуальний,  
груповий чи колективний характер. Тобто, досліджуючи, студент самостійно здобуває суб’єктивно нові 
знання, формує уміння  з практичного застосування  набутих у процесі навчання знань, розвиває свою 
фахову компетентність. Для частини студентів  навчально-наукова діяльність стає поштовхом до 
науково-дослідницької. Такі студенти продовжують  дослідницьку діяльність, в результаті якої 
здобувають об’єктивно нове знання, намір присвятити себе науковій діяльності після 
закінчення.університету.  

Відповідно до розкритої  у наших публікаціях сутності готовності студента до науково-
дослідницької діяльності [18]  видається доцільним  вдатись до обґрунтування типології студентів як 
суб’єктів дослідницької діяльності  та рівнів цієї діяльності (таблиця 1).   

Таблиця 1. 
Типологічні групи студентів  та рівні їхньої дослідницької діяльності  
 

 
Група 

 
Основне призначення дослідницької діяльності Рівень дослідницької діяльності 

Перша Виконання досліджень з навчальною метою Базовий 

Друга 
Проведення досліджень, що виходять за межі  
навчальних завдань, але  стосуються розширення та 
поглиблення знань 

Основний 

Третя Підготовка  до наукової діяльності  після завершення 
навчання у ВНЗ Творчий 

У дослідженні ми дійшли висновку, що для підготовки фахівців у вищій школі здійснення 
дослідницької діяльності  не менш важливе за одержуваний результат, оскільки завдяки її перебігу у 
студентів формуються важливі для навчання й для майбутньої професійної діяльності уміння, 
переконання  в значущості (соціальній, суспільній, особистісній) наукових досліджень. 

У літературі зустрічаються різні класифікації дослідницьких умінь. За однією з них це: 
„інтелектуально-дослідницькі (уміння аналізувати, співставляти і порівнювати факти, явища, 

концепції, точки зору; уміння бачити проблему, виділяти головне; уміння виділяти протиріччя і 
формулювати проблему; уміння поставити мету, визначити завдання роботи; уміння критично 
аналізувати інформацію, давати їй оцінку; аргументувати своє ставлення до питання, що вивчається, 
тощо; 

інформаційно-рецептивні (уміння спостерігати, збирати та обробляти дані; уміння 
систематизувати і класифікувати факти та явища; уміння отримувати інформацію та складати її огляд; 
уміння інтерпретувати інформацію тощо);  
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продуктивні (уміння проводити експеримент; у відповідній послідовності виконувати практичну 
частину дослідження; використовувати різноманітні методи емпіричного та теоретичного дослідження; 
здійснювати бібліографічний пошук і узагальнювати інформацію; викладати хід і результати 
дослідження; захищати отримані результати у процесі виступу; складати тези, писати статті тощо)” [7, с. 
58]. 

З наведеного переліку бачимо, наскільки різноплановими та цілеспрямованими мають бути 
навчально-наукова та науково-дослідницька діяльність студентів, щоб сформувати ці уміння на 
належному рівні. 

Нині освітнє середовище, орієнтоване на дослідницьку діяльність  суб’єктів університету, 
перебуває та перебудовується під впливом парадигмальних змін, що відбулися упродовж останнього 
десятиріччя. Позитивні зміни є такими:  

 збільшилась частка викладачів, котрі виконують міжнародні наукові проекти, одержують 
гранти на наукові дослідження за кошти зарубіжних фондів й установ; 

 урізноманітнився спектр видів і форм науково-дослідницької роботи студентів; 
 зросло оприлюднення результатів досліджень викладачів і студентів у міжнародних 

рецензованих наукових виданнях;  
 активізувався  процес відкриття аспірантури і докторантури у ВНЗ, особливо педагогічних, і 

суттєво зросла кількість спеціалізованих учених рад в університетах; 
 з прийняттям Закону України „Про вищу освіту” та запровадження Національної рамки 

кваліфікацій змінюються вимоги порядку підготовки і захисту дисертаційних робіт 
 з приєднанням до Болонського процесу суттєво збільшилась участь студентів у 

загальноєвропейських програмах  наукових досліджень, виконанні спільних наукових проектів 
міжнародного рівня;  

 внаслідок входження України в Європейський освітній простір зросла частка самостійної 
навчальної роботи студентів.  

Водночас існує низка негативних змін, на упередження наслідків яких має бути  спрямована 
науково-дослідницька діяльність суб’єктів університету:; 

  зменшилось державне фінансування науки в університетах; 
 падає престижність науки  у студентському середовищі; 
 повільно відбувається поновлення матеріально-технічного забезпечення наукової роботи в 

університетах; 
 малий відсоток випускників  пов’язують своє майбутнє з науковою діяльністю; 
 інтеграційні процеси  між вищою освітою і наукою відбувається повільно. 
Зважаючи на них, логічно поставити запитання: що з того, чого бракує нинішньому освітньому 

середовищу науково-дослідницької діяльності суб’єктів університету, перебуває в компетенції ВНЗ, а 
значить може бути запропоновано та реалізовано вже зараз викладачами і студентами? Не вистачає, по-
перше, наукових шкіл; по-друге, сучасних  форм і способів організації науково-дослідницької діяльності 
студентів, по-третє, різнопланової спільної наукової роботи викладачів і студентів; по-четверте, банку 
дослідницьких методик, по-п’яте, залучення до викладання у вищій школі  вчених науково-дослідних 
установ; по-шосте, інформаційного забезпечення  як  дослідницької діяльності. так і її результатів; по-
сьоме, наукових лабораторій, центрів наукових досліджень, центрів інновацій, відділів та інших 
інституцій, які б  стали центрами  організації наукових досліджень; по-восьме, навчальних дисциплін за 
вибором студентів, що сприяють формуванню науково-дослідницьких компетенцій майбутніх фахівців, 
по-дев’яте, партнерських стосунків між викладачем і студентами; по-десяте, системи стимулювання 
науково-дослідницької діяльності викладача, його діяльності з організації наукових  досліджень 
студентів.   

Безперечно, характер майбутньої професійної діяльності випускника ВНЗ позначається на 
методах дослідницької діяльності, обраних для дослідження сторонах об’єкта дослідження. Тобто, 
тематика досліджень  і методика  проведення  науково-дослідницької діяльності визначається вищим 
навчальним закладом, а також його професорсько-викладацьким складом і матеріально-технічною базою. 
Проте існує інваріанта, властива загальній моделі науково-дослідницької діяльності студентів. До неї 
відносяться: мета і завдання, особистісний, змістовий, процесуальний, результативний компоненти 
науково-дослідницької діяльності. Щоб їх реалізувати, необхідно в освітньому середовищі забезпечити 
дослідницьку спрямованість змісту навчальних дисциплін та виробничих практик,  розвиток  інтересу 
студентів до наукового пошуку; широкий вибір форм науково-дослідницької діяльності, утвердити 
інститут наставництва з боку викладачів і вчених наукових установ. 

Успішність будь-якої діяльності залежить від  наявності сприятливих для неї умов. Не 
претендуючи на вичерпне розкриття в одній статті умов дослідницької діяльності суб’єктів університету, 
зазначимо  ті, які  на даний момент нашого дослідження  виявлені та будуть враховані при  організації 
педагогічного експерименту: 
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– збереження досвіду, що стосується методів і підходів до  організації та проведення досліджень в 
університеті, збагачення їх новими; 

– наявність  реалізаторів науково дослідницької діяльності – студентів і викладачів, для яких 
науковий пошук, прагнення до відкриття об’єктивно чи суб’єктивно нового знання  стало  особистою 
потребою;  

 – створення у ВНЗ  системи науково-дослідницької діяльності, яка забезпечує поетапне 
формування  готовності студентів до науково-дослідницької діяльності і задає конкретні орієнтири для 
розвитку наукового потенціалу викладачів; 

– розробка  критеріїв оцінки результативності дослідницької діяльності викладачів і студентів  
– методичне та комунікативно-інформаційне забезпечення наукових досліджень в університеті; 
– розробка  механізмів трансляції результатів науково-дослідницької діяльності  в освітньому 

середовищі університету та за його межами;  
 –  активна участь у дослідницькій діяльності не лише  суб’єктів університету, а й  вчених  з 

наукових установ;  
Висновки. Відродження та істотне посилення дослідницько-інноваційного статусу сучасної 

вищої освіти ставить підвищені вимоги до освітнього середовища університетів – воно має бути 
орієнтованим на дослідження, здійснювані викладачами і студентами.   

В умовах масштабної освітньої реформи до функцій дослідницької діяльності  як чинника 
набуття об’єктивно нових знань викладачами та суб’єктивно нових знань студентами додається  важлива 
у плані формування професійної  компетентності функція індивідуального конструкта формування  
основ наукового світобачення. 

Науково-дослідницька діяльність суб’єктів університету взаємоповязана, проте має певні 
відмінності.  Так,  для викладача  це спосіб набуття об’єктивно нових знань, підтримка і розвиток 
інтересу до наукового пошуку. Дослідницька діяльність студента поєднує навчальну  функцію та 
функцію отримання суб’єктивно нового знання, й  виступає засобом формування професійної 
компетентності майбутнього фахівця. Залежно від новизни результату вона морже досягати  
пропедевтичного, базового чи творчого рівнів.  

В контексті підвищення якості підготовки конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці  
майбутніх фахівців різних галузей  науково-дослідницька діяльність суб’єктів університету  має 
відбуватися з урахуванням парадигмальних змін, що відбулися в останнє десятиріччя в організації, 
змісті, фінансуванні науки в університетах та ставленні до неї викладачів і студентів.  

Висока роль  науки в діяльності суб’єктів освітнього процесу університету, інтеграційні процеси 
в освітній і науковій сферах роблять актуальними подальші розвідки науково-дослідницької діяльності 
суб’єктів університету, що стосуються  удосконалення  освітнього середовища, обґрунтування умов 
ефективної реалізації завдань цієї діяльності – дослідницької спрямованості навчальних дисциплін, 
самостійного  пошуку студентами нового знання та інших.  
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CONDITIONS FOR SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY REALIZATION OF THE 

SUBJECTS OF UNIVERSITY IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT ORIENTED ON RESEARCH 
Summary 

 In this article on the basis of activity approach the peculiarities of educational environment oriented on 
research, conditions for realization of lecturers and students’ research activity is revealed. 

 Keywords: scientific research activity, university educational process subjects, conditions for scientific 
research activity in university, typological lecturers and students’ groups, kinds of lecturers and students 
scientific research activity. 
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